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„A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” 
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Întru eternizarea valorilor temporale zamolsiene dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora! 

______________________________________________________________________________________ 

 Bucureşti, nr.8 din  18. 06.2019 d.Chr.(după Christos), 18.05.7527 d.Fl. (de la Facerea Lumii),  18. 06. 12 019  d.Zm. (după Zamolse) în Calendarul DacoRomânilor, 18.06.35 019 d.Th. (după Thoth Atlantul) 

 
COMUNICATUL nr. 8 din  18.06.2019 

al Cabinetului DacoRomânesc (C.D.R.) al Gărzii DacoRomâne și al Societății „Carpații“ din cadrul Fundației Academia DacoRomână  

„Tempus DacoRomânia ComTerra“ (F.A.D.R.„T.D.C.“), precum și al GardaDacoRomână din cadrul 

Alianței Naționale a Dacilor Liberi (A.N.D.L.) 

 

   Conducerile reunite de mai sus, analizînd și sintetizînd situația privind starea moral-politică, cultural-spirituală și economico-materială a 

națiunii și a lumii în cheia identității naționale dacoromânești după ziua de 15 iunie 2019 – Ziua trecerii în eternitate a dacoromânului absolut 

MIHAI EMINESCU, în ziua moțiunii de cenzură din Parlamentul României, în conformitate cu fundamentele științei dacoromânisticii și ale 

doctrinei naționale, sunt împuternicite să comunice următoarele: 

a) Disperare profundă a statului paralel în lume și in România este în stadiu final. Vor urma operațiuni sub steag fals ca să poată suspraviețui. 

Victoria suveraniștilor naționaliști e aproape, dar nu sigură. Vara aceasta va fi o vară de foc pentru toată lumea, inclusiv pentru România. 

 Se estimează că statul paralel este capabil și dispus să le duca la îndeplinire, pentru a cauza haos maxim, următoarele: o încercare de asasinare 

a președintelui Trump, o detonare nucleară a unei "bombe murdare" într-un oraș important din S.U.A., folosirea unei arme chimice sau 

biologice pe teritoriul SUA., detonarea unei arme EMP (puls electro-magnetic) pentru a scoate din functiune o rețea energetică regional, 

atacuri cibernetice asupra rețelei electrice din S.U.A. pentru a provoca haos pe scara largă, declararea starii de război cu Rusia, Iranul sau 

Coreea de Nord (adica începerea celui de-al III-lea Război Mondial). Cine poate ști ce le trece prin cap unor teroriști sîngeroși? 

 Statul paralel, ca sa aibă impactul necesar, trebuie sa îndeplinesca următoarele condiții: sa fie surprins de camerele de luat vederi, care să 

redea totul în toată lumea, să arate mult singe și suferință care să trezeazcă impact emotional uriaș, să fie din partea inam icilor lui trumpisti, 

ori anti neomarxisti, suveraniști, naționaliști etc, pe cît posibil … din fostele țari socialiste, rus, chinez, coreean, Iranian, sirian, arab ....  

  b) Lumea se înarmează în ritm accelerat pentru război total, iar România neunită, jefuită, dezarmată și umilită este supusă ca momeală în 

războaie lor pierdute din start. Pacea e mai necesară ca oricînd.  H. Mackinder aprecia: ”Cine stăpînește Europa de Est stăpînește Inima Lumii 

(cam prin Federația Rusă de azi). Cine stăpînește Inima Lumii stăpînește Insula Lumii (EurAsia și Africa). Cine stăpînește Insula Lumii 

stăpînește Lumea.” Cine? S.U.A., RUSIA sau CHINA? Germania se bagă și ea în joc. Nu uităm nici Franța și nici Marea Britanie. Numai că 

azi e mai simplu spus așa: Rusia nu se teme de SUA și nici de Germania. Se teme doar de China. SUA nu se teme de Rusia și nici de Germania. 

Se teme numai de China. Iar China nu se teme de nimeni. Restul, e tăcere! Vine și India puternic din urmă. 

c) Europa vestică își face armată proprie. Se aliază cu Rusia, partenerul favorit al marilor industriași germani, contra SUA? Nu e cam tirziu? 

d) Cei 32(33) de europarlamentari sunt prea puțini pentru a influența deciziile U.E. Fragmetați ideologic, chiar de ar deveni o partidă pro-

România nu pot face decit turism, shopping și exerciții de limbi străine, pe acolo.  Bugetul de 1.135 miliarde de euro al UE pentru perioada 

2021-2027 (Cadrul Financiar Multianual) va fi facut fără a reuși ceva notabil pentru România. Decizia este la  cei mari și mai multi. 

  Cu planul franco-olandez de a reduce la 0 emisiile de carbon pîna in 2050 pare o glumă. Politica energetică eurocomună va fi în interiorul 

României sau pentru ceilalți? Iși va face UE o armata comună? De aceea sunt infometați militarii rezerviștii români, sa fie mercenarii altora? 

