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In the shadow of the great USSR
Within the last few years, the topic of misinformation and fake narratives propagated
through different communication channels became part of the everyday life of citizens all
over the world. While some of these narratives are disseminated everywhere, with minimal
tailoring for the target market, for example conspiracy theories regarding the current
pandemic, others are regional in scope and serve a specific purpose linked to said
designated area. Our research highlights a strain of propaganda fashioned for central and
eastern Europe: anti-western narratives launched and shared in Romania within the last year,
together with their scope and vectors of dissemination. We paid special attention to the
sources of these narratives and how they match similar narratives circulated in Europe.

Introduction

The motivation behind this report is deeply
linked to the reality we face everyday in
Romania and in other countries in the
region: today’s citizens are subjected to
large amounts of disinformation, thanks to
anti-Western propaganda efforts.
Sometimes subtle, sometimes more
direct, this ill-intent endeavour serves to
further divide society and stimulates
distrust in democracy and its institutions.
Reports published in the past have
highlighted the dangers posed by hybrid
actions directed from Russia and China,
how propaganda operates and its
implications. Efforts have been made to
counteract the effects of disinformation,
both by countries on a national level, and
by entities such as the European Union
and NATO.

Funky Citizens, as a member of the
Romanian civil society, has been involved
in fighting disinformation throughout the
years, especially through fact-checking
and the promotion of media literacy. This
report serves the purpose of furthering
these efforts and is based on journalistic
means, complemented by a desk research,
with the aim of better understanding and
exposing anti-Western narratives. We want
to see, through journalistic, fact-checking

and analytical instruments, how these
actors interact and what narratives they
promote – this is a snapshot of the actors
& narratives.

Our efforts follow a guiding principle
stated by NATO (source) that states that
proactive and fact-based communication
is the best method of counteracting
hostile information activities. By providing
a better understanding of how
disinformation works, what the intent
behind it is and how it impacts our society,
we hope to add our contribution to the
joint endeavours in countering
anti-Western propaganda. In this report,
we will mainly focus on Russian
propaganda, since it is most prevalent in
the region. China is an emerging actor on
the world disinformation market, with a
noticeable increase in activity after the
outbreak of the COVID-19 pandemic, but it
still has limited influence in the region.
While disinformation has long been
present in the region, the ongoing
pandemic has multiplied not only the
narratives used, but has also acted as an
amplifier for other, older ideas to be
shared to a growing audience.
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From a temporal point of view,
we covered with our analysis
the period January 1, 2020 -
December 15, 2021, but we
chose to focus on the events
that defined the last quarter of
2021 - internal political crisis
around the formation of a new
parliamentary majority and
subsequently , of a new
Government, external tensions
involving Ukraine that have
intensified in recent months.
and, last but not least, the
ongoing pandemic is reaching
new heights, especially in
connection with its fourth
wave. In fact, the quantitative
analysis of the Romanian
social media posts shows an
almost perfect coherence
between the high-intensity
waves Covid-19 (the surprise
moment of March 2020 and

the fourth wave, the most violent so far, since October 2021), the crisis in the region
intensification and Biden-Putin summit in June 2021) and the political crisis in Romania
(peak in early September 2021).
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Definitions

For the purpose of this report, a series of terms need to be defined and contextualized, for
the sake of clarity and consistency. We have opted to use the definitions proposed by NATO
(source) and the Centre for Disinformation Studies; these are as follows:

● disinformation: „the deliberate creation and dissemination of false and/or manipulated
information with the intent to deceive and/or mislead“. The term covers an array of
uses, from fabricated content containing false facts to misleading information
misrepresenting a reality.

● propaganda: „information, especially of a biased or misleading nature, used to promote
a political cause or point of view“. The purpose of propaganda is to promote a certain
political or ideological agenda, this being the main difference highlighted when talking
about propaganda.

● narrative: „a cognitive process of ordering information into a structure of cause, effect
and consequence; a system of stories structured in such a way as to make meaning“,
„a system of components -that include actors and events and locations expressed in
media artefacts, as well as actors, events and locations in the real world- [that] helps
us understand how they interact to resolve rhetorical conflicts and thus make
meaning“; „hostile narratives are narratives constructed by stories used in an
illegitimate attempt to influence opinion-formation in liberal democracies in the benefit
of foreign powers, whether state, non-state or proxies (source)“

● misinformation: „false or misleading information spread without the intention to
deceive“. It is the intent behind it that separates misinformation from disinformation.

● fake news: „verifiably false information that is spread intentionally“.

Regional context

During the last three decades, Central
Europe and the Western Balkans have
been defined by being positioned between
West and East, by their membership or
expressed intention to take part in the EU
and NATO and Russia’s ambitions. While
China cannot be excluded from the
conversation, it’s Russia’s interest that has
produced the environment covered by this
report. As strategic insights for the region,
Globsec (source) proposes a number of
factors to be taken into account, such as:
being part of international organizations,
such as the European Union or NATO,

helps with providing a common
framework that in turn makes countries
more resilient when facing different
external threats, although internal issues,
such as the quality of public
administration, tend to make countries
more vulnerable; perception and trust in
institutions often matters more than the
tangible, factual aspects, thus it is crucial
to be aware of interventions that might
shape, weaken or alter citizens‘ outlook;
the legacy of communism is still an issue
throughout the region and it continues to
influence how societies operate -
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corruption is cited by most citizens as a
top issue faced by their country, which in
turn translates to lower levels of trust in
authorities, thus making the public more
vulnerable to certain propaganda
narratives.

In Romania’s case, perhaps the most
important thing to note is that the general
public is, on one hand, enthusiastic
towards the West, and on the other hand,
rather hostile towards the Kremlin. 58% of
Romanians voiced their trust in the EU
(source) in the latest European survey and
63% of a national survey (source) think
that Romania has better economic

development chances within the EU.
Similarly, around half the population
defined their level of trust in NATO as high
and very high (source), while around 70%
consider NATO bases to be crucial for
Romania’s defence in a 2021 survey
(source). Almost two thirds of Romanians
perceive Russia as the biggest security
threat and the largest provider of
disinformation (source). Given this
climate, it might seem as if Russian
propaganda only caters to a few, fringe
members of the public - this being said,
there are two main considerations to take
into account regarding this subject:

1. While overt, pro-Russian narratives would not gain traction with the general public,
more subtle interventions directed at other actors, such as the EU or NATO, that
nonetheless support Russia’s agenda, have proven quite successful in Romania. For
example, the narrative that the West negatively impacts Romanian culture and
traditions, specifically pointing out that Romania is an Orthodox country, serves both
to demonise the West and to highlight the common religious background of Romania
and Russia.

2. Romanians have little trust in national institutions - a 2021 survey shows how half the
population trusts the EU and NATO, while the Parliament, the Government and
Presidency score last, with a trust arte of 12.2%, 17.2% and 25,3%, respectively
(source). This mistrust, combined with polarisation within society and the rise of
populism and nationalism, challenge the pro-Western status quo and open the door
for foreign influence coming from the East.
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With Russia seeking to alienate the
Romanian public from its Western allies
and using its informational needs to do so,
even people that are pro-EU can become
victims of propaganda. Moreover, with
populist tendencies on the rise, Russian

propaganda finds an ever growing support
for its efforts even from its opponents,
through their opportunism,
Euroscepticism and nationalism. To better
understand how this situation came to be,
one should look into the narratives shared
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in Romania. There are two main
categories (source) of such narratives:
Romania as the perpetual victim of great
powers and their power games and the
external conspiracies against Romania.

In our report, following the quantitative
and qualitative analysis of over 100,000
messages about NATO and the EU, we
detailed and added to these two
categories, an important reason being
generated by some specific elements for

Romania; for example, the Deveselu
shield, but also the ambition to allocate
2% of GDP for defense are two additional
elements that add new valences to public
discourse. Moreover, beyond the
geopolitical game, there is an important
socio-cultural component that generates
narratives that cover a wide spectrum, but
which can somehow be summed up in the
"Decadent West".

Propagation and vectors

Propaganda relies on vectors of
dissemination in order to attain its goal -
these vectors include both the agents that
spread the narratives, knowingly or
unknowingly, and the environment that
allows for disinformation to thrive. In this
case, a fertile environment relies on low
public trust in state institutions, rifts
already present within society and
altogether democratic erosion. These
vulnerabilities do not only allow for
propaganda to manifest and gain traction,
but also become stronger through it
(source). As for the entities that spread
these messages, be them influencers,
media outlets, political parties or citizens,
they are more likely to do so in pursuit of
their own agenda than in blatant support
of the source of said propaganda. As for
the everyday people taking part in
disseminating propaganda, it seems that
most of them do so unwittingly. Nicolae
Țîbrigan, informational security expert,
considers that one should not accuse
those that spread such narratives of
pro-Russian sympathies, but mere vectors

of dissemination (source). Let us not
forget that propaganda is devised in such
a manner that it addresses the fears and
worries of its intended audience, and that
the mindset linked with the spread of
conspiracies relies on a sense both
belonging (with your peers, within an
echo-chamber) and rejection
(simultaneously of and by the
mainstream). It is thus the perfect
environment to circulate so-called news
that awakens strong reactions from the
public and rally them to a specific cause,
without necessarily disclosing or even
hinting at the real scope of the process.
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The experts we have consulted pointed
out that a characteristic related to the
manner in which disinformation travels in
the Romanian informational space - some
fringe narratives get mainstream
coverage. We link this concept with
information laundering, a concept defined
as „a stratagem used by hostile actors
within an information influence campaign.
In this process, false or deceitful
information is legitimised through a
network of intermediaries that gradually
apply a set of techniques in order to
distort it and obscure the original source.“
(source) Thus, through placement (with
the first involved actor, knowingly or
unknowingly, applies information
laundering to the initial source), layering
(increasing the level of distortion through
progressive information laundering) and
integration (the laundered piece of
information becomes part of the
mainstream discourse), a fringe topic that
would otherwise remain within a small
sector of the public is propagated on
mainstream channels of communication.

This characteristic way of influencing
public discourse is not novel, it was a
common occurence throughout 2017 and
2018, when then ruling party PSD
experienced the peak of its nationalistic
discourse and frequently promoted its
own narratives which monopolized public
discourse for days or weeks at a time, for
example the existance of the so-called
paralel state that serves foreign interests
(source). Currently, the techniques of
legitimising fringe narratives rely on two
actors: by being shared via news stations
that have national coverage and by being
circulated by mainstream politicians.

An example of public discourse being
influenced through information laundering
promoted on popular news stations
pertains to different conspiracy theories
about COVID-19. Fringe opinions by
people with no medical background,
broadcasted in primetime, with little to no
interference from TV hosts, flood the
public with false, deceitful and even
dangerous ideas. Discussions about how
the vaccine alters one’s DNA (source) and
authorities falsely inflating the COVID-19
death toll (source) have been present on
TV stations for a national audience to see.
The TV stations that allow such events to
happen on their sets are motivated by the
response such topics entice in the
audience. Anything that awakens strong
emotions in the public stimulates further
watching - even when faced with multiple
fines (source) by the ruling body, TV
stations continue to foster these
discourses.

In the case on mainstream politicians
adopting certain fringe narratives and thus
exposing a large audience to them, these
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include instances of either the misleading
message is written and shared by a
politician (this is the case of a post on the
EU allegedly infringing upon Christian
value, with over 9,4 million
reactions)(source) or shared by a popular
politician from other, smaller social media
accounts (including a post on how
vaccination actually increases the rate of
infection, where the original post gained
less than 100 reactions and the
subsequent sharing amassed 4,500
(source)).

If citizens can be both the victims and the
spreaders of disinformation, even without
their intent, more visible and prolific
vectors of dissemination are public figures
and politicians that amass a large
following of social media and thus
become launching sports for these
narratives. It is the case for AUR, a
right-wing populist political party, with its
leading figures, for example. While the
party’s stance is anti-Russian, its
nationalist and conservative profile allows
for topics used by party members to
overlap or boost Russian-based
anti-Western narratives. For example, the
perceived political correctness of the EU
which infringes on traditions, freedom or
religion and acts as censorship is a
common theme that both entities spread.

Online spaces that encourage interaction
between users, such as social media,
make proliferation of propaganda faster

and easier than before. A number of
reasons factor in: social media is
accessible and easy to use; its algorithms
favour content that resonates with the
public and gains reactions; aiming to
maximise the user’s interaction with the
platform, the algorithm delivers the
content that users want to see, confining
them to „echo chambers“ for the sake of
engagement; anonymity and the
functioning of these platforms allows for
opportunistic actors to spread their
message and amas a large following with
less effort than ever before.

With more than two-thirds of the
population seemingly having low and very
low levels of trust in (mainstream) press
(source), but with 62% of the population
maintaining a social media presence
(source) and with over 12 million
Facebook accounts registered in Romania
(source) (the most used social media
platform in the country), it seems that
great conditions for propaganda to spread
have been met. And it is a known fact that
Russia finds social networks as critical for
its military doctrine, by explicitly naming
informational warfare as a main topic in
its strategy (source). When surveyed, 88%
of Europeans answered that
disinformation travels better online, seeing
how it caters to the reader’s emotion in
order to influence them one way or the
other (source)
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Methodology

Our main goal was to explore and raise awareness regarding the anti-Western narratives in
Romania that are gaining ground, but which were surpassed in the previous year by others
related to the pandemic, using a hybrid approach and combining investigative journalism and
data with fact-finding and analytical reporting. A conference was also organized, with
experts from relevant backgrounds and decision makers (MEPs, MPs), so that this analytical
report could also come with recommendations. In summary, the analysis takes into account:

1. Quantitative and qualitative research
○ Historical data for 2020-2021 social media posts (Facebook pages, public

profiles, public groups)
○ Crowdtangle was used to identify anti-Western narratives that seem to have

the greatest impact
○ Identifying the general influencers, channels and narrative categories starting

from keywords and their relevance for the Romanian space "NATO" and
"European Union"

○ Key political figures monitoring traditional media and monitoring social
networks (including all members of the Romanian Parliament and European
Parliament)

2. Checking the facts on Factual.ro (ongoing and with elements included in the
analysis)

3. Journalistic investigation (link)
4. Draft findings and validation with experts and stakeholders (link)
5. Vlog / video (link)
6. Analytical report

○ Meta-analysis of narratives
○ Case studies - primary and secondary sources + analysis of Crowdtangle

entries

In documenting the media investigation,
journalists involved in identifying and
mapping the propaganda studied the
social media presence of opinion leaders,
where such narratives come from. These
included public pages of social networks,
both official and created by fans, to better
understand the reaction of the public and
the relationship with the topics promoted.
These elements allowed us to look at
some of the narratives in more detail.
Moreover, the coverage of some narratives
on Telegram, WhatsApp and LinkedIn was
also considered. Private groups and pages

were infiltrated to gain a full
understanding of the subject. Groups of
messages have also been observed, as
articles and information are often shared
through these means as well.
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However, the research is mainly based on
the quantitative analysis of the messages,
using the tools of fact verification and
impact measurement; subsequently, the
identified messages and narratives were
subjected to a qualitative analysis with the
help of experts. Crowdtangle was used to
measure the impact of social media

posts. For the current research, Facebook,
Instagram, Reddit and Twitter were
observed, but the main resource is
Facebook, being the most used platform,
some posts appearing sporadically on
Instagram and Reddit and Twitter being
practically unused in Romania.

