O nouă scrisoare adresată domnului Donald Trump, Preşedintele Statelor
Unite ale Americii
Domnule preşedinte Donald Trump,
În România au izbucnit mitinguri de protest împotriva guvernanţilor. În acest
context circulă unele ştiri în mass media, cât şi prin viu grai, cu privire la cu
poziţia Dumneavoastră, domnule preşedinte Donald Trump, în legătură cu
România. Se sugerează că preşedintele Donald Trump n-ar fi aliatul de
încredere al României , ci în înţelegere cu cu Rusia şi Germania, ar fi acceptat
federalizarea României. Rusia ar controla statul federal Moldova, Germania şi
Ungaria statul federal Transilvania (Ardealul), Rusia şi Bulgaria statul federal
Dobrogea, iar noi românii, Statul Muntenia. Că astfel de planuri diabolice nu
sunt o noutate, am relatat în două scrisori expediate pentru dumneavoastră. E
vorba de trecut. Convingera mea : Zvonurile care se vehiclează azi, fac parte
din războiul mediatic al Moscovei. Prin sugerarea de federalizare a României,
se are în vedere izbucnirea unor războaie locale, care ar favoriza învecinarea
Federaţiei Ruse cu Austria. Cu siguranţă, aşa ceva este în interesul Rusiei şi al
Germaniei. Care ţări ar fi în pierdere? SUA şi România. Trebuie să recunoaşteţi
că Moscova a profitat în cadrul războiului mediatic, de perioada alegerilor
prezidenţiale din SUA şi de perioada de la câştigarea alegerilor, până la
preluarea de către Dvs a funcţiei de preşedinte.
http://www.noidacii.ro/Nr.94,%202017/Dificultate.pdf Agresiunea mediatică
rusească a căştigat teren. Moscova a avut timp să-şi reactiveze reţelele din
România, încât poate declanşa conflicte interne, cu urmări periculoase.
România este în NATO. România şi SUA sunt aliate de nădejde. Suntem siguri
de loialitatea Dvs. Unitatea teritorială a României este garantată de prezenţa
militarilor SUA în ţara noastră. Chiar în această lună februarie, a anului 2017,
sosesc noi unităţi militare ale SUA, în România.
https://www.realitatea.net/sute-de-militari-sua-inso-i-i-de-tancuri-abrams-imortiere-vin-in-romania_2030474.html
http://www.ziare.com/stiri/armata/sute-de-militari-americani-sosesc-inromania-cu-tancuri-si-blindate-foto-video-1452935
„ Romania se apropie de situatia din 1940, de izolare internationala. Nu stiu
daca chestiunea frontierelor va fi repusa in discutie, dar se va putea apăra
eficient România – in perspectiva anului 2018! – daca se va pune problema
regionalizarii/federalizarii, agreate – se pare – deopotriva de SUA lui Trump,
Rusia si Germania, ca solutie la o „problema etnica” revigorata de la
Budapesta?”
Insinuarea unui fost prim ministru, că Donald Trump ar conspira împotriva

României nu trebuie ignorată. Adrian Năstase, fostul prim ministru, continuă:
„Poate că astfel de scenarii se vor dovedi doar forme de intoxicare” Acest
material semnat de primul ministru Adrian Năstase a avut o bună preluare în
massmedia.
https://adriannastase.ro/2016/09/08/autarhia-ca-forma-de-stat/
E abil. Disimuleaztă. Perdea de fum, pentru a nu răbufni la suprafaţă activitatea
pentru federalizarea României, prin Unirea, ca stat federal, a Republicii
Moldova cu România. Situaţia ar declanşa de-ndată federalizarea României, cu
o finalizare ştiută, luarea sub administrare politică şi economică a Translivaniei
(Ardealul), ca ţară „independentă”, de către Germania, Ungaria şi Austria, iar
de către Rusia, a jumătăţii de răsărit a României. Activitatea pentru
federalizarea României prin unirea cu Republica Moldova are suport intern şi
extern. Intern ar trebui să ştie despre ce este vorba SRI (Serviciul Român de
Informaţii) şi SIE (Serviciu de Informaţii Externe), guvernanţii promoscoviţi,
începând cu luna decembrie 1989, până azi. Este de presupus că promoscoviţii
mai sunt în structurile statului român. Despre aşa ceva ar trebui să ştie şi CIA, ar
trebui să ştie şi Ambasada SUA din România. Dreptul poporului român la
existenţă în propria ţară ne-a fost acordat de Dumnezeu. Suntem poziţionaţi
geografic la locul de întîlnire a trei foste imperii, austriac (austro-ungar între
1867-1918), turcesc şi rusesc. Acum se pune în funcţiune o nouă înţelegere
între Moscova şi ţările de la apus de Romnia, un tratat asemănător cu cel
dintre Germania nazistă şi URSS, din 1939( Tratatul Molotov-Ribbentrop).