La armata aceasta noi vom participa cu carne de tun și cumpărînd de la alții? Pina sa vină ajutoarele (să zicem că ar ajunge, dacă ar veni), se 

termina razboiul. Nu  americanii sau europenii vor apăra România. Noi înșine trebuie să o facem, altfel suntem o națiune moartă în istorie. 

 e) Cum să explici in termeni raționali celor spălați pe creier din statul paralel că, manipulînd mereu votul cu serviciile secrete, cu STS, cu 

DNA, cu șmecherii, că, eludind voința natională autentică, săvîrșesc un gen de crimă contra națiunii, care seamănă cu o sinucidere in masă?  

f) România suportă azi o iresponsabilitate militară pentru că NATO ne-a terminat armata, iar UE economia, impunînd decizii antiromânești 

doar de dragul de a fi admiși ca neocolonie în organizațiile lor, lichidind resursele, economia, renunțînd la doctrina apărării intregului popor. 

g) N.A.T.O. nu va trimite trupe să lupte în locul nostru, nu va irosi vieți ca să elibereze state ocupate, ci doar (și poate) în apărarea statelor 

care înțeleg să se apere și singure. Doctrina militară defensivă a României era cunoscută de fiecare soldat, pînă în faza războiului de gherilă. 

Era un plan național de apărare împotriva U.R.S.S. și a aliaților ei, un plan care se bizuia pe capacitatea internă de a opune rezistență și, prin 

asta, putea să pună pe gînduri o invazie. Azi, sunt doar șezători elegante de tip politice, model CSAȚ, unde președinții își reglează conturile 

cu miniștrii și cu contractele de înzestrare militară, tot politic. Nu mai avem structuri militare destinate în exclusivitate apărării naționale, ci 

numai destinate misiunilor în teatre de operațiuni externe, sub comandă străină, adică mercenariat de stat subordonat pentru alte state. Tot 

bugetul alocat armatei este  destinat pentru îndeplinirea obiectivelor alianței, nu și pentru îndeplinirea obiectivelor naționale, adică face 

interoperabilitate sub comanda străină și nu operabilitate națională. Situația rezervei armatei este catastrofală și ne facem că nu vedem. 

h) Cele 3 motive pentru care Liviu Dragnea trebuia neapărat condamnat sunt cunoscute: Dragnea era 1)mult prea puternic, 2 mult prea 

periculos la prezidentiale, contra unuia sustinut de un licurici sau altul de afară,3 devenea un ghimpe prea ascuțit pentru UE care vrea și eau 

sa își impună voința peste națiunea română. Valahul a platit, dar va urca din pușcarie, direct la Cotroceni. Depinde de ceea ce vor face românii 

pentru el de acum inainte. Dragnea a crezut prea mult in programul pe care l-a impus cu brio. Intr-o colonie insa nu este de ajuns. Licuriciul 

maxim, transnaționalele au ripostat cu prostimea ticăloasă, lacomă și egoistă. Cita vreme NATO si UE controlează România ele pun sefii 

peste noi. Liviu Dragnea nu a avut nicio şansă într-o ţară manipulate grosolan, umplută cu ură, ipocrizie şi foarte multă prostie usor de păcălit! 

După lecția data națiunii, trebuie sa ne eliberăm cu adevărat țara, cu orice preț, altfel ieșim din istorie. Marea fraudă electorală, marea 

manipulare a pornit. Suntem în cădere liberă, daca nu ne ridicam în masa printr-un proiect în parlament, vom dispărea ca națiune.  

http://www.academiadacoromana/
mailto:geostroe@gmail.com,%200722972522
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028096653904112&set=a.250121045035024&type=3&eid=ARC1wppJcZBiEaTqR6kSomfnREHAWj24OGeIcO3-XtZaaLEgPvlG2u815SRpM4A3Ozg0V29Tw7eGbabu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2028096653904112&set=a.250121045035024&type=3&eid=ARC1wppJcZBiEaTqR6kSomfnREHAWj24OGeIcO3-XtZaaLEgPvlG2u815SRpM4A3Ozg0V29Tw7eGbabu
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e)Hai să ne imaginam numai că S.U.A ar vrea Dobrogea întreagă în confruntarea cu Rusia pentru Crimeea. A mai cerut-o, dar Antonescu a 

refuzat. Acum, cine ar refuza, cu ce s-ar opune unui aliat care controlează tot, pune președinți, emite judecăți categorice? Serviciul militar 

obligatoriu a fost desființat, iar incorporabilii trăiesc azi mai degrabă în străinătate. Pe cîți poate conta Statul Major al Apărării? Credeți că 

vin europenii, lăsîndu-și ei înșiși problemele lor vraiște (inclusiv armata Germaniei e la pămînt!), ca să ne apere de S.U.A.? Sau de ruși? Din 

cele 6 milioane plecați în lume, cîți se vor întoarce să lupte pentru apărarea patriei? Nu există planuri de mobilizare. Nu există industrie 

adaptabilă producției de război. Nu există control național asupra resurselor proprii. Sînt achiziționate echipamente de mîna a doua, care nu 

zboară doar dacă e ceață și frig, ca și cum războiul s-ar duce pe vreme bună. Armamentul se cumpără pe criteriul bunăvoinței politice: 

licuriciul e ales după cît sprijin electoral prestează. Dotările sînt tîrzii și haotice. Nu există programe de pregătire a populației pentru luptă. 