Narratives

For the period of January 1st, 2020 to December 15th, 2021, the results of social media
monitoring (Facebook - public pages and groups) show the following elements:

1. “NATO”, top posts..

..after impressions received (like, share, etc) is one dominated by the following pages:

PAGE / GROUP TOTAL POSTS TOTAL INTERACTIONS

Ministerul Apărării Naționale, Romania - www.mapn.ro 342 428,390

🎖 Forțele Navale Romane 317 246,331

🎤 Digi24 412 236,748

👨 Mircea Geoana 234 154,141

👨 Partidul Naţional Liberal 50 139,981

Defense Romania 714 132,133

👨 Nicolae Ionel Ciucă 147 125,721

👨 Andrei Caramitru 41 123,980

🎤 Observator 111 121,606

🎖 Armata României 233 96,271

🎤 Sputnik Moldova-România 365 85,865

🎤 Radu Tudor (radu-tudor.ro) 426 83,958

🎤 Newsweek Romania 493 81,622

👨 Marcel Ciolacu 7 79,671

🎤 Calea Europeană 915 79,110

🎤 stiripesurse.ro 953 78,450

Forţele Aeriene Române 54 76,807

🎖 Klaus Iohannis - Președintele României 933 74,533

👨 Daniel Petrescu 138 70,698

🎖 Klaus Iohannis 4 66,362

🎖 Veteranii Armatei României 170 63,982
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🎖 Forţele Terestre Române 199 63,330

🎤 Epoch Times Romania 122 60,142

🎤 Times New Roman 10 54,768

👨 Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial 4 54,293

🎤 Adevărul 466 53,130

🎤 Ziare.com 345 52,505

🎤 Grigore Cartianu 84 46,848

🎖 Centrul de Televiziune şi Film al MApN 109 46,756

👨 Guy Verhofstadt 10 44,176

🎤 OBSERVATORUL MILITAR 252 41,834

Prietenia Romania-Rusia/Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ 395 41,550

🎤 itthon.ma 61 37,850

🎖 NATO - Allied Command Transformation (ACT) 563 36,259

🎤 Romania libera 95 33,732

Alături de Klaus Iohannis - Președintele României 63 33,363

Traian Băsescu 73 33,065

🎖 U.S. Embassy Bucharest 59 32,958

🎤 Aeronews 57 31,909

👨 Ana Birchall 27 31,709

🎤 Antena 3 181 31,333

📢 Teatrul Românesc 3 30,235

🎖 Familia Regala a Romaniei 9 29,215

📢  #fărăAbuzuri alături de Daniel  Cătălin Zamfir 233 28,403

🎤 StirileProTV 75 28,242

🎖 Headquarters Multinational Division South East: HQ MNDSE 196 27,847

📢 Gheorghe Piperea 10 26,725

🎤 HotNews.ro 101 26,128

📢 Intelligence, Apărare și Securitate Națională 878 25,821

📢 Eugen Orlando Teodorovici 10 25,692

🎤 Catalin Tolontan 17 25,612

🎤 Aplicatia Biziday 61 25,000

👨 Eugen Tomac 10 23,941

🎤 CER SENIN - Revista Forţelor Aeriene 58 23,280

🎤 Aviatia Magazin 245 22,530

🎤 Europa Liberă România 134 22,409

📢 Cugetări răzlețe 2 22,104

🎖 Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” 61 21,612
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📢 Gandeste Romania 38 21,152

📢 Oana Lovin 10 20,961

🎤 Historia 58 20,582

🎤 G4 Media 146 20,317

📢  Sorin Ovidiu Vîntu 1 20,191

1 Sum of Total Interactions (weighted  —  Likes 1x Shares 1x Comments 1x Love 1x Wow 1x Haha 1x Sad
1x Angry 1x Care 1x )

“NATO”, top posts by virality

Things are a bit different if we look at the virality of the posts. The Ministry of National
Defense is still the highest performing, but a Sputnik-type platform is also near the top.

PAGE / GROUP TOTAL
POSTS

TOTAL SHARES

🎖 Ministerul Apărării Naționale, Romania - www.mapn.ro 342 29,374

🎤 Observator 111 17,519

👨 Andrei Caramitru 41 17,223

🎖 Forțele Navale Române 317 17,169

🎤 Digi24 412 14,621

🎤 Defense Romania 714 14,207

🎤 Sputnik Moldova-România 365 13,640

🎤 Calea Europeană 915 13,575

📢 Cugetări răzlețe 2 10,420

👨 Nicolae Ionel Ciucă 147 10,219

👨 Marcel Ciolacu 7 9,957

🎤 stiripesurse.ro 953 8,960

👨 Mircea Geoana 234 8,949

📢 Lumea Poeziilor 9 8,774

Prietenia Romania-Rusia/Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ 395 8,476

🎤 Newsweek Romania 493 7,486

📢 Teatrul Românesc 3 7,478

🎤 Times New Roman 10 7,032

🎤 Ziare.com 345 6,446

👨 Partidul Naţional Liberal 50 6,160

👨 Klaus Iohannis - Președintele României 933 5,934

📢 Gandeste Romania 38 5,717

🎤 Sergiu Mihalcea 3 5,594

#fărăAbuzuri alături de Daniel  Catalin Zamfir 233 5,531
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🎤 Grigore Cartianu 84 5,502

📢 Gheorghe Piperea 10 5,433

🎖 Forţele Aeriene Române 54 5,361

🎤 Epoch Times Romania 122 5,222

📢 In slujba semenilor 50 4,989

🎤 60m.RO 53 4,935

🎖 Centrul de Televiziune şi Film al MApN 109 4,771

👨 Diana Iovanovici Șoșoacă - Oficial 4 4,684

🎖 Armata României 233 4,574

🎤 Radu Tudor (radu-tudor.ro) 426 4,452

📢 Sorin Ovidiu Vîntu 1 4,357

🎤 Floriana Jucan 19 4,250

🎤 Historia 58 4,197

🎖 NATO - Allied Command Transformation (ACT) 563 4,134

🎤 Adevărul 466 4,101

👨 Traian Băsescu 73 4,060

🎤 Romania libera 95 4,050

🎖 Daniel Petrescu 138 4,036

🎤 MIRCEA BADEA - fani ❤ 275 4,010

Obviously, these posts are different in purpose. Some of them are strictly informative, others
can already go towards the area of misinformation, manipulation or propaganda. To take a
step further in seeing the most common messages, we sorted all the posts by content. Thus,
we can see that there are some posts that are taken word for word (not shared, but the same
copied message) on several pages and groups. The top posts of this type look like this:

THE POST AND ITS CONTENTS NUMBER
OF POSTS

https://www.dir.org.ro/operatiunea-gladio-armatele-secrete-ale-nato/ 106

Frați romăni!!!! Nu vreau să supăr nici un cetațean Român,că e de dreapta , stînga sau de centru , că sunt
comuniști sau mai puțin comuniști ,tineri sau bătrîni,femei sau bărbați ,învățați sau mai puțin învățați etc.Eu
sunt Ion din România și mai sunt și alți Ioni ca mine care vor să întrebe autoritățile Române, nu mă tare
pricep la făcut de clipuri ,dar în clipul ăsta care l-am făcut am adresat cîteva întrebări
Parlamentului,Guvernului și Președintelui.Și tot eu Ion sper să primesc răspunsuri înapoi .Și tot eu Ion le
mulțumesc anticipat pentru răspunsuri.Și tot eu Ion vă întreb pe voi Popor o să primesc răspuns de la
Parlament,Guvern sau Presedinte ? Mai jos sunt întrebările din clip adresate autorităților Nu contează pe cine
votăm și cine cîștigă alegerile ,asta e praf în ochi la popor,că e dreapta că e stînga că e de centru tot
corporațiile și băncile străine vor avea cîștig de cauza pentru că au bugetul mai mare ca pib.-ul României și
pot face legea în România,pot plătii ,mituii cu funcții și bani,și stînga și dreapta și Parlamentul,Guvernul ,
Președitele, instituțiile de forță și toate celelalte instituții importante din țară .Așa procedează si mafia ,
plătește stînga ,dreapta ca să dețină controlul și puterea. Vă întreb pe voi,FSN-iști,PNL-iști,PD
-iști,PDL-iști,USR-iști,PMP-iști,PSD-iști,PCR-iști și toate partidele care v-ați perindat prin parlament de 30 ani
încoace .în slujba cui sunteți? ce interese slujiți? pe cine slujiți? cine vă sunt stăpînii? întreb
Parlamentul,Guvernul și Președitele în slujba cui sunteți? ce interese slujiți? pe cine slujiți? cine vă sunt
stăpînii? Ați dat șpagă ca să intrăm in NATO, Ați dat șpagă ca să intrăm în Uniunea Europeană , Ați dat șpagă
ca să puteți fura,Ați pus slugi în funcții de decizii,Ați înființat instituții care să vă păzească atunci cînd furați
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,și furați,furați,furați ,o să vină și ziua aceea în care o să răspundeți ,de ce Distrugeți România? de ce a-ți
distrus fabrici si uzine? de ce a-ți dat zăcamintele minerale ,aurul,petrolul,gazele ,și pădurile ? erau ale
poporului Român ,de ce a-ți trădat și trădați în continuare poporul Român? chiar nu vă pasă de el? va-ți vîndut
poporul pentru un pumn de galbeni,chiar nu va-ți săturat de atîta furat? credeți ca o să luați galbenii în
mormînt cu voi? chiar nu vă e rușine?ce sa intimplat cu noi in ultimii 30 de ani frați români ? de ce ne e teamă
să punem întrebari autorităților?am greșit ..atunci cînd am crezut în politicienii de după revoluția din 1989
că-și iubesc țara și poporul.... ,am greșit crezînd căci America, Nato,si UE ne vor binele ,am acceptat atunci
fără sa ne împotrivim ca sluji si trădători puși cu sprijin străin in funcții de conducere să ne dezbine si să ne
învrăjbeasca,am gresit atunci cind am ingenuncheat prea des în fata mai marilor zilei si am crezut orbește in
politicieni Români ,in aliante și tratate ,am gresit atunci cînd ne-am îndepartat prea ușor de rădăcini,credință
de tradiții și le-am înlocuit cu modele de împrumut, am greșit atunci cînd am dat adevărul pe propaganda
cinica imperialistă,și realitatea pe iluzie, am greșit atunci cind am lăsat politicienii noștrii să tranzacționeze
resursele țări noastre cu aliați și parteneri strategici pe promisiuni și un pumn de galbeni,...am greșit atunci
cind ne-am rușinat de cea ce suntem și de cea ce am fost, am greșit atunci cind ne-am trădat principiile
neamul si familia pentru avantaje meschine si speranțe deșarte uitînd că pentru a dăinui un popor are nevoie
de demnitate si onoare ,adevar si dreptate ,bunătate si bună întelegere,am greșit de prea multe ori și înca mai
greșim ,dar o am rugăminte ,la voi ,vă rog nu vă mai alegeți politicieni și conducători ce nu-și iubesc țara și
poporul.

https://www.hranaspirituala.ro/marele-rau-creat-de-om-cel-mai-mare-proiect-de-irigatii-din-lume-in-201
1-a-fost-bombardat-de-nato-de-ciuda/

60

Cine a furat ciolanul și fasolea de Ziua Națională a României Să se facă o comisie parlamentară de anchetă,
să se autosesizeze organele, să se cerceteze, justiția să-și facă treaba pentru aflarea adevărului și pentru
dreptate! Să se autosesizeze UE și NATO, Rusia și China la un loc, dacă pot să ne ajute urgent! Așa să ne
ajute Dumnezeu! -CE AȚI FĂCUT CU TRADIȚIA, TOVARĂȘI, TOCMAI VOI CARE VĂ BATEȚI CU PUMNUL ÎN
PIEPT PENTRU PĂSTRAREA TRADIȚIILOR? Rău au ajuns amărăștenii, parcă mai rău ca niciodată, dacă boșii
zilelor noastre nu le-au aruncat acolo, în piețele și locurile publice obișnuite, un os, o firimitură din
tradiționalele produse românești, la fel cum primeau în fiecare an, de se fericea poporimea, stingând foamea
națională pentru câteva ore! Păi, se poate tovarăși? Tocmai voi, cei cu grija poporului, reveniți acum la putere,
vă bateți joc de oameni?!!! Anul acesta a fost/este cu lipsuri, așa cum pare a fi și anul care vine pe repede
înainte. Nimic nou sub soare, dar cu se face că de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, au lipsit
fasolea și ciolanul, micii și berea, sarmalele și mămăliga săracilor? Iar acest lucru nu s-a întâmplat din cauză
că ar fi sărăcit țara de tot, mai are, dar nu poate produce cât pot alții fura, ci din lăcomia și zgârcenia celor
care se bat pentru ciolanele ei. Că de mult timp avem o ciolaniadă naționale în desfășurare, ajunsă în
ultimele luni, în fazele ei superioare, la guvernare, unde cei care pun mâna primii pe ciolan nu-l mai lasă nici
morți, dar să mai dea și la sărăcime. Populimea nu mai are nevoie de ciolan și fasole, se umflă cu promisiuni,
chiar dacă acestea nu țin de foame nici măcar în perioadele electorale. Dar cu toate acestea, după expresia
celui mai înalt personaj temporar de la Cotroceni, poporului trebuie să i se livreze ceva, mult și rapid. Ceva cu
care să se bată pe burțile grase de promisiuni, cu mândrie patriotică. Totul pentru popor! Totul pentru patrie!
Trăiască România! Să fie bine! Să nu fie rău! Poate pe viitor, chiar dacă vor fi aceeași, tot ei, rotiți ciclic la
putere, de Ziua Națională, autoritățile să organizeze Jocurile minciunilor și foamei pentru tot poporul fraier și
prost, sub egida înaltului patronaj al patrihoților puterii politice. Acum câțiva ani, întrebam într-un text ”A cui
mai este România noastră? A poporului, a cui?” Anul acesta mi-am dat seama că toată lumea știe de fapt a
cui este țara noastră românească-România este a Partidei Patrihoților Naționale-multicolori politici și
nepolitici! Patrihoții patriei la care în fiecare an, cu acest prilej de sărbătoare, li se umflă mândria națională
sub paltoanele scumpe și în portofelele personale, în conturile de partid sau de gașcă. Sub ploaia de stele
ghenerale primite, mai vechi sau mai noi! Păi de ce țin dregătorii mâinile la buzunarele din dreptul inimii? Ca
să-și protejeze patriotismul din portofele, se vede cu ochiul liber, clar! ”Noi suntem români, noi suntem
români! Noi suntem aici pe veci stăpâni!” Păi cine să fie mai patrioți, mai mândri de neamul lor cel
strămoșesc, de mămăliga dacică, decât marii oameni de partid și de stat, reprezentanți aleși sau numiți ai
poporului ajunși la putere? Nu sunt ei demni păstrători ai patrihoției naționale pe care o dau din neam în
neam, din gașcă în gașcă, din grup organizat în grup organizat mai departe alor lor?
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PLEASE SHARE WITH YOUR MEMBERS, FRIENDS AND IN YOUR SOCIAL MEDIA PLATFORMS!!! Open Call for
the best #WinterUniversity in Western Balkan Region The 4th Edition of #KYATA #WinterUniversity for
Security Studies that will take place from 07 February – 10 February 2020 in Prishtina, Kosovo, is a great
event and opportunity to exchange ideas; foster your understanding and receive professional approach on
the topics given by University Lecturers, Civil Society Representatives, Politicians, Senior Military and Police
Officers. Enjoy at maximum all the varied social and cultural programs that #KYATA Winter University offers
and establish networks and friendships that will last forever. Eligible to participate at this event are all
participants that DO NOT NEED VISAS TO ENTER KOSOVO. Deadline for application is Sunday, 2nd February,
2020, at 23:59h. #KYATA #WinterUniversity – The Place Where the World Meets!
https://www.facebook.com/events/753333408483878/