(http://www.noidacii.ro/Nr.89,%202016/Vladimir%20Putin%20%C5%9Fi%20Do
nald%20Trump.pdf –in Romanian, Russian, Englich).
Se intenţionează dezmembrarea unităţii teritoriale a României, pentru a nu
mai fi nici o ţară care să le despartă. CIA (Central Intelligence Agency) ştie prea
bine. Cred că v-a informat, cu prioritate despre cele relatate în aceste rânduri.
Nu sunt un om care să mă panichez, sunt aici, cu poporul român de mii de ani.
Vom continua să fim. Suntem corecţi , de caracter, în relaţia cu SUA. Dumnezeu
să binecuvinte România şi SUA.
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Another letter addressed to Mr. Donald Trump,
President of the United States
Mr. President Donald Trump,
Romania erupted in protests against the government. In this context, some
news are circulating in the media and by word of mouth about your position in
connection with Romania. It is suggested that the president Donald Trump is not
a trusted ally of Romania, but in agreement with Russia and Germany he
accepted the federalization of Romania. Russia would control the federal state of
Moldova, Germany and Hungary, the federal state of Transylvania, Russia and
Bulgaria the federal state of Dobrogea, and we Romanians, the state of Valachia.
That such evil plans are not new, I reported in two letters sent to you. It's the
past. My belief: rumors that are circulating today are part of the media war
of Moscow. By suggesting the federalization of Romania, it was tried an
outbreak of local wars, which would favor Russian Federation proximity with
Austria. Certainly, this is in the interest of Russia and Germany. Which
countries would be at loss? US and Romania. You have to admit that Moscow
took advantage in the media war in the US presidential election period and in the
period from winning the election until the moment of you inauguration. Russian
media has gained ground. Moscow had time to reactivate networks in Romania
that can trigger internal conflict, with dangerous consequences. Romania is a
NATO member. Romania and the US are trusted allies . We are sure of your
loyalty. Territorial unity of Romania is guaranteed by the US military presence
in our country. Even in this February, 2017, US military units arrive in Romania .
https://www.realitatea.net/sute-de-militari-sua-inso-i-i-de-tancuri-abramsi-mortiere-vin-in-romania_2030474.html

http://www.ziare.com/stiri/armata/sute-de-militari-americani-sosesc-inromania-cu-tancuri-si-blindate-foto-video-1452935
"Romania is approaching the situation in 1940 of international isolation. I
do not know if the issue of borders will be challenged, but can Romania be
effectively defended - in the perspective of 2018! - if the question of
regionalization / federalisation will apear, as a solution to the "ethnic problem"
invigorated in Budapest?"
The insinuation of a former Prime Minister, that Donald Trump would conspire
against Romania should not be ignored. Adrian Nastase, the former Prime
Minister, continues: "Perhaps such scenarios will prove to be only forms of
intoxication". This material signed by Prime Minister Adrian Nastase had a
good reception in the media. https://adriannastase.ro/2016/09/08/autarhiaca-forma-de-stat/ . He is skilful. Conceales. Smokescreen to for protecting the
work towards the federalization of Romania by the union, as a federal state, of
Republic of Moldova with Romania. The situation would trigger the
federalization of Romania, with an known ending, the taking under
administration political and economic of Transylvania, as an "independent"
country by Germany, Hungary and Austria, and by Russia, of the eastern half of
Romania. Activity for the federalization of Romania by unification with
Moldova is supported internally and externally. Internaly, should know what it
is about SRI (Romanian Intelligence Service) and the SIE (Foreign Intelligence
Service), the pro-Moscow governors, from December 1989 until today.
Presumably the pro-Moscow people are still in the Romanian state structures.
About that should have the knowledge CIA and US Embassy in Romania.
Romanian people's right to exist in their own country has been given by God.
We are geographically positioned at the meeting place of three former empires,
the Austrian (Austro-Hungarian Empire between 1867-1918), Turkish and
Russian. Now put into operation a new understanding between Moscow and
countries west of Romania, a treaty similar to that of Nazi Germany and the
USSR, 1939 (Molotov-Ribbentrop Treaty).
(http://www.noidacii.ro/Nr.89,%202016/Vladimir%20Putin%20%C5%9Fi
%20Donald%20Trump.pdf)
It is intended to dismember Romania's territorial unity, to no longer be any
country that separate them. CIA (Central Intelligence Agency) knows well. I
think I have informed you with outmost precision about the fact related in this
article. I'm not a man to panic. I'm here, with the Romanian people, from
thousands of years. We will continue to be. We are correct in our relationship
with the US. God bless Romania and the USA.
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