Cîte concentrări au mai fost pe la noi? 

f) Avem peste 1300 de generali, cît nu am avut în toată istoria noastră adunată la un loc. Dar armata e la nivel de maiori/batalioane. Mizeria 

politicianistă și impostura, toate au adus lucrurile aici. Articolul 5 nu a fost activat niciodată și nici nu va fi. N.A.T.O. ne-a făcut recomandările 

standard, dar nu și-a imaginat că putem fi atît de proști și creduli. Niște  Băsești și  Iohanniși au ales generalii, au prezidat CSAȚ, cumpărînd 

sprijin politic internațional pe bugetele de înzestrare. Dar, la primul bombardament chirurgical, vor fugi cu toți în străinătate, să semneze o 

pace care va comanda  ce, cum, cît să pierdem. 

h) Răfuiala pentru noua ordine mondială dintre superputerile lumii este pe cale să explodeze scurt și fatal. Am ieșit de mult din forța dreptului, 

suntem în dreptul forței dezlănțuite.  Noi, cei mici și mijlocii, vom fi striviți, scoși vinovați plătind oalele sparte. Suntem în epoca junglei fără 

legi. Rusia, China, SUA vor lua tot ce pot pentru că pot. Noi, vom fi slugi la toți sau la una dintre ele, dacă vom mai fi. Ei pot lovi orice punct 

de pe Terra in 5 minute. Oare vom mai putea păstra formele de relief și ”varză, barză, viezure, mînz”? Ce armă ar putea să le anihileze?  Un 

drept al păcii, un tratat universal al păcii se va impune cu orice preț, între cei mari, asupra celor mici.  

i) Dreptul păcii și al războiului va fi abordat altfel! Știe cineva cum va fi scris, dacă va fi tradus și în lb. dacoromână? 

România nu mai are Armata (cu a mare), instituții de apărare a țării, nu are conducători cu dragoste și respect pentru neam și țară,  nu are 

diasporă care să iubească pămîntul natal, nu avem vecini în care să ne încredem. În interior se înmulțesc oamenii puși pe căpătuială, sabotori 

plătiți din exterior care urmăresc subminarea României. Miroase a revanșă a celui de al 2-lea război Mondial. Ungaria și organizațiile etnicilor 

maghiari din România nu au recunoscut niciodată Unirea de la Alba Iulia și au luptat mereu împotriva Statului Național Unitar Român.  

j) La începutul anului 1919, Republica Sovietică Socialistă Ungaria, condusă de Bela Kun și Rusia Sovietică   în frunte cu Lenin au declanșat 

un război împotriva României pentru cucerirea Ardealului și instaurarea Comunismului. Atunci, Armata Română i-a învins pe cotropitori și 

la 4 august 1919 a ocupat Budapesta. După Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, totuși Ungaria a obținut o parte din Sfîntul Pămînt 

Românesc pînă la Tisa, unde locuiau 1.200.000 de români care aveau 192 de biserici ortodoxe și greco-catolice. După Diktatul de la Viena 

din 30 august 1940, trupele maghiare conduse de Horthy au săvîrșit numeroase atrocități împotriva românilor și evreilor din Ardealul cedat 

de regele Carol al II-lea. Pentru miile de români uciși în chinuri groaznice de către unguri, nici pînă astăzi autoritățile maghiare nu au cerut 

scuze Poporului Român și nu au plătit despăgubiri pentru victimele Holocaustului. Pînă la Tratatul de la Trianon, din anul 1920, Ungaria nu 

a existat ca stat în Europa. Mincinoșii de la Budapesta au falsificat istoria cu așa-zisul mileniu de ocupație a Ungariei asupra Ardealului care 

a durat doar 51 de ani, de la 1867 pînă în anul 1918.  Răspunsul nostru va fi unul singur: pînă la Tisa, acolo unde  trupele române vor ajunge 

din nou și Maramureșul istoric, unde vor rămîne pe teritorul românesc ca să apere populația românească maghiarizată după Trianon.  

k) Imperiile lumii vor fi nevoite să recunoască dreptul nostru istoric la reîntregire. Altfel vor pieri ele mai devreme chiar, și mai ales din cauza 