56

Operațiunea Gladio (1947-1983) – CIA, MI6 și NATO au comis atentate teroriste „Operatiunea Gladio a fost
un nume-paravan pentru sute de atentate cu bomba realizata de serviciile secrete occidentale si NATO in
Italia, Europa de Vest, Orientul Mijlociu, America Latina si Asia. Din 1947 pana in 1981, presedintii italieni au
recunoscut public ca Operatiunea Gladio viza uciderea de civili nevinovati, iar apoi erau invinuiti adeptii
stangii si comunistii. Pe 22 noiembrie 1990, Parlamentul European a adoptat o rezolutie care condamna
activitatile Operatiunii Gladio. Fostul sef al serviciilor secrete italiene a recunoscut, de asemenea, public
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actiunile Operatiunii Gladio. De asemenea, fostul premier al Italiei, Giulio Andreotti a iesit public si a
demascat Operatiunea Gladio. Multe alte tari au dat publicului documente legate de Gladio. Este cunoscut
faptul ca atat guvernul SUA, cat si alte guverne occidentale au vizat trenuri, autobuze, scoli. De multe ori au
fost vizate autobuze scolare, stiindu-se faptul ca imaginile copiilor morti vor indigna oamenii si ii vor pregati
sa renunte la libertatile lor. Un atentat cu bomba extrem de sangeros la o gara centrala din Bologna, Italia, din
dimineata lui 2 august 1980 a ucis 35 de oameni si a ranit mai mult de 200, facand ca anumiti oficiali italieni
sa rupa tacerea si sa inceapa dezvaluirea unei mici parti din malefica operatiune.”
https://www.dir.org.ro/operatiunea-gladio-1947-1983-cia-mi6-si-nato-au-comis-atentate-teroriste:=:https://w
ww.dir.org.ro/operatiunea-gladio-1947-1983-cia-mi6-si-nato-au-comis-atentate-teroriste/ Foto: Internet

https://www.dir.org.ro/operatiuni-steag-fals-in-italia-la-sfarsitul-anilor-70-serviciile-secrete-s-au-folosit-d
e-armata-din-culise-nato-cu-numele-de-cod-gladio-pentru-a-pune-la-c/
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SOS SOS SOS Dragi frati romani nu eu va jicnesc, dejosesc, umuilesc, denigrez, tin prosti, retardati, fanatici
fraieri. Dar umblu, traiesc in mijlocul porului si din dialogul purtat am observat, constatat ca tot ce se
intimpla, petrece sau dezastrele nenorocirile, suferintele etc in care a ajuns poporul este si se intimpla si din
cauza popoarelor, oamenilor. Am constatat ca vina mare nu este a deredeilor infractori, borfasilor impostori,
excocilor tradatorice, barbarilor tirani din instituti, ce au devenit autoritati; mafiotilo teroristilor straini nici
ticalosilor din mijloacele de informare, sindicatelor sau organizatiile sub denumiri pompose: oemgruri, caste,
clanuri infintate, sustinute, intretinute care sai sprijine, incurajezeze a complota contra poporului prin
dezinformari, manipulai, diversiuni, minciuni. Vina foarte periculoasa si primejdiosa de grava in care a ajuns
poporul cu privire la ce se intimpla, petrce in jur este din cauza omului, poporului. Dragi frati romani cit timp
in gindirea si fapte exista lasitate, perversiune, dementa, parsivitate, invidie, egoism, nepasare, indifereta,
indulgenta, toleranta fata de ce se petrece, intimpla cu destinele, soarta poporului, omului; cu ce se petrce in
jurul nostru si cit tim lozincilor negative, diversiunilor manipularilor minciunilor, dezinformarilor le dam
crezare, le dam voie, permiten sasi faca joculsa a pune stapinire, control fara a lua atitudine, inseamna ca le
acceptam, dam voie sa ne calce, interzica, ingradeasca drepturile libertatilor, sa ne aduca la sclavie, zomifice,
dobitoceasca, tie fraieri, timpiti, fanatici, sa provoace dezastrele, nenorocirile, suferintele, distrugerile, etc.
groaznice de dezastruoase si dramatice pentru popor, omenire, Ca dovada sta ce au facut cu aderatea la
nato, ue prin pierderea suveranitatea; jaful facut prin liberalizarile de preturi fara a creste veniturile bugetare
muncitorilo si pensionarilor din romania ca a celor din europa; cu asa zisa pandemie covit prin care ne
ingradesc, interzic drepturile libertatilor, jefuiesc, tilharesc etc. A va demonstra ca lucrurile sunt mult mai
grave, periculoase, primejdioase va pun aceste saituri. Nu cer sami dati dreptete sau sa ma credeti cer sa va
informati si sa vedeti unde am ajund in acesti 30 ani de cind in institrutiile poporului sunt autoritati formate
din clanuri, caste de deredei impostori, borfasi infractori, tilhari, banditi, ticalosi sarlani, excroci, etc. .
https://www.facebook.com/marinelradoi/videos/2810272108995964/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5Njoy
MDcwNDg4MDQ2NDE1Mzkw/
https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/videos/734286450693423/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5Nj
oyMDcwNDc3MzQ5NzQ5Nzkz/
https://www.facebook.com/100153314686028/videos/180554133160007/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5
NjoyMDc0MDMxMzcyNzI3NzI0/
https://www.facebook.com/miscareaderezistenta.ro/videos/1198754060618827/
https://www.facebook.com/descoperirispirituale/videos/287502932551495/
https://www.facebook.com/secretculturetv/videos/336248114434113/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5Njo
yMDc0MDI2NTY2MDYxNTM4/
https://www.facebook.com/475729409194986/videos/2634405026774182/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU
5NjoyMDcyOTQ0NDQ2MTY5NzUw/
https://www.youtube.com/watch?v=quc8NJ5b5n0&feature=share&fbclid=IwAR0-2iwm8y0kNQjzExekCFdjOq
Y6rRPvaZSJe-PRKTDOhwxj_asbvFUyrUU

48

https://www.dir.org.ro/generalul-adolf-heusinger-seful-de-stat-major-al-armatei-germane-in-timpul-celui
-de-al-doilea-razboi-mondial-a-fost-presedintele-comitetului-militar-al-nato-in-1961-1964/

45
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Astăzi la GOLD FM : "NATO, dragostea mea!", sau cum au ajuns Geoană, Radu Tudor, PSDisti si Arafat să
promoveze hărțuirea si denigrarea jurnaliștilor, avocaților si medicilor antisistem. INFORMAȚII NOI - SOC
TOTAL. PARADA de 1 Decembrie, ce nu s-a văzut / observat. Ursula a dat semnalul: ÎNȚEPAREA
OBLIGATORIE ÎN UE. Ce vor face ai noștri?

44

Nu există "naționalism pro UE, NATO, ONU", ci naționalism pro suveranitate națională, pro libertate de
exprimare, pro familie. Cei care spun că sunt "naționaliști, dar, în același timp, susțin UE, NATO, ONU și alte
entități globaliste, ei, de fapt, sunt globaliști.

40

At the very top of the most viral posts there are some general anti-NATO messages that
propagate some conspiracies adapted directly from similar pages in other countries (for

17

http://www.funky.ong
https://www.dir.org.ro/operatiuni-steag-fals-in-italia-la-sfarsitul-anilor-70-serviciile-secrete-s-au-folosit-de-armata-din-culise-nato-cu-numele-de-cod-gladio-pentru-a-pune-la-c/
https://www.dir.org.ro/operatiuni-steag-fals-in-italia-la-sfarsitul-anilor-70-serviciile-secrete-s-au-folosit-de-armata-din-culise-nato-cu-numele-de-cod-gladio-pentru-a-pune-la-c/
https://www.dir.org.ro/operatiunea-gladio-1947-1983-cia-mi6-si-nato-au-comis-atentate-teroriste/
https://www.facebook.com/marinelradoi/videos/2810272108995964/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDcwNDg4MDQ2NDE1Mzkw/
https://www.facebook.com/marinelradoi/videos/2810272108995964/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDcwNDg4MDQ2NDE1Mzkw/
https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/videos/734286450693423/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDcwNDc3MzQ5NzQ5Nzkz/
https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/videos/734286450693423/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDcwNDc3MzQ5NzQ5Nzkz/
https://www.facebook.com/100153314686028/videos/180554133160007/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDc0MDMxMzcyNzI3NzI0/
https://www.facebook.com/100153314686028/videos/180554133160007/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDc0MDMxMzcyNzI3NzI0/
https://www.facebook.com/miscareaderezistenta.ro/videos/1198754060618827/
https://www.facebook.com/descoperirispirituale/videos/287502932551495/
https://www.facebook.com/secretculturetv/videos/336248114434113/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDc0MDI2NTY2MDYxNTM4/
https://www.facebook.com/secretculturetv/videos/336248114434113/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDc0MDI2NTY2MDYxNTM4/
https://www.facebook.com/475729409194986/videos/2634405026774182/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDcyOTQ0NDQ2MTY5NzUw/
https://www.facebook.com/475729409194986/videos/2634405026774182/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDcyOTQ0NDQ2MTY5NzUw/
https://www.youtube.com/watch?v=quc8NJ5b5n0&feature=share&fbclid=IwAR0-2iwm8y0kNQjzExekCFdjOqY6rRPvaZSJe-PRKTDOhwxj_asbvFUyrUU
https://www.youtube.com/watch?v=quc8NJ5b5n0&feature=share&fbclid=IwAR0-2iwm8y0kNQjzExekCFdjOqY6rRPvaZSJe-PRKTDOhwxj_asbvFUyrUU
https://www.dir.org.ro/generalul-adolf-heusinger-seful-de-stat-major-al-armatei-germane-in-timpul-celui-de-al-doilea-razboi-mondial-a-fost-presedintele-comitetului-militar-al-nato-in-1961-1964/
https://www.dir.org.ro/generalul-adolf-heusinger-seful-de-stat-major-al-armatei-germane-in-timpul-celui-de-al-doilea-razboi-mondial-a-fost-presedintele-comitetului-militar-al-nato-in-1961-1964/
https://www.dir.org.ro/operatiunea-gladio-asasinarea-premierului-italian-aldo-moro/


www.funky.ong

example, about the so-called "Operation Gladio"). However, if we look at those in which there
is an explicit adaptation to the Romanian context, they look like this:

Case study #1

Frați romăni!!!! Nu vreau să supăr nici un cetațean Român,că e de dreapta , stînga sau de centru , că sunt
comuniști sau mai puțin comuniști ,tineri sau bătrîni,femei sau bărbați ,învățați sau mai puțin învățați etc.Eu sunt
Ion din România și mai sunt și alți Ioni ca mine care vor să întrebe autoritățile Române, nu mă tare pricep la făcut
de clipuri ,dar în clipul ăsta care l-am făcut am adresat cîteva întrebări Parlamentului,Guvernului și
Președintelui.Și tot eu Ion sper să primesc răspunsuri înapoi .Și tot eu Ion le mulțumesc anticipat pentru
răspunsuri.Și tot eu Ion vă întreb pe voi Popor o să primesc răspuns de la Parlament,Guvern sau Presedinte ? Mai
jos sunt întrebările din clip adresate autorităților Nu contează pe cine votăm și cine cîștigă alegerile ,asta e praf
în ochi la popor,că e dreapta că e stînga că e de centru tot corporațiile și băncile străine vor avea cîștig de cauza
pentru că au bugetul mai mare ca pib.-ul României și pot face legea în România,pot plătii ,mituii cu funcții și
bani,și stînga și dreapta și Parlamentul,Guvernul , Președitele, instituțiile de forță și toate celelalte instituții
importante din țară .Așa procedează si mafia , plătește stînga ,dreapta ca să dețină controlul și puterea. Vă întreb
pe voi,FSN-iști,PNL-iști,PD -iști,PDL-iști,USR-iști,PMP-iști,PSD-iști,PCR-iști și toate partidele care v-ați perindat prin
parlament de 30 ani încoace .în slujba cui sunteți? ce interese slujiți? pe cine slujiți? cine vă sunt stăpînii? întreb
Parlamentul,Guvernul și Președitele în slujba cui sunteți? ce interese slujiți? pe cine slujiți? cine vă sunt stăpînii?
Ați dat șpagă ca să intrăm in NATO, Ați dat șpagă ca să intrăm în Uniunea Europeană , Ați dat șpagă ca să puteți
fura,Ați pus slugi în funcții de decizii,Ați înființat instituții care să vă păzească atunci cînd furați ,și
furați,furați,furați ,o să vină și ziua aceea în care o să răspundeți ,de ce Distrugeți România? de ce a-ți distrus
fabrici si uzine? de ce a-ți dat zăcamintele minerale ,aurul,petrolul,gazele ,și pădurile ? erau ale poporului Român
,de ce a-ți trădat și trădați în continuare poporul Român? chiar nu vă pasă de el? va-ți vîndut poporul pentru un
pumn de galbeni,chiar nu va-ți săturat de atîta furat? credeți ca o să luați galbenii în mormînt cu voi? chiar nu vă e
rușine?ce sa intimplat cu noi in ultimii 30 de ani frați români ? de ce ne e teamă să punem întrebari
autorităților?am greșit ..atunci cînd am crezut în politicienii de după revoluția din 1989 că-și iubesc țara și
poporul.... ,am greșit crezînd căci America, Nato,si UE ne vor binele ,am acceptat atunci fără sa ne împotrivim ca
sluji si trădători puși cu sprijin străin in funcții de conducere să ne dezbine si să ne învrăjbeasca,am gresit atunci
cind am ingenuncheat prea des în fata mai marilor zilei si am crezut orbește in politicieni Români ,in aliante și
tratate ,am gresit atunci cînd ne-am îndepartat prea ușor de rădăcini,credință de tradiții și le-am înlocuit cu
modele de împrumut, am greșit atunci cînd am dat adevărul pe propaganda cinica imperialistă,și realitatea pe
iluzie, am greșit atunci cind am lăsat politicienii noștrii să tranzacționeze resursele țări noastre cu aliați și
parteneri strategici pe promisiuni și un pumn de galbeni,...am greșit atunci cind ne-am rușinat de cea ce suntem
și de cea ce am fost, am greșit atunci cind ne-am trădat principiile neamul si familia pentru avantaje meschine si
speranțe deșarte uitînd că pentru a dăinui un popor are nevoie de demnitate si onoare ,adevar si dreptate
,bunătate si bună întelegere,am greșit de prea multe ori și înca mai greșim ,dar o am rugăminte ,la voi ,vă rog nu
vă mai alegeți politicieni și conducători ce nu-și iubesc țara și poporul.
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Case study #2