României. Întrebarea este: oare China va mai ține minte că România a scos China în lume și că prietenia noastră este sinceră și veche precum 

culturile noastre unice? Fenomenul chinez încă este imprevizibil. Noi vom fi alături de China, după ce Rusia și S.U.A. își vor încheia răfuiala 

globală, pentru a fi iarăși ceea ce am fost și vom continua să fim ceea ce suntem.  

l) Fiindcă dreptul se impune, nu se cerșește, vom reface harta României Mari numai prin noi înșine, în deplină pace, cerînd despăgubiri în 

teritorii noastre străvechi, fără a trage vreun cartuș și fără să curgă vreo picătură de sînge românesc sau străin.  

m) În Europa Națiunilor nu e nevoie de suprastat federal; vom iniția împreună Spațiul spiritual creștin comun central sud est-european;  

n) Întrucît limba dacoromână este  creația intelectuală supremă moștenită de la strămoșii noștri atlanți, la noi este matca limbilor lumii; 

o) Pentru că DacoRomâniei i s-au impus ”revoluții”– în fapt, comploturi pentru jaf prin cozile de topor de pe-aici, le spunem că  vom reveni 

printre primele 10 țări. Nu vom fi colonia nimănui. Ne vom elibera prin noi înșine. Nu mîniați o națiune veche, nemuritoare și demnă! 

p) Deoarece U.E. se sinucide dacă nu va fi a națiunilor libere și suverane, vom fi mai bine alături de China, de India și de latino-americani.  

r) Celor care au complotat împotriva României le răspundem: ne-ați dat cu 50 ani înapoi, însă vom fi cu 100 de ani înaintea voastră!  

s) Veți plăti despăgubiri usturătoare pentru crimele comise contra României, pentru tot ce ați făcut și mai faceți!  

t) DacoRomânia are exemplul Chinei: prin muncă grea, răbdare și pricepere ea, azi, poate cumpăra la pachet chiar țări și transnaționale întregi; 

ț) Respingem acuzele antiromânești. Cunoaștem ticăloșia criminală a așa-zișilor aliați strategici, știm de ce sunt în stare. Nu sunt ei cinstea 

întruchipată, nici idealul de democrație, nici modelul, doar niște bieți imperiali căzuți în faliment, depășiți de evenimente.  

u) Țara va fi eliberată din U.E. și N.A.T.O. - organizații ale corporațiilor transnaționale scăpate de sub control, care vor dispărea; 

v) China – ca aliat strategic global are capacitatea de a readuce echilibrul, demnitatea și idealurile pașnice în vremea noastră;  

x)  Orice om cinstit, știe că țări sunt multe, patria este una, înainte de toate. Salvarea națiunii nu are legi, ci necesități de viață și de moarte.  

y) Revenindu-ne din anestezia forțată prin manipulare globală imperială, vom da lumii o lecție demnă de urmat ca națiune-model.  

z) DacoRomânia merge înainte și nimeni nu va mai putea să o întoarcă din drumul său unificator, civilizator, nemuritor, suveran. 

    Față de cele de mai sus, conducerile reunite ale F.A.D.R. „T.D.C.“ și ale A.N.D.L. propun și susțin următoarele obiective, scopuri și idei:  

1. În aceste vremuri de dezmăț generalizat, cînd se revarsă valuri de ură și dispreț asupra României, chiar din partea unor concetățeni rătăciți, 

primul obiectiv este acela de a ne elibera patria de limbricii imperiali aflați în cîrdășie cu nemernici trădători. Ajunge! 

2. Militarii din forțele armate, active, în rezervă și în retragere, de toate gradele și din toate armele care au depus jurămîntul militar reprezintă 

una dintre puținele forțe conștiente, în stare să salveze România alături de alte forțe în curs de structurare. Toate organizațiile militarilor in 

rezervă și în retragere trebuie unite într-o singura federație tip fundație, ca rezervă a Armatei, să se infiltreze în toate partidele, organizațiile, 

să candideze pe toate listele de candidați la Parlament, inclusiv la Președinție și, mai ales, la alegerile locale, pentru a deveni adevărați și 

destoinici funcționari publici ai statului, să decidă,să legifereze în conformitate cu voința suverană autentică a națiunii, în interes național, pe 

baza fundamentelor doctrinei naționale de apărare a întregului popor, într-un stat zamolsian-creștin-ortodox, vertical, al tuturor românilor.  

3.  Factorul extern a fost totdeauna cel care a determinat stări de revoltă ca să ne ucidem între noi. Acum românii văd limpede ce au voit 

străinii: să lăsăm țara la voia întîmplării, pe mîna complotiștilor externi și interni ca să fie bine jefuită și dezmembrată.  

4. Armata trebuie să redevină garantul democrației și ordinii constituționale. Ni s-a tras o ”revoluție” ca să ne învețe minte și să nu ne opunem 

voinței corporațiilor. Încă una, ne-ar desființa ca stat. Acum plutește peste România un nou plan de război civil făcut din afara țării.  E necesar 

să fie reevaluat Antonescu - luptător asasinat pentru Basarabia și Bucovina. Ceaușescu știa ce urmează: distrugerea României. 

 5.  Toate mișcările de dreapta/stînga, de o extremă sau alta, din perioada interbelică, inclusiv mișcarea legionară, trebuie reevaluate în cheia 

doctrinei naționale autentice. A venit vremea să afle întreaga națiune adevărul adevărat despre evenimentele din decembrie 1989 și să fie 

definite corect, studiate în școli, universități, ca teme de doctorate. Nimic nu se clădește pe crimă, sînge, furt și minciună. A continua înseamnă 

să distrugem statul și națiunea. România va izbîndi peste toate nenorocirile, pierderile teritoriale adunate din neam în neam.  

 6. Suntem o națiune veche, ne tragem din atlanți, din pelasgi, ramani, latini, valahi, traci, daci, suntem dacoromâni și punctum.  Națiunea 

dacoromână trebuie să mai muncească din greu încă 25 -30 de ani pentru a fi ce a fost acum 30 de ani pentru a fi stăpînă acasă la ea.  
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   Noi suntem ca trestia, ne aplecăm unduind în furtună pînă la pămînt, fără să ne rupem, și, după ce trec vremurile grele, ne ridicăm în picioare 

și continuăm. Supraviețuim de milenii între imperii care au mușcat teritoriul nostru. Imperiile au pierit, noi suntem și vom fi încă.      

 7. Să avem în vedere: consolidarea statului național român unic, unitar, suveran și independent, a statului de drept democratic, al drepturilor 

și libertăților omului. Statul trebuie să redevină al națiunii și să nu mai fie împotriva ei, niciodată. Patriotismul înseamnă azi să ne desăvîrșim 

profesional. Fiecare  la locul de muncă, să producă, să gîndească la nivel global și să acționeze la nivel local. Tot astfel, stoparea jafului prin 

naționalizarea resurselor solului și subsolului, atragerea în țară a forței de muncă din exil, interzicerea vînzării pămîntului și colonizării cu 

populații străine, protejarea patrimoniului cultural, naterial și imaterial al națiunii și a altor resurse;  

8. Este necesară desecretizarea tuturor dosarelor privatizării postdecembriste, verificarea tuturor contractelor în instanțele judecătorești, luarea 

măsurilor asupra acelora care au n-au respectat clauzele prevăzute, inclusiv a străinilor, fie ei aliați sau nu. Complotiștii ne-au obligat să 

terminăm economia pentru a fi capturați în U.E., să dezarmăm armata pentru a intra  în N.A.T.O.  Prin urmare sunt dușmani, nu aliați.  

9. Trebuie înființată o adevărată BANCĂ A NATIUNII DACOROMÂNIEI sub controlul Parlamentului țării;  

10. Este imperios necesar să desființăm DNA pentru că este poliție politică antinațională, neconstituțională, controlată de servicii care fac 

poliție politică; biata Securitate era mic copil pe lingă statul paralel al binomului DNA servici (unele, iar din ele gradele mari)  

11. Trebuie să trecem Curtea Constituțională, ca Secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, să constituire parte o componentă a sistemului 

judiciar, compusă numai din magistrați cu vechime de decenii de practică în sistemul judiciar, specialiști în drept, profesori universitari sau 

cercetători științifici, fără apartenență politică, aleși prin vot deschis de către Parlamentul României, la propunerea C.S.M.;  

12. Se impune o reforma totală a sistemului electoral și a legilor partidelor politice astfel încît să poată fi eliminată definitiv corupția electorală, 

manipularea voturilor, traseismul politic, să se interzică existența sau înființarea partidelor etnice, să se elimine orice privilegii electorale, 

inclusiv ale minorităților naționale în Parlament, atîta vreme cît in țările lor nu există reciprocitate, în administrația locală, justiție, cultură, 

învățămînt etc. Naționalitatea să fie declarată, iar dubla cetățenie să fie interzisă în aparatul de stat național. Orice abuz de putere trebuie 

sancționat cu eliminarea definitivă din viața politică țării a oricărui funcționar de stat prin interdicția de a mai fi ales.  

13. Candidaturile să fie accesibile oricărui cetățean român, fără piedici neconstituționale, birocratice. Orice cetățean să aibă dreptul real de a 

candida la oricare funcție publică eligibilă, de sus pînă jos. Să  eliminăm umilința de a aduna liste de semnături ale susținătorilor, caziere 

judiciare, alte invenții birocratice, în afara unui curriculum vitae cu rubrici obligatorii, printre care și declararea naționalității adevărate, sub 

sancțiunea eliminării definitive din politică și a mărturiei mincinoase. Verificarea lor să fie efectuată de către organe de stat competente. 