Cine a furat ciolanul și fasolea de Ziua Națională a României Să se facă o comisie parlamentară de anchetă, să
se autosesizeze organele, să se cerceteze, justiția să-și facă treaba pentru aflarea adevărului și pentru dreptate!
Să se autosesizeze UE și NATO, Rusia și China la un loc, dacă pot să ne ajute urgent! Așa să ne ajute Dumnezeu!
-CE AȚI FĂCUT CU TRADIȚIA, TOVARĂȘI, TOCMAI VOI CARE VĂ BATEȚI CU PUMNUL ÎN PIEPT PENTRU
PĂSTRAREA TRADIȚIILOR? Rău au ajuns amărăștenii, parcă mai rău ca niciodată, dacă boșii zilelor noastre nu
le-au aruncat acolo, în piețele și locurile publice obișnuite, un os, o firimitură din tradiționalele produse românești,
la fel cum primeau în fiecare an, de se fericea poporimea, stingând foamea națională pentru câteva ore! Păi, se
poate tovarăși? Tocmai voi, cei cu grija poporului, reveniți acum la putere, vă bateți joc de oameni?!!! Anul acesta
a fost/este cu lipsuri, așa cum pare a fi și anul care vine pe repede înainte. Nimic nou sub soare, dar cu se face
că de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, au lipsit fasolea și ciolanul, micii și berea, sarmalele și
mămăliga săracilor? Iar acest lucru nu s-a întâmplat din cauză că ar fi sărăcit țara de tot, mai are, dar nu poate
produce cât pot alții fura, ci din lăcomia și zgârcenia celor care se bat pentru ciolanele ei. Că de mult timp avem
o ciolaniadă naționale în desfășurare, ajunsă în ultimele luni, în fazele ei superioare, la guvernare, unde cei care
pun mâna primii pe ciolan nu-l mai lasă nici morți, dar să mai dea și la sărăcime. Populimea nu mai are nevoie de
ciolan și fasole, se umflă cu promisiuni, chiar dacă acestea nu țin de foame nici măcar în perioadele electorale.
Dar cu toate acestea, după expresia celui mai înalt personaj temporar de la Cotroceni, poporului trebuie să i se
livreze ceva, mult și rapid. Ceva cu care să se bată pe burțile grase de promisiuni, cu mândrie patriotică. Totul
pentru popor! Totul pentru patrie! Trăiască România! Să fie bine! Să nu fie rău! Poate pe viitor, chiar dacă vor fi
aceeași, tot ei, rotiți ciclic la putere, de Ziua Națională, autoritățile să organizeze Jocurile minciunilor și foamei
pentru tot poporul fraier și prost, sub egida înaltului patronaj al patrihoților puterii politice. Acum câțiva ani,
întrebam într-un text ”A cui mai este România noastră? A poporului, a cui?” Anul acesta mi-am dat seama că
toată lumea știe de fapt a cui este țara noastră românească-România este a Partidei Patrihoților
Naționale-multicolori politici și nepolitici! Patrihoții patriei la care în fiecare an, cu acest prilej de sărbătoare, li se
umflă mândria națională sub paltoanele scumpe și în portofelele personale, în conturile de partid sau de gașcă.
Sub ploaia de stele ghenerale primite, mai vechi sau mai noi! Păi de ce țin dregătorii mâinile la buzunarele din
dreptul inimii? Ca să-și protejeze patriotismul din portofele, se vede cu ochiul liber, clar! ”Noi suntem români, noi
suntem români! Noi suntem aici pe veci stăpâni!” Păi cine să fie mai patrioți, mai mândri de neamul lor cel
strămoșesc, de mămăliga dacică, decât marii oameni de partid și de stat, reprezentanți aleși sau numiți ai
poporului ajunși la putere? Nu sunt ei demni păstrători ai patrihoției naționale pe care o dau din neam în neam,
din gașcă în gașcă, din grup organizat în grup organizat mai departe alor lor?
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Case study #3

SOS SOS SOS Dragi frati romani nu eu va jicnesc, dejosesc, umuilesc, denigrez, tin prosti, retardati, fanatici
fraieri. Dar umblu, traiesc in mijlocul porului si din dialogul purtat am observat, constatat ca tot ce se intimpla,
petrece sau dezastrele nenorocirile, suferintele etc in care a ajuns poporul este si se intimpla si din cauza
popoarelor, oamenilor. Am constatat ca vina mare nu este a deredeilor infractori, borfasilor impostori, excocilor
tradatorice, barbarilor tirani din instituti, ce au devenit autoritati; mafiotilo teroristilor straini nici ticalosilor din
mijloacele de informare, sindicatelor sau organizatiile sub denumiri pompose: oemgruri, caste, clanuri infintate,
sustinute, intretinute care sai sprijine, incurajezeze a complota contra poporului prin dezinformari, manipulai,
diversiuni, minciuni. Vina foarte periculoasa si primejdiosa de grava in care a ajuns poporul cu privire la ce se
intimpla, petrce in jur este din cauza omului, poporului. Dragi frati romani cit timp in gindirea si fapte exista
lasitate, perversiune, dementa, parsivitate, invidie, egoism, nepasare, indifereta, indulgenta, toleranta fata de ce
se petrece, intimpla cu destinele, soarta poporului, omului; cu ce se petrce in jurul nostru si cit tim lozincilor
negative, diversiunilor manipularilor minciunilor, dezinformarilor le dam crezare, le dam voie, permiten sasi faca
joculsa a pune stapinire, control fara a lua atitudine, inseamna ca le acceptam, dam voie sa ne calce, interzica,
ingradeasca drepturile libertatilor, sa ne aduca la sclavie, zomifice, dobitoceasca, tie fraieri, timpiti, fanatici, sa
provoace dezastrele, nenorocirile, suferintele, distrugerile, etc. groaznice de dezastruoase si dramatice pentru
popor, omenire, Ca dovada sta ce au facut cu aderatea la nato, ue prin pierderea suveranitatea; jaful facut prin
liberalizarile de preturi fara a creste veniturile bugetare muncitorilo si pensionarilor din romania ca a celor din
europa; cu asa zisa pandemie covit prin care ne ingradesc, interzic drepturile libertatilor, jefuiesc, tilharesc etc. A
va demonstra ca lucrurile sunt mult mai grave, periculoase, primejdioase va pun aceste saituri. Nu cer sami dati
dreptete sau sa ma credeti cer sa va informati si sa vedeti unde am ajund in acesti 30 ani de cind in institrutiile
poporului sunt autoritati formate din clanuri, caste de deredei impostori, borfasi infractori, tilhari, banditi, ticalosi
sarlani, excroci, etc. .

https://www.facebook.com/marinelradoi/videos/2810272108995964/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMDc
wNDg4MDQ2NDE1Mzkw/
https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/videos/734286450693423/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyM
DcwNDc3MzQ5NzQ5Nzkz/
https://www.facebook.com/100153314686028/videos/180554133160007/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5Njo
yMDc0MDMxMzcyNzI3NzI0 https://www.facebook.com/miscareaderezistenta.ro/videos/1198754060618827
https://www.facebook.com/descoperirispirituale/videos/287502932551495/

https://www.facebook.com/secretculturetv/videos/336248114434113/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5NjoyMD
c0MDI2NTY2MDYxNTM4/
https://www.facebook.com/475729409194986/videos/2634405026774182/UzpfSTEwMDAwMzYyNjQ1MzU5Nj
oyMDcyOTQ0NDQ2MTY5NzUw/
https://www.youtube.com/watch?v=quc8NJ5b5n0&feature=share&fbclid=IwAR0-2iwm8y0kNQjzExekCFdjOqY6r
RPvaZSJe-PRKTDOhwxj_asbvFUyrUU
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Case study #4

Astăzi la GOLD FM : "NATO, dragostea mea!", sau cum au ajuns Geoană, Radu Tudor, PSDisti si Arafat să promoveze
hărțuirea si denigrarea jurnaliștilor, avocaților si medicilor antisistem. INFORMAȚII NOI - SOC TOTAL. PARADA de 1
Decembrie, ce nu s-a văzut / observat. Ursula a dat semnalul: ÎNȚEPAREA OBLIGATORIE ÎN UE. Ce vor face ai noștri?

Case study #5

Nu există "naționalism pro UE, NATO, ONU", ci naționalism pro suveranitate națională, pro libertate de exprimare,
pro familie. Cei care spun că sunt "naționaliști, dar, în același timp, susțin UE, NATO, ONU și alte entități
globaliste, ei, de fapt, sunt globaliști.

The distribution shows a fairly high degree of overlap for these posts, in a manner that even
shows a possible pattern.
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JUSTITIE
-DREPTATE
SI ADEVAR.

02/12/202
1

PARLAMEN
TUL ON
LINE/VIRT
UAL

16/08/202
0

Libertate
pentru
LIVIU
DRAGNEA!!
Pleaca
acasa,Marc
Puscarie
pentru
IOHANNIS!!

02/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

18/06/202
1

Romanii
Din Spania

15/05/202
0

UNIUNEA
ROMANILO
R DIN
PORTUGAL
IA -
(Romanian
Union in
Portugal)

02/12/202
1

REDRESAR
E "STAT
ESUAT "sau
ALEGERI
ANTICIPAT
E PREZID.
SI
PARLAMEN
TARE !?

16/08/202
0

Libertate
pentru
LIVIU
DRAGNEA!!
Pleaca
acasa,Marc
Puscarie
pentru
IOHANNIS!!

02/12/202
1

Zamolxe
Dacia

18/06/202
1

BADEA ,
CIUVICA, R.
DUMITRES
CU<ADEVA

15/05/202
0

Monica
Macovei :
"Nu mă las
și nu vă las

02/12/202
1

ROMANIA
FARA PSD

16/08/202
0

PSD și
Diaspora

02/12/202
1

Conspiratii
indeplinite

14/02/202
1
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R  SI
PATRIOTIS
M  la
ANTENA3 !

!"

Laura
Codruta
Kovesi
contra
MAFIEI DIN
ROMÂNIA!

15/05/202
0

Comunitate
a
Românilor
din New
York

02/12/202
1

REDRESAR
E "STAT
ESUAT "sau
ALEGERI
ANTICIPAT
E PREZID.
SI
PARLAMEN
TARE !?

16/08/202
0

PSD și
Diaspora

02/12/202
1

Gazeta de
Informații

14/02/202
1

ANTENA 3
- grupul
fanilor si
telespectat
orilor
adevarati!!!

15/05/202
0

DEMOCRA
TIE
DIRECTA
SARMISEG
ETUZA

02/12/202
1

"PARTIDUL
REPUBLICA
N din
ROMANIA,
condus de
ALEX
COITA"

16/08/202
0

ROEXIT 02/12/202
1

Conspirații
și Secrete

18/06/202
1

NATIONALI
ZAREA
RESURSEL
OR
NATURALE
ALE
ROMANIEI

15/05/202
0

Cetatenii 02/12/202
1

Prieteni
care
DETESTA
guvernul
CITU
(P.N.L.+U.S.
R.)

16/08/202
0

Alături de
Partidul
Social
Democrat
🌹🌹🌹

02/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

14/02/202
1

Naționaliza
rea
Resurselor
naturale ale
României
GRUP
NAȚIONALI
ST.

15/05/202
0

USR - Uniți
pentru o
Românie
Europeană

02/12/202
1

Naționaliza
rea
Resurselor
naturale ale
României
GRUP
NAȚIONALI
ST.

16/08/202
0

Alături de
PSD
🌹🌹🌹

02/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

22/03/202
1

Klaus
Iohannis-ru
sinea
Romaniei-u
n
presedinte
incompete
nt

15/05/202
0

Tiktok
ROMANIA
LIVE

03/12/202
1

DESTEAPT
AREA
Romani,
pana nu e
prea tarziu
!!!

16/08/202
0

PSD
România

02/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

18/06/202
1

 Romanii
in Italia !!!
®

15/05/202
0

Libertatea
gândului

03/12/202
1

Vocea
Natiunii

16/08/202
0

Romani in
franta

02/12/202
1

Came
Cocoon

22/03/202
1

Romani in
Italia

15/05/202
0

EUROPARL
AMENTARII
RENEW
EUROPE

03/12/202
1

ROMANI IN
EUROPA

16/08/202
0


România


02/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

22/03/202
1

 FORȚA
DREPTEI

15/05/202
0

Diaspora
Official

03/12/202
1

Naționaliza
rea
Resurselor
naturale ale
României
GRUP
NAȚIONALI
ST.

16/08/202
0

Știri online
- România

02/12/202
1

Conspiratii
indeplinite

22/03/202
1

Simpatizan
ții USR
PLUS

15/05/202
0

Opinia
Publică

03/12/202
1

#REZIST 16/08/202
0

STIRI din
ROMANIA

05/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

14/02/202
1
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LUDOVIC
ORBAN
Prim-Minist
ru al
României

15/05/202
0

Politica din
Romania

03/12/202
1

Iubesc
Romania!

16/08/202
0

ROMÂNIA
BUNULUI-S
IMȚ
"Lucian
Avramescu
"

02/12/202
1

Stiri
Extreme

14/02/202
1

Diaspora
Unita

15/05/202
0

MANDRIE
SI
DEMNITAT
E

03/12/202
1

România -
stat
național,
suveran,
independen
t, unitar și
indivizibil

16/08/202
0

Partidul
Social
Democrat
🌐

02/12/202
1

Dragoş
Anunnaki

18/06/202
1

Românii
din
Diaspora

15/05/202
0

ROMANIA 03/12/202
1

Simpatizan
ții USR
PLUS

16/08/202
0

"PSD 02/12/202
1

Conspirații
și Secrete

22/03/202
1

PSD
-PENTRU
ROMANIA

15/05/202
0

USR -
+Plus

03/12/202
1

OPINIA
PUBLICA

16/08/202
0

NATIONALI
ZAREA
RESURSEL
OR
NATURALE
ALE
ROMANIEI

02/12/202
1

Sănătate
Spirituală

14/02/202
1

ALIANTA
PENTRU
PATRIE,LIVI
U
DRAGNEA
SI,CODRIN
STEFANES
CU!*

15/05/202
0

Si eu sunt
fan DNA !