Pentru orice omisiune sau completare mincinoasă să fie sancționați cu interdicția definitivă de a mai fi ales.  

    Astfel, se va permite ca, fără cheltuieli, fără falsuri și piedici inutile, să încurajeze accesul oricarui cetățean cinstit, competent și iubitor de 

țară, la orice candidatură. De asemenea, în funcțiile la care susține examene de fiecare funcționar public să-și declare deschis naționalitatea 

reală, iar orice ascundere a ei să fie sancționată penal și cu interdicția de a mai fi ales;  

14. Înlocuirea votului secret cu votul deschis, la toate nivelele, în toate instituțiile de stat, după modelul elvețian, inclusiv de la referendum și 

în alte consultări privind viața social-politică și economică, culturală națională și locală etc; voința națiunii autentice trebuie să se poată 

manifesta la vedere, nu în secret. 

 15. Reforma totală a legislației securității și apărării naționale a întregului popor, a siguranței și a ordinii publice, precum și elaborarea 

statutelor cadrului militar, al ofiterului de informații și contrainformații, al  polițistului, a altor legi specifice domeniilor de mai sus, pentru 

protecția și apărarea românilor și a intereselor naționale în țară și în lume, eliminînd orice amestec politic străin în decizile suverane ale 

României. In acest sens trebuie desființat ce trebuie desființat și fondate trei pe baze noi: a) Serviciul Secret de Informații al României - SSIR, 

b) Serviciul Secret de Contrainformații al României – SSCR și, c) un al treilea Serviciul Secret Special de Contrainformații Militare al 

României – SSSCMR care – ca vînător de trădători - să verifice tot aparatul de stat al țării și toate celelalte servicii secrete. 

 16. Adoptarea unor măsuri specifice în Codul Fiscal care să disciplineze corporațiile, băncile de tot felul, pentru prevenirea evaziunii fiscale, 

a fraudelor, astfel ca fiecare să plătească taxele și impozitele datorate la timp, sa recuperăm mai întîi sumele datorate, să împiedice transferurile 

facute de unele grupuri de firme către filialele lor din  paradisurile fiscale, să se ia măsurile penale care se impun.  

 17. Modificarea Codului penal și Codului de procedură penală, a legilor justiției prin care să se elimine  posibilitatea știrbirii independenței 

judecătorilor care trebuie să răspundă în fața cetățenilor ca orice cetățean. Judecarea judecătorilor este necesară pentru a elimina arbitrariu și 

orice ingerință în politică a acestora.  

18. Refacerea industriei de apărare, producția și înzestrarea armatei cu tehnică de luptă proprie, consolidarea domeniilor economice României, 

distruse din cauza terorii băsiste, a ordinelor din partea ”aliaților” sau ale DNA; 

 19. Refacerea solidarității naționale, creșterea rolului culturii și promovarea limbii dacoromâne în vatra și în zonele de formare a națiunii 

dacoromâne, precum și consolidarea legăturilor dintre toate comunitățile în care trăiesc compact români; 

20. Proiectul ”DACIA - 2050”, (vezi anexa) va fi diseminat si supus dezbaterii publice pentru a scoate România din starea de neocolonie și 

a o elibera ca stat puternic dezvoltat , liber și suveran, capabil să își apere cetățenii și resursele moștenite din moși strămoși, pentru a-și stabili 

priorități naționale în cercetare științifică fundamentală, inclusiv de explorare a spațiului cosmic; 

21. FADRTDC se apropie de trei decenii de existență și va avea un nou statut. Publicația ei, Dacia, a fost lansată online, ca revistă a dacilor 

liberi din întreaga lume, editată de Fundație și sub egida Gărzii DacoRomâne și a Cabinetului dacoromânesc, a Alianței Naționale a Dacilor 

Liberi –A.N.D.L.  Revista AscultIalomița a Academiei Zamolsiene „Primii în timp“ va apare în serie nouă. Revista ”Studii și cercetări de 

dacoromânistică” a Academiei DacoRomâne își continuă apariția anuală. Viitorii colaboratori și sponsori ai revistelor și ai Enciclopediei 

Academiei DacoRomâne (ediția a III-a), pot trimite comunicări, studii, articole și donații către FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ 

„TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“, Cont CECBank, Agenţia Drumul Taberei, Bucureşti, sect. 6, Cod fiscal nr. 4929150, Cod  

IBAN R096CECEB60430RON4156049, Bucureşti, ori către S.C.TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA S.r.l., Cod fiscal 4194619; Cod 

IBAN  RO59RNCB0077050238970001, Cont BCR − sector 6 şi la Trezoreria sect. 6, Calea Giuleşti nr.3, Cod IBAN RO75 TREZ 7065 

069X XX00 1547. Prin fișa 230, cititorii pot trimite 2% din impozitul pe venit. Sumele vor fi investite pentru a reedita proiectele culturale 

fundamentale cum sunt O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE DE LA ÎNCEPUTURI PÎNĂ ÎN PREZENT de dr. Ion Rotaru, 

DICȚIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII DACOROMÂNE – dr. Mihai Vinereanu, ISTORIA DACOROMÂNILOR, TESTAMENTUL 

ZAMOLSIAN DACOROMÂN, TEMPUS și a alte lucrări de valoare - coord. dr. Geo Stroe; din 2020 vom edita ZAMOLSE - revista de drept, 

filosofie a dreptului și filosofie socială, istorie-comteristică, filosofie -tempologie, istorie-dacoromânistică. Se are in vedere lansarea 

FORUMULUI NATIONAL GETO – DACII care să constituie cadrul teritorial de organizare a pregătirii ideii identitare dacoromânești. 

  22. Întrucît marele Nicolae Iorga a avut viziunea despre ZONA DE FORMARE A NEAMULUI DACOROMÂNESC, ca teritoriu pe care 

civilizația, limba, cultura, tradițiile, portul, ADN–ul, spiritualitatea zamolsian-creștin-ortodoxă, toate ca rădăcini ale strămoșilor neamului 

nostru reflectate în harta de mai jos, este necesar ca fiecare român să viziteze cel puțin o dată în viață și cît mai des în acest spațiu, în vacanțe, 

drumeții, pe drumurile inaintașilor și la vetrele străbunilor, pentru a cunoaște pe urmașii acestora, rudele noastre de azi, în viață. Să ne 

sprijinim rudele din vatra de formare ancestrală a Vechii Europe, să ne ținem de neamuri. România de azi este Dacia de atunci, numai că este 

ceva mai mică. Între ele nu mai încape nici o cratimă, este DACOROMÂNIA - o realitate temporală și spirituală.  GardaDacoRomână ca 

tribunal moral-spiritual al cunoașterii a  elaborat o AGENDA proprie. G.A.R.D.A. - Grupul de Acțiune pentru Renașterea Daciei va fi condusă 

mai departe de Constantin Găitan. România va fi DACIA, GETIA, RAMANIA sau DACOROMÂNIA, iar ACADEMIA ROMÂNĂ va 

deveni - ACADEMIA DACOROMÂNĂ. 
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  Spațiul cultural-spiritual al limbii dacoromâne în care s-a format națiunea dacoromână în Vechea Europă, pentru care capitala spirituală va 

deveni Constantinopolul european în 2050. 

   23. Cît privește Întregirea, să accelerăm momentul 2019-2020; altul va veni peste 50-100 de ani. Procesul întregirii e continuu și ireversibil. 

Nici un cod penal din lume nu incriminează infracțiunea de reunire, de întregire a patriei. Nici o forță din lume nu ne mai poate opri, nici nu 

poate interzice împlinirea idealului național. Viața e o luptă, deci te luptă, totul se plătește, chiar și cu prețul vieții. 

  24. In 26 mai la alegerile europarlamentare recomandăm să votați pe George Simion – independent, un tînăr dac neastîmpărat care, cu toate 

opiniile controversate despre el, pare a fi pe direcția doctrinei naționale într-o Europă a Națiunilor Libere și Suverane, Unite în temeiul 

propriei suveranități. În toamna acestui an vom revigora Partidul României Europene - P.R.E. care va deveni Partidul Dacilor Liberi. 

  25. Vom lupta și cu arma în mînă, dacă va fi nevoie, pentru obținerea recunoașterii oficiale, pentru că, în fapt, poate fi realizată, în etape: 

Refacerea României Mari - 2020, Unirea Daciei Adevărate-2025, Dacia cea Mare - 2030, Întregirea spirituală a Daciei-2050. Crimeea aparține 

DacoRomâniei din antichitate; Constantinopolul european va fi capitala cultural-spirituală a Vechii Europe – Dacia - 2050. 

 
A.REFACEREA ROMÂNIEI MARI 

 

 
 

B.UNIREA DACIEI ADEVĂRATE 

 

 
C. DACIA CEA MARE 
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   D.DACOROMÂNIA ÎMPĂRATULUI REGALIAN ȘI A SOȚIEI SALE 

 
E. DACIA NEMURITOARE A MARELUI  REGE  BUREBISTA 

   Etapele se vor împlini în funcție de raportul de forțe, de situația internațională, de vectorii și actanții internaționali, de puterea și tăria cu 

care noi ne vom apăra libertatea, dreptatea, demnitatea și limba ca națiune veche a Europei, drepturile istorice ale dacoromânilor. „Iar noi 

locului ne ținem, / cum am fost așa rămînem“: daci liberi și înțelepți, dar neastîmpărați! Chemăm toate forțele sănătoase ale  națiunii la 

acțiuni concrete, de la om la om, om lîngă om, zi de zi, ceas de ceas, secundă de secundă. După startul din 27.03.2018… românii nu vo r să 

se mai învecineze cu românii.  Toate imperiile care au atacat România au dispărut din istorie.  Patriile, națiunile, rămîn. Imperiile mor.  