03/12/202
1

ROMÂNIA 16/08/202
0

NAȚIONALI
SM
ROMÂNES
C

02/12/202
1

Zamolxe
Dacia

22/03/202
1

Libertate
pentru
LIVIU
DRAGNEA!!
Pleaca
acasa,Marc
Puscarie
pentru
IOHANNIS!!

15/05/202
0

ROMANIA
EUROPEAN
Ă

03/12/202
1

Miscarea
RADICALA

16/08/202
0

Baricada
Rezistentei

02/12/202
1

Conspirații
împotriva
României

18/06/202
1

Grupul
Romanilor
Patrioti

15/05/202
0

România
Curată

03/12/202
1

Organizatia
Civila
DREPTATE
A Romania

16/08/202
0

DEMISIA
IOHANNIS

02/12/202
1

Stiri
Extreme

22/03/202
1

OPINIA
PUBLICA
NECENZUR
ATA

15/05/202
0

Diaspora 03/12/202
1

Diaspora 16/08/202
0

L.
DRAGNEA ,
POLITICIA
N DE
EXCEPTIE,
MODEL de
PATRIOTIS
M si
INTEGRITA
TE !

02/12/202
1

Gazeta de
Informații

18/06/202
1

PENSIONA
RI DIN
ROMÂNIA

15/05/202
0

PARLAMEN
TUL ON
LINE/VIRT
UAL

03/12/202
1

" PENTRU
O
ROMANIE
LIBERĂ
FĂRĂ
PENALI IN
FUNCȚII
PUBLICE"!

16/08/202
0

L.
DRAGNEA ,
POLITICIA
N DE
EXCEPTIE,
MODEL de
PATRIOTIS
M si
INTEGRITA
TE !

02/12/202
1

Stiri
Extreme

18/06/202
1
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Lumea
Justitiei

15/05/202
0

Canal
Media

03/12/202
1

e-ROMANI
A

16/08/202
0

L.
DRAGNEA ,
POLITICIA
N DE
EXCEPTIE,
MODEL de
PATRIOTIS
M si
INTEGRITA
TE !

02/12/202
1

Dragoş
Anunnaki

22/03/202
1

Prieteni
cărora le
place
Lumea
Justitiei

15/05/202
0

SUSȚIN
Alianta
USR +

03/12/202
1

Grupul
oamenilor
cu bun simț

16/08/202
0

ROMANIA
FARA PSD

02/12/202
1

Sănătate
Spirituală

18/06/202
1

NAȚIONALI
SM
ROMÂNES
C

15/05/202
0

DIGI 24 !
Fan grup !

03/12/202
1

Patrioti
pentru
nationalizar
ea
resurselor
si
serviciilor
pentru
populatie

16/08/202
0

MANDRIE
SI
DEMNITAT
E

02/12/202
1

Gazeta de
Informații

22/03/202
1

Gabriela
Firea,prima
femeie
primar
general al
Capitalei !

15/05/202
0

Grupul  Ana
Birchall

03/12/202
1

MANDRIE
SI
DEMNITAT
E

16/08/202
0

Armata
României

24/05/202
1

Sănătate
Spirituală

22/03/202
1

# Curaj 15/05/202
0

USR -
Uniunea
Salvați
România

03/12/202
1

România -
stat
național,
suveran,
independen
t, unitar și
indivizibil

16/08/202
0

Conspirații
împotriva
României

22/03/202
1

Patrioti
pentru
nationalizar
ea
resurselor
si
serviciilor
pentru
populatie

15/05/202
0

Tinerii
parlamenta
ri USR
PLUS

03/12/202
1

ROMANIA 16/08/202
0

Yahushua 14/02/202
1

TRĂIEȘTE
LIBER !!!

15/05/202
0

News &
Info

03/12/202
1

România -
stat
național,
suveran,
independen
t, unitar și
indivizibil

17/08/202
0

Conspirații
Investigate

18/06/202
1

Prieteni
cărora le
place DAN
DIACONES
CU

15/05/202
0

ROMANII
IN LUME

03/12/202
1

MANIPULA
REA UCIDE

17/08/202
0

Conspirații
Investigate

22/03/202
1

PSD și
Diaspora

15/05/202
0

Jurnalism
de
conjunctur
ă

03/12/202
1

Conspirații
Adevărate

18/06/202
1

PSD ✔ 15/05/202 Romani 03/12/202 Conspirații 22/03/202
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Grupul
susţinatoril
or
(OFICIAL)

0 Anti - USL 1 Adevărate 1

CU''PSD
TOT
INAINTE''!

15/05/202
0

Alianta
Lege si
Ordine -
grup
national

03/12/202
1

Mistere și
Secrete

18/06/202
1

Grup
Partidul
Neamul
Romanesc

15/05/202
0

" PENTRU
O
ROMANIE
LIBERĂ
FĂRĂ
PENALI IN
FUNCȚII
PUBLICE"!

03/12/202
1

Mistere și
Secrete

22/03/202
1

ALEGERI
PARLAMEN
TARE 2020
,
CASTIGAT
E de
ELECTORA
TUL PSD ,
NU de KWI
!!

15/05/202
0

Romani in
Canada

03/12/202
1

Yahushua 18/06/202
1

Alături de
Partidul
Social
Democrat
🌹🌹🌹

15/05/202
0

Cetatenii 03/12/202
1

Yahushua 22/03/202
1

Romani
prin
strainatate

15/05/202
0

COMUNITA
TEA
ROMANILO
R DIN
PORTUGAL
IA

03/12/202
1

Si eu sunt
fan DNA !

05/10/202
1

#REZIST ÎN
ROMÂNIA!

15/05/202
0

OBSERVAT
OR
DIASPORA

03/12/202
1

DIR -
Departame
ntul de
Informații
România

25/04/202
1

LIVIU
DRAGNEA -
APP-
SPERANȚA
ROMÂNILO
R !

15/05/202
0

Canal
Media
Diaspora

03/12/202
1

Departame
ntul de
Informații
România

25/04/202
1

Partidul
Social
Democrat
PSD

15/05/202
0

Cătălin
Drulă-deput
at USR
PLUS

03/12/202
1

Conspiratii
indeplinite

25/04/202
1

DESCHIDE
OCHII

15/05/202
0

e-ROMANI
A

03/12/202
1

Conspirații
și Secrete

25/04/202
1

RIPOSTA 15/05/202
0

Tiktok
ROMANIA
LIVE

04/12/202
1

Dragoş
Anunnaki

25/04/202
1

Grupul
pensionaril
or

16/05/202
0

Zamolxe
Dacia

25/04/202
1

27

http://www.funky.ong


www.funky.ong

Romanii
din
America

16/05/202
0

Departame
ntul de
Informații
România

25/04/202
1

#fărăAbuzu
ri alături de
Daniel
Catalin
Zamfir

16/05/202
0

Came
Cocoon

25/04/202
1

Diaspora
Europeana

16/05/202
0

Stiri
Extreme

25/04/202
1

Conspirații
Investigate

25/04/202
1

Conspirații
Adevărate

25/04/202
1

Conspirații
împotriva
României

25/04/202
1

Mistere și
Secrete

25/04/202
1

Sănătate
Spirituală

25/04/202
1

Gazeta de
Informații

25/04/202
1

Yahushua 25/04/202
1
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2. “European Union”, top posts

The European Union is mentioned in 24,539 posts and 3,368 pages and groups. The top
posts by impressions (likes, shares, etc.) are dominated by the following pages:

PAGE / GROUP TOTAL POSTS TOTAL INTERACTIONS

Cristian Terhes - Europarlamentar PNTCD 16 328,873

aktual24.ro 62 73,027

HEYADOO ÎL READUCE PE MOȘU' ONLINE 16 33,584

DIR - Departamentul de Informații România 57 20,527

Subiectiv cu Razvan Dumitrescu 2 20,060

Gheorghe Piperea 4 18,290

Romanii de pretutindeni ( Actualitatea ! ) 12 15,610

Ziare.com 659 15,322

Realitatea TV ! Fan Grup ! 11 15,166

E Timpul Supravietuirii 18 14,819

Victor Ponta 40 14,600

Corina Cretu 17 13,380

Povestea Mea 1 12,730

Diaspora Europeană Oficial 4 12,550

Rares Bogdan 6 12,167

Alex Dima 1 12,027

Doctor Andrei Laslau 11 11,377

Autovehicule Românești 6 10,173

Diaspora Europeana 330 7,133

Laura Codruta Kovesi Presedinte Al Romaniei!! 57 6,895

Sorin Ovidiu Balan 2 6,695

Mihai Lasca 1 6,440

Emil Boc 5 5,840

Iosefina Iosefina Pascal 2 5,431

Maria Grapini Europarlamentar 8 5,254

Klaus Iohannis - Presedintele Romaniei 119 5,178

Florin Negruţiu 1 5,177
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“European union”, top posts by virality

Looking at post virality, things are a little different from “NATO”, because there are far fewer
pages and groups that have a large number of shares:

PAGE TOTAL POSTS TOTAL SHARES

Cristian Terhes - Europarlamentar PNTCD 16 124,838

HEYADOO ÎL READUCE PE MOȘU' ONLINE 16 33,092

Romanii de pretutindeni ( Actualitatea ! ) 12 15,584

Realitatea TV ! Fan Grup ! 11 15,102

E Timpul Supravietuirii 18 14,645

Povestea Mea 1 12,256

DIR - Departamentul de Informații România 57 9,629

aktual24.ro 62 8,795

Gheorghe Piperea 4 5,628

Laura Codruta Kovesi Presedinte Al Romaniei!! 57 4,784

Subiectiv cu Razvan Dumitrescu 2 4,029

As in the case of NATO, these posts may have a different character, covering a wide range -
from information and positioning of politicians to the area of misinformation, manipulation
or propaganda. In this case, too, we sorted all the posts and their content. Thus, we can see
that there are some posts that are taken word for word (not shared, but the same copied
message) on several pages and groups. The top of these types of posts is almost entirely
dominated by MEP Cristian Terheș:

POST TEXT NUMBER
OF
SHARES

Conferință de presă la Parlamentul European în Bruxelles - cât de transparente sunt contractele dintre firmele
producătoare de vaccin și Comisia Europeana. Voi ați văzut ce conțin aceste contracte?

Într-o conferință de presă alături de alți cinci europarlamentari, Cristian Terheș a prezentat în fața presei și
opiniei publice din lumea întreagă pagini "redactate" din contractele semnate între firmele producătoare de
vaccin și Comisia Europeană, așa cum europarlamentarii și publicul au avut acces la ele.

După cum se poate vedea din documentele arătate, pagini întregi din aceste contracte sunt complet sau parțial
înnegrite, fiind imposibil de citit ce conțin.

"Cum poți, ca stat, să-ți constrângi proprii cetățeni să se vaccineze cu produse medicale ale unor firme medicale
private, produse ce sunt achiziționate în urma unor contracte dintre Comisia Europeană cu respectivele firmele,
contracte la care, însă, cetățenii expuși la această presiune infernală să se vaccineze nu au acces complet?", a
spus după conferință Cristian Terheș, europarlamentar PNȚCD.

"Nu doar că cetățenii nu au avut acces la aceste contracte, dar nici ca europarlamentari nu am avut acces.
Românii TREBUIE să-i întrebe pe senatorii și deputații din Parlamentul României dacă au văzut aceste contracte.
Cum poți să votezi impunerea vaccinări oamenilor când nu ai văzut aceste contracte?", a adăugat Terheș.

757
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Link-ul la conferința integrală, în care sunt pozițiile publice ale tuturor vorbitorilor, precum și răspunsurile la
întrebările presei, se află în comentarii.

Cristian Terheș a votat în Parlamentul European împotriva impunerii Certificatului Verde la nivel european,
acuzând că acest certificat va încălca drepturi și libertăți fundamentale.

Prezentăm în continuare transcriptul cu cele declarate de Cristian Terheș în conferința de presă:

"Știți, [ca europarlamentari] am fost aleși «de către oameni», asta e ceea ce spune Tratatul, dar nu trebuie să
uităm că suntem aleși «pentru oameni».

Trebuie să avem în minte ce e mai bine pentru oameni, deoarece acesta e motivul pentru care ne-au ales aici, în
Parlamentul European.

Tuturor acestor lideri ai Parlamentului European le place să se laude pe sine, de fiecare dată când merg într-o
conferință de presă, și să spună că aceasta este cea mai democratică instituție a Uniunii Europene.

Întrebarea pentru ei e: E cu adevărat așa?

Le-ați spus acestor oameni în Parlament, când ați ales să-i deposedați de drepturile lor fundamentale, de ce ați
făcut-o?

Vedeți, avem toate aceste tratate,despre care vorbea și colegul meu, care prevăd că nici un tratament medical nu
poate să-ți fie impus decât dacă decizi asupra lui LIBER și în urma unui CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT.

În mod clar, ceea ce acești [lideri] fac în prezent, să condiționeze accesul în Parlament, de posesia acestui
Certificat Verde, violează această libertate a oamenilor de a decide cu ce doresc să fie vaccinați sau testați.

Dar există și celălalt aspect, iar întrebarea pe care o adresez nu doar vouă, în Parlament, ci și fiecărui cetățean
european, ca să vă întrebați propriile guverne, este:

Ați fost voi informați cum se cuvine despre ceea ce se întâmplă?

Pentru că am avut multe dezbateri, la începutul acestui an în Parlament, unde am solicitat acces
complet/neîngrădit la contractele semnate între aceste companii producătoare de vaccin și Uniunea Europeană.

Și citez dintr-un articol din Euractiv, care spune următoarele... un articol din 22 ianuarie 2021, care spune
următoarele:

«Contractul semnat între firma farmaceutică și Comisia Europeanăîn noiembrie 2020 a fost pus la dispoziția
europarlamentarilor marți într-o formă redactată după ce firma a fost de acord ca respectivele contracte să
poată fi investigate/cercetate.»

Ce s-a spus? CE S-A SPUS?

Așadar se impune un produs medical asupra cetățenilor europeni fără ca ei să știe ce e în aceste contracte? Nu
doar că ei nu știu, dar nu știm nici noi, ca europarlamentari, ce e în ele!

După multă presiune în Parlament, astfel cum spune și articolul, aceste contracte ne-au fost puse la dispoziție
nouă și publicului.

Doresc să vă arat unele dintre acele pagini și spuneți-mi voi dacă e ok pentru cetățenii europeni să fie expuși la
această situație în care nu pot merge la serviciu, nu pot intra într-un magazin, nu pot să-și ducă copiii la școală,
nu se pot deplasa liberi dintr-o țară în alta, decât dacă, într-un caz, sunt vaccinați cu unul dintre aceste produse.

Așadar, aici sunt contractele care au fost publicate de către Comisie cu aprobarea firmelor. E ceva nemaiauzit.

Iar acum am să vă arat paginile...
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Acestea sunt paginile... Vedeți?

Ivan: ei numesc asta transparență!

Așadar, acesta [transparența] este principiul fundamental, corect?, al democrației.

Vă întreb, este asta transparență?

Vedeți ceva? Că noi nu vedem!

Banii cetățenilor europeni au fost dați de Ursula von der Leyen acestor companii [farmaceutice].

Ce s-a întâmplat cu acei bani? Unde sunt banii?

De ce nu sunt (truncated)

Europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes in fata Ursulei von der Leyen: ati transformat UE, dintr-un spatiu al
libertatii, intr-un lagar si ati uitat ca valorile crestine stau la fundatia proiectului european!

Vorbind despre starea Uniunii Europene pe data de 14 septembrie 2021, Ursula von der Leyen, Presedinta
Comisiei Europene, a explicat in fata Parlamentului European stagiul unde se afla UE in acest moment, sub
mandatul ei.

Citandu-l pe Robert Schuman, von der Leyen a spus: "Europa are nevoie de un suflet, de un ideal si de vointa
politica de a servi acest ideal".

Idealul despre care a vorbit Schuman, insa, a fost un ideal bazat pe valorile crestine, din care s-a nascut
respectul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Pornind de la acest lucru, europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes i-a spus Ursulei von der Leyen in Plenul
Parlamentului European:

"Stimata doamna presedinta Von der Leyen,

In 2019, cand ati candidat pentru pozitia pe care o ocupati acum, ati spus in acest Plen, si citez: «fundatia
civilizatiei europene este filozofia greaca si dreptul roman».

Ce nu ati mentionat in acel discurs este rolul fundamental pe care crestinismul si, implicit, valorile iudeo-crestine
l-au avut in dezvoltarea «civilizatiei europene».

Pe baza acestor valori crestine si a credintei ca toti oamenii sunt creati dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu
s-au dezvoltat «drepturile fundamentale si inalienabile», care au fost ulterior specificate in tratate si conventii,
precum si in constitutii si legi nationale.

Reducand civilizatia europeana doar la filozofia greaca si dreptul roman, si ignorand valorile iudeo-crestine, veti
gasi argumente pentru inechitate si sclavie, cum era in Grecia antica, si tiranie, cum a fost in Roma antica.

Sub conducerea dumneavoastra, din pacate, Uniunea Europeana a devenit, dintr-un spatiu al libertatii, un lagar, in
care oamenii nu mai pot calatori, manca in restaurante sau merge la un film daca nu au «certificatul verde».

Va solicit sa promovati si sa aparati in Uniunea Europeana mostenirea si valorile crestine, conform carora toti
suntem creati egali de Dumnezeu si nascuti liberi.

Multumesc."

PNTCD sustine o Romanie nationala suverana intr-o Europa puternica a natiunilor, in care drepturile fiecarei
persoane sunt respectate si garantate, iar mostenirea crestina protejata.

==============================
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Pentru update-uri directe va asteptam pe Telegram, pe canalul:
https://t.me/cristianterhes

Pe toti iubitorii de libertate va asteptam pe grupul Romani pentru Libertate:
https://www.facebook.com/groups/romanipentrulibertate

Live 26 Mai 2020 : Statistică europeană la adresa României

1. Cea mai bisericoasă tară din Uniunea Europeană (locul 1 la numarul de biserici pe cap de locuitor).

2. Cea mai înapoiată ţară europeană (45% dintre români n-au WC in casă, fată de 2% in Europa).

3. Românii au doar jumătate din puterea de cumpărare a europeanului mediu, dar işi petrec timpul liber in
mall-uri si hypermarket-uri şi contruiesc noi mall-uri si hypermarket-uri, in ciuda crizei.

4. România este tara cu cea mai dură lege anti-arme din lume, singura care işi tine poporul complet dezarmat
(motivând prin siguranta populatiei), dar este tara cu cea mai mare coruptie din Europa – 40% (Curtea de
Conturi: din 15 miliarde de euro pe an achizitii publice, 6.2 miliarde se fură ).

5. România este printre putinele tări care interzic complet prostitutia (pe motive de moralitate), dar este cel
mai mare exportator de prostituate din Uniunea Europeană (peste Rusia si Ucraina), conform EU Observer.

6. România este tara cu cel mai mic somaj oficial din ultimii 25 de ani, in medie, dar este singura tară unde
50% din familii declară că nu au niciun membru angajat; iar 25% din familii au doar un membru angajat.

7. România este printre tările cu cei mai multi absolventi de universitate din lume, dar este tara cu doar 2
universitati in top 1000: Universitatea din București ocupă locul 986 și Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, locul 987, conform clasamentului realizat de Center for World University Rankings în 2015.

8. România este tara unde scoala este sustinuta pană la sfârşitul liceului (în sensul că liceul e gratuit), dar este
pe locul 1 in Europa la şcolari analfabeti (30%), iar 42% dintre români cred ca Soarele se invarteşte in jurul
Pământului.

9. România este tara cu cel mai mare procent de insatisfactie la adresa clasei politice; românii se plâng in
mod constant de coruptia si incompetenta politicienilor lor. Dar este singura tară unde a avut loc doar un miting
de amploare anti-coruptie in ultimii 30 de ani şi unde participarea publicului la actiuni anti-coruptie este minima.

10. România este tara cu cea mai mică absorbtie a banilor europeni, dar este tara cu cel mai mare procent de
bani europeni furati (din putinul folosit) motiv pentru care Uniunea Europeana a tăiat fondurile pentru
infrastructura.  Sursa:avocatnet.ro

535

Cristian Terhes fata in fata cu comisara Stella Kyriakides in plenul Parlamentului European: publicati integral
contractele cu firmele producatoare de vaccin!

Europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes a acuzat Comisia Europeana in plenul Parlamentului European, pe
data de 22 noiembrie 2021, ca, sub conducerea Ursulei von der Leyen, aceasta "face tranzitia Uniunii Europene
de la democratie la tiranie". Dovada in acest sens este Certificatul Verde Digital si faptul ca, pana la aceasta
data, Comisia Europeana nu a publicat integral contractele cu firmele de vaccinare.

"Si, din moment ce o avem pe doamna comisar aici, ii solicit deschis sa publice integral toate contractele
semnate intre Uniunea Europeana si aceste companii de vaccinuri pentru ca atat cetatenii UE, cat si noi,
europarlamentarii, sa stim cu exactitate ce contin acestea", i-a spus in fata europarlamentarul Terhes comisarei
Kyriakides.

Prezentam integral transcriptul discursului tradus in romana:

"Stimate presedinte [de sedinta],
stimate comisar,

protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale fiecarei persoane este fundamentul proiectului european si
motivul existentei UE.
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Parintii fondatori ai acestui proiect european, ca Schuman si Adenauer, au gandit o Europa in care guvernele si
birocratii lucreaza pentru oameni si nu contra lor ori sa ii controleze, cum se intampla in Uniunea Sovietica.

Sub conducerea Ursulei von der Leyen, din pacate, Uniunea Europeana face o tranzitie de la democratie la tiranie,
iar Certificatul Verde dovedeste asta.

De la Uniune in care "deciziile se iau cu respectarea deplina a principiului transparentei si cat mai aproape cu
putinta de cetateni", cum spune Tratatul Uniunii Europene, vedem acum o Uniune Europeana care devine tot mai
putin transparenta, decizii importante fiind luate in spatele usilor inchise sau departe de oameni. Contractele
semnate intre UE si companiile de vaccinuri dovedesc acest lucru.

Si, din moment ce o avem pe doamna comisar aici, ii solicit deschis sa publice integral toate contractele
semnate intre Uniunea Europeana si aceste companii de vaccinuri pentru ca atat cetatenii UE, cat si noi,
europarlamentarii, sa stim cu exactitate ce contin acestea.

Multumesc."

==================================

English – original version

“Dear president,
Dear commissioner,

The protection of fundamental freedoms and rights of every person is the foundation of the European project
and the reason for the EU’s existence.

The founding father of this European project, like Schuman and Adenauer, envisioned a Europe where the
government and the bureaucrats are working for the people, not against them nor to control them, as it
happened in the Soviet Union.

Under the leadership of Ursula von der Leyen, unfortunately, the European Union is transitioning from democracy
to tyranny, and the Green Certificate is proving this.

From a Union, “in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen”, as
the EU Treaty says, we see now an EU becoming less transparent, important decision being taken behind closed
doors or far away from the people. The contracts signed between the EU and the vaccination companies are
proving this.

And, since we have the commissioner here, I’m openly asking her to fully publish all the contracts signed
between the European Union and these vaccination companies, so the EU citizens, as well as us, as MEPs, will
know exactly what they contain.

Thank you!”

==================================

Discursul din Plenul Parlamentului European impotriva introducerii "certificatului verde digital": acesta incalca
ratiunea de a fi a UE, ce devine dintr-un spatiu al libertatii un lagar, incalca drepturi si libertati fundamentale si, de
asemenea, creeaza precedentul ca o majoritate politica sa poata decide cu privire la incalcarea drepturilor si
libertatilor individuale ce tin de intimitatea si integritatea persoanei. L-am intrebat pe comisar, odata creat
precedentul, unde va veti opri?

Dragi colegi,
Domnule comisar,

Votul in favoarea introducerii acestui "certificat verde digital" va avea profunde ramificatii negative atat asupra
drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor din UE, precum si a relatiei dintre persoana si stat, si
asupra viitorului Uniunii Europene.
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Ratiunea esentiala a existentei Uniunii Europene a fost de a crea un spatiu al libertatii si prosperitatii, si nu un
lagar.

Pentru prima data dupa cel de al doilea razboi mondial, insa, suntem chemati azi sa votam contra ratiunii de a fi
a Uniunii Europene si sa permitem o incalcare a drepturilor si libertatilor individuale in masa.

Sub pretextul "facilitarii" exercitarii unui drept fundamental, cum e cel al libertatii de circulatie, Comisia
Europeana ne cere sa votam pentru ca cetatenii europeni sa fie deposedati de alte drepturi fundamentale, cum
ar fi dreptul la viata privata, la intimitate, la demnitatea umana si, nu in ultimul rand, la a decide cu privire la
propriul lor corp.

Acest "certificat verde" nu faciliteaza ci incalca drepturi.

Prin precedentul ce este creat acum, drepturile individuale ale oricarei persoane din Uniunea Europeana nu sunt
nici garantate si nici respectate.

Odata creat acest precedent, ca o majoritate politica poate sa decida cu privire la drepturile si libertatile
individuale ce tin de intimitatea si integritatea persoanei, va intreb: unde va veti opri?

###

Fidel valorilor crestin-democrate si faptului ca omul poseda drepturi si libertati fundamentale inalienabile, ce nu
i-au fost date de stat, ci sunt intrinseci oricarei fiinte umane, statul avand obligatia de a i le respecta si garanta,
voi vota IMPOTRIVA instituirii acestui "certificat verde european". Integritatea fizica a unei persoane nu poate fi
supusa la vot, ca o majoritate politica sa decida asupra ei. Insasi supunerea la vot a unui asemenea lucru este
injust si o incalcare a tuturor valorilor pe care s-a construit democratia occidentala si Uniunea Europeana.

Cristian Terhes
Europarlamentar PNTCD

=====================

P.S. Mai jos am detaliat ce s-a votat cu privire la certificatul digital

https://www.facebook.com/340832756541451/posts/807703976520991/

Statistică europeană la adresa României

1. Cea mai bisericoasă tară din Uniunea Europeană (locul 1 la numarul de biserici pe cap de locuitor).
2. Cea mai înapoiată ţară europeană (45% dintre români n-au WC in casă, fată de 2% in Europa).
3. Românii au doar jumătate din puterea de cumpărare a europeanului mediu, dar işi petrec timpul liber in

mall-uri si hypermarket-uri şi contruiesc noi mall-uri si hypermarket-uri, in ciuda crizei.
4. România este tara cu cea mai dură lege anti-arme din lume, singura care işi tine poporul complet dezarmat

(motivând prin siguranta populatiei), dar este tara cu cea mai mare coruptie din Europa – 40% (Curtea de
Conturi: din 15 miliarde de euro pe an achizitii publice, 6.2 miliarde se fură ).

5. România este printre putinele tări care interzic complet prostitutia (pe motive de moralitate), dar este cel
mai mare exportator de prostituate din Uniunea Europeană (peste Rusia si Ucraina), conform EU Observer.

6. România este tara cu cel mai mic somaj oficial din ultimii 25 de ani, in medie, dar este singura tară unde
50% din familii declară că nu au niciun membru angajat; iar 25% din familii au doar un membru angajat.

7. România este printre tările cu cei mai multi absolventi de universitate din lume, dar este tara cu doar 2
universitati in top 1000: Universitatea din București ocupă locul 986 și Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, locul 987, conform clasamentului realizat de Center for World University Rankings în 2015.

8. România este tara unde scoala este sustinuta pană la sfârşitul liceului (în sensul că liceul e gratuit), dar este
pe locul 1 in Europa la şcolari analfabeti (30%), iar 42% dintre români cred ca Soarele se invarteşte in jurul
Pământului.

9. România este tara cu cel mai mare procent de insatisfactie la adresa clasei politice; românii se plâng in
mod constant de coruptia si incompetenta politicienilor lor. Dar este singura tară unde nu a avut loc nici un
miting anti-coruptie in ultimii 25 de ani şi unde participarea publicului la actiuni anti-coruptie este minima.

10. România este tara cu cea mai mică absorbtie a banilor europeni, dar este tara cu cel mai mare procent de
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bani europeni furati (din putinul folosit) motiv pentru care Uniunea Europeana a tăiat fondurile pentru
infrastructura.

http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topicID_502954/Statistic%C4%83-european%C4%83-l
a-adresa-Romaniei-Rezultatul-ultimilor-25-de-ani.html

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17738993-romania-primitiva-din-rapoarte-europene-nationale-cei-mai-multi-
cetateni-fundul-curtii-lipsa-autostrazilor-izoleaza-europa-jumatate-dintre-familii-nu-nici-salariat.htm

http://meritocratia.ro/2015/07/statistica-europeana-la-adresa-romaniei/

Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen investigata pentru legaturi cu firma Pfizer si contractul de
1.8 miliarde de doze de vaccin

Ombudsman-ul european (echivalentul Avocatului Poporului din Romania) a pornit o investigatie impotriva
presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru faptul ca a refuzat sa faca publice discutiile private
pe care le-a avut cu CEO-ul firmei Pfizer si care priveau achizitionarea a 1.8 miliarde de doze de vaccin, arata
institutia europeana intr-un comunicat remis public.