  Misiunea istorică a unui popor este verificată de două lucruri: 1) de puterea cu care ştie să-şi apere pămîntul, libertatea şi drepturile; 2) 

de vigoarea cu care creează valori; Clasele sau grupurile care împlinesc aceste funcţii esenţiale  sunt singurele care se pot numi grupuri 

vitale, fără de care o naţie riscă să dispară din istorie (Mircea Eliade). Coșbuc, prin Decebal către popor, spune: Din zei de-am fi 

scoborîtori,/C-o moarte toți suntem datori!/Totuna e dac-ai murit/ Flăcău ori moş îngîrbovit;/ Dar nu-i totuna leu să mori / Ori cîine-nlănţuit!  

Iar Imnul național ne îndeamnă: Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină / Decît să fim sclavi iarăși pe vechiu nost pămînt!   

 Iată și TATĂL NOSTRU - așa cum l-a lăsat ZAMOLSE: 

TATĂL NOSTRU CARE EȘTI ÎN LUMINA DE  

DINCOLO DE CERURI,  

SLĂVEASCĂ- SE NUMELE TĂU ETERN, 

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA DE LUMINA SFÎNTĂ ȘI ETERNĂ, FACĂ- SE VOIA TA  

PRECUM ÎN ETERNELE CERURI AȘA  ȘI PE PĂMÎNT. 

DĂ- NE NOUĂ PENTRU MÎINE CU CE SĂ ÎMPLINIM TOATE NEVOILE ZILEI DE AZI  

ȘI DE MÎINE ȘI  ALE TIMPULUI NOSTRU,  

IARTĂ- NE NOUĂ PĂCATELE NOASTRE  

PRECUM ȘI NOI IERTĂM CELOR 

CE NE-AU GREȘIT  ȘI NE GREȘESC. 

FII CĂLĂUZA NOASTRĂ ÎN VREMURI GRELE  

DE FURTUNĂ ȘI ISPITĂ, DU-NE PE CALEA CEA DREAPTĂ A LUMINII TALE,  

ÎNTRU IUBIREA LUMINII  ETERNE ȘI A NUMELUI TĂU! 

ADEVĂRAT FIE !   

(TATĂL NOSTRU - dacic ținut secret – jurămîntul dacoromân zamolsian este primit făcînd semnul crucii cu  limba în cerul gurii închise).  

Salutul eminescian : TRĂIASCĂ NAȚIA ROMÂNĂ!   SUS CU DÎNSA!  

                                 DACIA VA RENAȘTE ÎN ROMÂNIA PRIN ADEVĂR, DREPTATE, MUNCĂ ȘI CREDINȚĂ! 

       

Geo Stroe, un dac liber și neastîmpărat 

Veniți cu noi! 

București, 18.06.2 019 d.Chr.(după Christos), 18.06.7527 d.Fl.(de la Facerea Lumii), 18.06.12 019 d. Zm.(după Zamolse), 

 18.06.35 019 d.Th. (după Thoth Atlantul) 
__________________________________________________________________________________ 

FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“ (F.A.D.R.T.D.C.)  este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, întemeiată de 

preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian-Ialomița; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi 

legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică − INPROROM, fondat la 1.12.1991, urmașă a şcolii Aula  zamolsiană – Andronicon, prima universitate populară 

din lume din Dacia,  a Societății cultural-științifice Renașterea Daciei, fondată la 1 oct. 1949 la Sarmisegetusa, a Cercului de studii „DECENEU“  din anii ’70,  a Societății „Carpații“, 
înființată la 24 ianuarie 1882 în București, reactivată la 24.01.2014 la statuia lui Mihai Viteazul de la Univesitatea din București, de A.D.R., dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la 

Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01.1992, reorganizată, ulterior, în Academia DacoRomână, la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), 

pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-12 050 (2 050). Ca fundaţie, este  independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, 

de cercetare în domeniile ştiinţei, culturii, artei şi tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza: 
„A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!“ 

A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.”T.D.C.” cu deviza: „Întru eternizarea valorilor temporale zamolsiene dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a 

fiecăruia şi a tuturora!“ Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti din întreaga lume, pe Terra 

noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne din întreaga lume, în contextul valorilor umane, europene 
și universale. Cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei nr.4, Buc., sect. 6, Cod IBAN Cod IBAN R096CECEB60430RON4156049, Cod fiscal nr. 4929150. www.tempusdacoromania.ro, 

www.academiadacoromana.ro, geostroe@gmail.com,  0722 972 522; https://www.setthings.com/ro/fundatia-academia-dacoromana 

N.B. Autorul respectă Normele limbii dacoromâne adoptate de Senatul A.D.R. 