"Reclamantul, invocand dreptul de acces la informatii de interes public, a solicitat Comisiei Europene accesul la
mesaje text si alte documente referitoare la discutiile dintre presedinta Comisiei si CEO-ul unei companii
farmaceutice cu privire la achizitionarea unui vaccin COVID-19.

Comisia a declarat ca nu poate oferi acces la niciun mesaj text, deoarece nu s-a pastrat nici o dovada a unor
astfel de mesaje.

In opinia reclamantului Comisia are obligatia de a inregistra mesaje instantanee legate de politici importante sau
aspecte politice, cum ar fi achizitionarea de vaccinuri COVID-19.

Ombudsman-ul a deschis o ancheta si a cerut sa se intalneasca cu reprezentantii Comisiei pentru a discuta
despre procedurile si practica aplicabila", arata in comunicat institutia Ombudsman-ului european.

Scandalul a pornit dupa ce NY Times, pe data de 28 aprilie 2021, sub titlul "How Europe Sealed a Pfizer Vaccine
Deal With Texts and Calls" (Cum a finalizat Europa o intelegere pentru vaccinul Pfizer prin SMS si apeluri
telefonice), a publicat un articol in care descrie, citand surse interne, ca Ursula von der Leyen ar fi purtat discutii
directe si personale cu Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, pentru incheierea unui nou contract cu Pfizer.

"Si, cum au vorbit, doua lucruri au devenit clare: Pfizer ar putea avea mai multe doze pe care le-ar putea oferi
[Uniunii] - mult mai multe. Iar Uniunea Europeana ar fi incantata sa le aiba", se arata in articol.

"Diplomatia personala" dintre cei doi a jucat un rol fundamental in finalizarea intelegerii in urma careia UE s-a
angajat sa cumpere 1.8 miliarde de doze de vaccin Pfizer, arata acelasi articol din NY Times.

Pe data de 8 mai 2021 Ursula von der Leyen a anuntat public cu mandrie pe Twitter ca a incheiat aceasta
intelegere cu Pfizer, in urma careia angajeaza UE sa cumpere 1.8 miliarde de doze de vaccin, in contextul in care
populatia Uniunii Europene este de 450 de milioane de oameni.

Cristian Terhes, europarlamentar PNTCD, fara a avea stiinta despre aceste discutii oculte, a aratat pe data de 12
mai 2021 ca aceasta intelegere parafata de Ursula von der Leyen cu Pfizer demonstreaza, printre altele, ca
"actualul vaccin nu produce imunitate, pentru ca daca ar produce nu ar mai fi necesara vaccinarea in 2022 si
2023. Prin urmare, afirmatia ca oamenii se "imunizeaza" dupa aceste vaccinuri este falsa."
https://www.facebook.com/CristianVTerhes/posts/814968959127826

"Sunt convinsa ca suntem in asta pe termen lung", a spus Ursula von der Leyen referindu-se la acel contract.

Contractul respectiv face din UE cel mai mare client al firmei Pfizer din lume, se mai arata in articolul din NY
Times.

Pornind de la acest articol din NY Times o persoana interesata a cerut Comisiei Europene, pe baza legislatiei
europene privind accesul la informatii de interes public, sa-i puna la dispozitie acele comunicari intre Ursula von
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der Leyen si CEO-ul Pfizer, cerere la care Comisia a raspuns ca nu detine respectivele comunicari deoarece au
fost sterse.

Ursula von der Leyen a mai fost protagonista unui scandal similar in Germania, cand, ministru al apararii fiind, a
sters informatiile de pe un telefon de pe care a negociat contracte.

"Ne gasim in fata unui scandal de proportii astronomice, unde pe viata, sanatatea si banii europenilor presedinta
Comisiei Europene negociaza in privat, pe persoana fizica, cu firme private achizitionarea de produse medicale
pe care, apoi, tot Comisia Europeana si statele membre, prin mecanisme de constrangere gen «Certificatul
Verde», le impun oamenilor iar cei care refuza sa le primeasca sunt sanctionati. Un asemenea sistem diabolic a
deposedat europenii de drepturi si libertati fundamentale transformandu-i in iobagi, care sunt buni atata vreme
cat muncesc, platesc taxe si consuma produse medicale de la firme private.

Daca aceste suspiciuni planeaza la nivel Europen, e temeinic sa ne intrebam ce aranjamente si angajamente
secrete au facut guvernantii romani, care au ascuns constant informatii despre costurile si motivele deciziilor
adoptate, de la izolete cumparate la pret de masina, pana la achizitia a peste 120 milioane de doze de vaccin,
pentru «a invinge pandemia».

Din pozitie de europarlamentar voi continua demersurile pentru a lamuri aceste aspecte si pentru ca drepturile si
libertatilor tuturor romanilor sa fie restaurate", a spus Cristian Terhes, europarlamentar PNTCD

==============================
Comunicatul Ombudsman-ul (truncated)

CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA - 26-28 FEBRUARIE 2021 - integral ON-LINE

(EXAMEN A.N.C. on-line-28.02.2021)

=LOCURI LIMITATE=

CURS DE SPECIALIZARE/RECALIFICARE PROFESIONALA PENTRU TOTI ABSOLVENTII DE STUDII SUPERIOARE
Cursul se regaseste in Catalogul SICAP la Cod SEAP-CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Cursul Consilier pentru Dezvoltare Personala este un curs de specializare profesionala, autorizat de Autoritatea
Nationala a Calificarilor Profesionale A.N.C. (fost CNFPA) si recunoscut U.E. La sfarsitul acestuia participantii
vor primi un Certificat de absolvire de Competenta Profesionala pentru ocupatia de Consilier pentru Dezvoltare
Personala (cod COR 242324), avand antet al Ministerului Muncii, Ministerului Educatiei Nationale si international
prin Conventia de la HAGA. Prin urmare, diploma este recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.

Consilierul de dezvoltare personala poate lucra in mod independent, ca persoana fizica autorizata, sau ca
angajat al unor organizatii sau institutii cu domenii variate de activitate, elaborand programe speciale atat
individuale cat si de grup in scopul atingerii performantelor fortei de munca scontate de angajatori si venind
permanent in ajutorul departamentelor companiilor dar si managerilor acestora.

DESFASURARE:

Cursul si examenul final se desfasoara On-Line, in format webinar, in timp real, folosindu-ne de platforma online
ZOOM: zoom.us.

COST:

! PRET SPECIAL PENTRU DESFASURAREA ON-LINE  = 650 ron (550 ron Cursul + 100 ron Taxa de examen)

(Pretul cuprinde: Cursul+Taxa de examen+ Eliberarea certificatelor, diplomelor+ Suportul de curs, Materiale si
Fisele suplimentare, Carti electronice)

Nu exista taxe ascunse in afara pretului afisat mai sus!

DIPLOME/CERTIFICATE ELIBERATE - 10 BENEFICII:
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1. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE insotit de Supliment Descriptiv pentru ocupatia de Consilier pentru Dezvoltare
Personala (cod COR 242324), avand antetul Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei Nationale, certificat
recunoscut international in U.E. prin Conventia de la HAGA. Certificatul de absolvire este recunoscut atat in
Romania, cat si in Uniunea Europeana. Suplimentul descriptiv mentioneaza unitaţile de competenta specifice
cursului.

2. DIPLOMA SPECIALA de participare la curs de perfectionare profesionala necesar la dosarul personal pentru
cadrele didactice;

3. ADEVERINTA DE PRACTICA pentru absolventii cursului care sunt studenti / masteranzi; adeverinta este
acordata de Asociatia CCDU-Phoenix pentru 30/60 de ore.

4. VOUCHER IN VALOARE DE 50 RON pentru toti absolventii cursului, care nu sunt psihologi: voucherul se aplica
la unul dintre urmatoarele doua cursuri organizate de asociatie: "Tehnici si Teste Cvasi-Proiective si Proiective"
sau "Tehnici si Teste Psihometrice si Proiective";

5. REDUCERE DE 50% pentru psihologii cu atestat de libera practica, la unul dintre cele doua cursuri autorizate
de Colegiul Psihologilor din Romania cu 10 credite profesionale valabile pentru toate specialitatile psihologiei:
"Tehnici si Teste Cvasi-Proiective si Proiective" sau "Tehnici si Teste Psihometrice si Proiective". AVANTAJUL
ESTE AL VOSTRU: nu veti obtine in acelasi pret si creditele, dar veti obtine informatii in plus, participand la
aceste 2 cursuri;

6. VOUCHER IN VALOARE DE 30 RON la cursul (de 1 zi) ”Cardurile Psihologice si de Terapie Psihologica
Asistata™”- initiere in utilizarea cardurilor psihologice, sustinut de Formator Psiholog Drd. Comaneanu Maria;

7. VOUCHER IN VALOARE DE 20 RON la achizitionarea Setului de Carduri Psihologice ”7 Cai” - autor Formator
Psiholog Drd. Comaneanu Maria - un instrument dedicat Lucratorului prin arte combinate, Consilierului pentru
dezvoltare personala, Coach-ului, psihologilor, cadrelor didactice s.a.;

8. VOUCHER IN VALOARE DE 50 RON la FORMAREA (de 4 zile): “Cardurile Psihologice si Metoda TAC™- Terapia
Asistata cu Cardurile Psihologice™”, acolo unde se invata metode de lucru cu Cardurile Psihologice in general, si
in mod special, modalitatile de utilizare a Setului de 7 Serii de Carduri Psihologice ”7 Cai”;

9. GRATUITATE la repetarea cursului atat in varianta on-line cat si in varianta sustinerii la sala;

10. Posibilitatea de A FACE PARTE din Echipa Asociatiei CCDU-Phoenix
(Nu este un anunt specific publicitatii!
% Formatorii nostri au facut parte dintre cei care au absolvit cursuri in cadrul asociatiei. Diplomele lor poarta
antetul Asociatia CCDU-Phoenix si semnatura Presedintelui Comaneanu Maria.)

AVANTAJE:

- Posibilitatea practicarii ocupatiei de Consilier pentru Dezvoltare Personala in cadrul propriei afaceri (prin
deschiderea formei juridice: persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere individuala (II), intreprindere familiala
(IF), societatea cu raspundere limitata (SRL) s.a.).

- Invatarea este activa, practica, logica si nu necesita alocarea unui timp special pentru pregatirea de examen.

- Certificatul de Absolvire este eliberat de Autoritatea Nationala a (truncated)

Uniunea Europeană – Noua Uniune Sovietică. Uniunea Europeană – un pas către Noua Ordine Mondială și
Guvernul Mondial

“Uniunea Europeană a fost creată tot sub semnul Scorpionului, pe 1 noiembrie 1993. Există o serie de asemănări
izbitoare între Uniunea Sovietică şi Uniunea Europeană:

– Parlamentul European este doar un organ care are rol de sfătuitor, fără puteri legislative. Nici Parlamentul
Uniunii Sovetice nu avea nici un fel de putere legislativă.
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– Consiliul UE este dependent de propunerile comisiilor europene, pentru a lua decizii. Consiliul ministerial al
Uniunii Sovietice era de asemenea incapabil să ia decizii fără directivele Politburo, forma centrală de guvernare a
Partidului Comunist.

– În UE comisiile europene sunt cele care au puterea reală şi pot lua decizii cu doar 8 din 17 membrii prezenţi.
Deliberările nu sunt publice. În Uniunea Sovietică organul suprem al partidului comunist Politburo avea în mod
normal 15 membri şi deţinea de fapt puterea reală. Deliberările lui erau secrete.

– Pe 1 nov 1993, când a fost înfiinţată UE, preşedintele comisiilor europene, Jacques Delors – un socialist
francmason – a primit mai multă putere decât guvernele statelor membre. Toţi candidaţii pentru posturile de
comisari europeni au fost aprobate de preşedinte. În Uniunea Sovietică secretarul general al Politburo deţinea de
asemenea puterea totalitară.

– Aşa cum mulţi oficiali europeni de rang înalt sunt francmasoni sau membrii ai unor reţele de crimă organizată,
o serie de înalţi funcţionari ai partidelor Uniunii Sovietice făceau parte din lojele masoneriei roşii şi erau membrii
ai unor organizaţii criminale.”

Uniunea Europeană – Noua Uniune Sovietică

https://www.dir.org.ro/uniunea-europeana-noua-uniune-sovietica/

Sub semnul Scorpionului: Uniunea Europeană şi Uniunea Sovietică

https://www.dir.org.ro/sub-semnul-scorpionului-uniunea-europeana-si-uniunea-sovietica/

Istoria Uniunii Europene. Uniunea Europeană, noua Uniune Sovietică

https://www.dir.org.ro/istoria-uniunii-europene-uniunea-europeana-noua-uniune-sovietica

Proiectul “Uniunea Europeană” a fost finanţat de CIA

https://www.dir.org.ro/proiectul-uniunea-europeana-a-fost-finantat-de-cia/

Naționalismul – ideologia care va destrăma Uniunea Europeana și va spulbera Noua Ordine Mondială

https://www.dir.org.ro/nationalismul-ideologia-care-va-destrama-uniunea-europeana-si-va-spulbera-noua-ordine-
mondiala/

Uniunea Europeană – un pas către Noua Ordine Mondială și Guvernul Mondial

https://www.dir.org.ro/uniunea-europeana-un-pas-catre-noua-ordine-mondiala-si-guvernul-mondial/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5uclnjp9uqI

⚠ Statistică dezastru la adresa României  ⚠

1. Cea mai bisericoasă țară din Uniunea Europeană (locul 1 la numărul de biserici pe cap de locuitor).

2. Cea mai înapoiată ţară europeană (45% dintre români n-au WC in casă, fată de 2% in Europa).

3. Românii au sub jumătate din puterea de cumpărare a europeanului mediu, dar işi petrec timpul liber in
mall-uri si hypermarket-uri şi contruiesc noi mall-uri si hypermarket-uri, in ciuda crizei.

4. România este țara cu cea mai dură lege anti-arme din lume, singura care işi tine poporul complet dezarmat
(motivând prin siguranța populatiei), dar este țara cu cea mai mare corupție din Europa – 40% (Curtea de
Conturi: din 15 miliarde de euro pe an achizitii publice, 6.2 miliarde se fură ).

5. România este printre puținele țări care interzic complet prostituția (pe motive de moralitate), dar este cel
mai mare exportator de prostituate din Uniunea Europeană (peste Rusia si Ucraina), conform EU Observer.

122

39

http://www.funky.ong


www.funky.ong

6. România este țara cu cel mai mic șomaj oficial din ultimii 25 de ani, în medie, dar este singura țară unde
35% din familii declară că nu au niciun membru angajat; iar 25% din familii au doar un membru angajat.

7. România este printre țările cu cei mai mulți absolvenți de universitate din lume, dar este țara cu doar 2
universități in top 1000: Universitatea din București ocupă locul 986 și Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, locul 987, conform clasamentului realizat de Center for World University Rankings în 2015.

8. România este țara unde educația este susținută până la sfârşitul liceului (în sensul că liceul e gratuit), dar
este pe locul 1 in Europa la şcolari analfabeți (57%), iar 42% dintre români cred ca Soarele se învârtește in jurul
Pământului.

9. România este țara cu cel mai mare procent de insatisfacție la adresa clasei politice; românii se plâng in
mod constant de corupția și incompetență politicienilor lor. Dar este singura țară unde au avut loc doar 2
mitinguri de amploare anti-corupție in ultimii 30 de ani ( Protestul Diasporei și Protestul Rezist) şi unde
participarea publicului la acțiuni civice anti-coruptie este minimă.

10. România este țara cu cea mai mică absorbție a banilor europeni, dar este țara cu cel mai mare procent de
bani europeni furați (din puținul folosit) motiv pentru care Uniunea Europeana a tăiat fondurile pentru
infrastructura de câteva ori în trecut... Sursa:  EU Observer

#DiasporaEuropeană        #VăVedem       #NuCedăm

Curs Consilier pentru Dezvoltare Personala – Life Coach

http://www.elenoh.ro/index.php/curs-consilier-de-dezvoltare-personala/

1. De ce sa urmezi cursul “Consilier pentru dezvoltare personala”:

✅ Iti doresti sa ai propriul tau cabinet de consiliere pentru dezvoltare personala si sa lucrezi independent.

✅ Ti-ar placea sa faci cariera intr-un domeniu nou si in continua crestere, cu certificare recunoscuta in Romania
si in Uniunea Europeana

✅ Vrei sa faci o schimbare in viata ta atat in plan personal cat si profesional

2. Beneficii dupa absolvirea cursului:

✅ Posibilitatea practicarii ocupatiei de “Consilier pentru dezvoltare personala” in cadrul cabinetului tau
individual/persoana fizica autorizata

✅ Obtinerea unei certificari recunoscuta in Romania si Uniunea Europeana

✅ Poti colabora cu companii /multinationale (departamentele de resurse umane/consilierea confilictelor de
munca/integrarea in colectivitati)

✅ Poti colabora/angaja in cadrul scolilor/ gradinitelor/ spitalelor etc.
imbunatatirea calitatii relatiilor interpersonale

✅ Dezvoltarea personala prin imbunatatirea comunicarii relationale
optimizarea nivelului de intelegere si acceptare a experientelor umane

PENTRU MAI MULTE DETALII ACCESATI:
http://www.elenoh.ro/index.php/curs-consilier-de-dezvoltare-personala/
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Judecatorul Cristi Danilet anunta ca, in calitate de vicepresedinte al ICDE (Initiativa pentru Cutura Democratic
Europeana), solicita demisia celor sapte judecatori ai CCR care au decis, marti, sa respinga hotararea CJUE
privind desfiintarea Sectiei Speciale. „Decizia CCR de ieri este o insiruire ...
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In timp ce in Romania s-a triplat pretul alimentelor ,in alte tari din uniunea europeana se dau gratis... 104
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NATO and the EU in the discourse of politicians

Precisely because the top posts about the European Union are dominated by MEP Terheș,
we took a step further and looked at the presence of issues related to NATO and the
European Union among Romanian politicians / decision makers. Thus, for the same period
of time, we took into account all the posts made by parliamentary political parties, all
parliamentarians present on social media (less than 10 of them do not have public pages),
members of governments, the President and MEPs, and other politicians monitored within
Factual.ro. A total of 450 such public pages were monitored.
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For the list of politicians we applied two types of search algorithms. To identify posts related
to NATO, we also used a simple search with the keyword "NATO" in the body of the post, as
well as a specific search for "Deveselu". The results, sorted by the total number of
impressions from the posts, show:

After cross-checking and removing duplicates, we analyzed 734 of a total of 1.114 posts3.
The present narratives can fall into two broad categories: posts that are rather opinions or
posts that are rather informative. Categories are not mutually exclusive, so a post can be in
both categories at the same time, as was the case for over 348 of them.

See the list of all posts here.

3The analysis will be finalized at the end of the year, to include the last days of December.
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What these results show is that politicians and decision-makers largely reflect some of the
narratives that appear in the wider online space. But there are some specific elements, as
shown by the initial analysis of all posts referring to NATO and the European Union.
Domestic policy and the economic field in particular both dominate the debates - NATO and
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the EU are present mainly from the perspective of the differences between politicians, and
are not, in most cases, the subject of the dispute itself. The main narratives in this spectrum
can be summarized as follows:

● EU funds that are (too) few or too many, being negotiated well or badly, as a
second-hand country or not; During the pandemic, talks on budget allocations in
Brussels became even more important, including stories about "servility" and the
inability of Romanian political leaders to impose themselves.

● Also about EU funds, there’s a heated discussion regarding who and how they
managed to absorb, being a source of attack or pride, both internally and from the
perspective of the benefits of EU membership.

● Agriculture, Romanian products, but also the dynamics of the labor market are topics
that lead to nationalist accents, being determined mainly by EU membership; from
this area, narratives emerge about the “slavery” of the Romanians, but also about the
need for a conservative and closed vision on the Romanian society

● The allocation of 2% of GDP for defense and the purchase of various equipment
under NATO membership are the main elements that create disputes, especially from
the perspective of "second-hand", "colony" narratives of Western interests.

● The shield from Deveselu also seems to lead to some very unequal discussions, but
there are also the germs of narratives such as exposure to unnecessary dangers and
the need to close, self-sufficiency, by virtue of the vision of the pacifism of the
Romanian people.

● The pandemic and vaccination campaign have generated elements that contribute to
existing narratives: the benefits of EU membership, but also the decadent West that
comes bundled with such measures.

Nevertheless,going beyond these elements, with very few exceptions (MEP Cristian Terheș
and a few members or former members of AUR), the discussions about NATO and the
European Union are not some that directly attack the membership of these structures.
Rather, as in the case of general narratives, they build on existing issues to generate political
capital.
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Examples and nuances

Starting from the analysis of the decision-makers' discourse, but also from the analysis of all
the posts from the analyzed period and environment, there are several elements that can
explain to a certain extent why some narratives catch on better than others. How exactly are
these narratives reflected in general? The answers are in the countless examples that can be
found in indexing based on these elements. Of course, in general, the narratives resort to
many of the pre-existing problems, mixing pieces of truth and trying to generate emotions or
a bipolar world, in which a solution or a saving hero can be born. Many of the intersecting
narratives and many of the identified messages respond to several key elements.

However, for simplicity and to give an example, we have selected three major types of
narratives:

Problem #1 Main narratives generated Keywords

inequality that led to polarization We are a second-grade country in the
EU and NATO; we are treated like a
colony of so-called partners (high
cost and risks of joining the EU and
NATO without real benefits).

colony, the colony

Problem #2 Main narratives generated Keywords

corruption and disappointment
towards democracy

poor and corrupt leadership of the
country (sometimes under Western
influence), traitors to the national
interest, sold the country for nothing.

slaves, servants, corruption

Problem #3 Main narratives generated Keywords

social and cultural conservatorism the diabolical influence the West has
on Romanian culture, way of life,
economy and internal affairs,
degrading neo-Marxists, progressives
and LGBTQ promoters, Soros.

soros, LGBT

The examples found number in the thousands, with thousands of impressions (like, share)
and downloads in various forms on different groups. The selected messages speak for
themselves - the narrative offered is that Romania would in fact be used only as a
maneuvering mass, being stolen and under permanent danger due to the location of NATO
bases on its territory.

What is observed among the messages that go even in areas that go beyond the
Romania-colony narrative, is that even those use the same vocabulary while trying to deny
the narrative itself. For example, a widespread message in various groups, as well as a post
by MP Pavel Popescu, tries to say that Romania is not an American, NATO or European
colony. However, in the course of this attempt, the belief is actually strengthened by
validating the terminology.
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Problem #1 - inequality that led to polarization
Main narratives generated Keywords

We are a second-grade country in the EU and NATO; we are treated like a colony of
so-called partners (high cost and risks of joining the EU and NATO without real
benefits).

colony, the colony

POST
PAGES (examples)

#GRINGO? M-am răzgândit. Poți să-ți ștergi cât vrei bocancii pe costumele conducerii PSD! Ei nu au
nicio problemă cu asta și mai vor, cât mai des și cât mai mult... 1. Guvernatorul coloniei, distinsul
Zuckerman, își permite (normal...) să ridice în slăvi un partid și să își ștergă bocancii pe capul altui
partid. 2. Iau public poziție (cum făceam și pe vremea Guvernatorului Klemm) împotriva derapajului
grobian al lui #GRINGO, derapaj care nu are nimic a face cu diplomația sau cu mărețul "parteneriat
strategic". 3. Conducerea partidului pe care și-a șters bocancii Guvernatorul Zuckerman NU ZICE
NICI PÂS! TACE ca de obicei și se bagă sub pat până trece ziua. 4. La câteva luni distanță,
conducerea PSD, prin purtătorul de cuvânt al partidului, zice că se delimitează de mine. Cu alte
cuvinte, conducerea PSD și marele său purtător de cuvinte nu au nimic de comentat cu privire la
mârlăniile lui #GRINGO, nu zic absolut nimic atunci când li se scuipă semințe în cap, în schimb se
delimitează de ăla care nu acceptă să fie RÂMĂ! CONCLUZIE: Dragă #GRINGO, îmi pare rău! Poți
să-ți ștergii bocancii în continuare pe PSD, fără nicio ezitare. Conducerea PSD și purtătorul de vorbe
al partidului nu au nicio problemă cu asta... Purtătorul de vorbe PSD, distinsul și uriașul lider politic
Romașcanu: "Domnul Liviu Pleşoianu are dreptul la opinie şi la libertatea de exprimare ca orice alt
cetăţean român. El nu este purtătorului mesajului PSD, este un mesaj spus în nume propriu. N-am
cum şi de ce să îl comentez, este părerea lui, noi nu cerem acest lucru. PSD a lucrat spre integrarea
României în NATO şi UE. Suntem pro-europeni şi pro-euroatlantici. Nu cerem şi nu vom cere
niciodată expulzarea ambasadorului Statelor Unite din România. Deci poziţia oficială a PSD este
aceasta!" #ColoniaRomânia #FiiOMnuRâmă

Liviu Plesoianu
Alături de PSD 🌹🌹🌹
ALIANTA PENTRU PATRIE,LIVIU
DRAGNEA SI,CODRIN
STEFANESCU!*
Antena 3
BRAȘOVUL alături de Liviu
Pleșoianu
Ciuma Rosie
DEMISIA IOHANNIS
DESCHIDE OCHII
Grupul celor 33,91%
JUSTITIE -DREPTATE SI
ADEVAR.
NEWS România ✅
REDRESARE "STAT ESUAT "sau
ALEGERI ANTICIPATE PREZID.
SI PARLAMENTARE !?
România libera și suverană
SA FIM LIBERI SI
INDEPENDENTI !
Susținem activitatea proc.
Adina Florea în cadrul SIIJ
ZIARUL REGAL

„Ce le-au oferit românilor președinții anti-români și guverne anti-naționale postdecembriste după 32
de ani de „democrație”?„O Românie « EȘUATĂ »”, tristă, distrusă și adusă la statutul de Colonie
Corporatistă sub Ocupația Militară Străină, o colonie a Imperiului Noii Uniuni Sovietice și a
„Partenerului strategic” (a se citi Uniunea Europeană & USA), iar românii, victime demografice
expatriate sau cei rămași, transformați în sclavi în propria lor Țară, devenită lagăr concentraționar al
UE-NATO.-USA.ROMÂNII nu mai trăiesc, ci SUPRAVIEȚUIESC doar cu AMINTIRI din vremea când
erau stăpâni în țara lor..1 Decembrie 2021 - o zi tristă pentru întreaga
ROMÂNITATE.”https://gandeste.org/analize-si-opinii/acad-ioan-aurel-pop-o-romanie-trista-inlantuita
-precum-un-caine-sarman/122659/

Gandeste Romania

Nu, România nu este colonie americană, NATO, europeană etc. România este de 30 de ani colonie
pesedistă, este captiva Crimei Organizate, cunoscută ca PSD. Partneri media ai Crimei Organizate
din România: ANTENA RTU omânia PSD

Klaus Iohannis - Presedintele
Romaniei
Ludovic Orban - Loial Oamenilor
Si eu sunt fan DNA !
Un milion de români pentru
eliminarea pensiilor speciale!

Cei care mă cunoașteți știți că sunt un pro-american autentic. Nu doar pentru că iubesc muzica
gospel sau pentru că am fost crescut în spiritul protestant, nu doar pentru că îmi plac eroii Marvel
sau pentru că mă fascinează modul în care drepturile și libertățile cetățeanului sunt respectate în
America. În primul rând, pentru că mi-am dorit încă de mic să fim din multe puncte de vedere ca ei:
să contăm. Și cel mai contraproductiv lucru pe care îl aud aproape zilnic în jurul meu, propagat de
cei care nu doresc binele României este acesta: "Noi suntem niște sclavi, nu contăm. Suntem o
colonie". Dar de fiecare dată când aud aceste cuvinte, mă motivez și mai mult pentru a demonstra
contrariul lor. În ultimii ani, sub conducerea PSD, statul român a fost pus mereu în dificultate cu
privire la unele decizii cruciale luate pentru cetățenii săi. Un exemplu nefericit, de pe urma căruia
am suferit cu toții este eșuarea legii offshore. Am simțit pe pielea mea incompetența, lașitatea și
trădarea colegilor din PSD atunci când au îngropat șansa României de a semna un parteneriat
crucial din punct de vedere al securității și bunăstării economice de care cu toții avem nevoie. Un alt
exemplu sunt tentativele continue de îndepărtare față de UE și față de parteneriatul strategic cu
SUA prin încurajarea naționalismului extremist, toxic, alimentat de propaganda ruso-chineză.

Pavel Popescu
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Cuvintele de mai jos sunt cuvinte de o valoare inestimabilă pentru mine, pentru noi, pentru
România. Pentru că în ultimele 11 luni, printre eforturile imense de management al unei situații de
pandemie globală, printre negocieri făcute cu UE pentru finanțări de proiecte europene, printre
luptele politice interne, guvernul Ludovic Orban împreună cu Președintele Klaus Iohannis, au reușit
să întărească parteneriatul strategic cu SUA cum nimeni nu își imagina. Vă mărturisesc un lucru:
am o simpatie autentică pentru polonezi. Cred că avem multe de învățat de la ei. Dar în ultimii 2 ani,
am avut și o ambiție personală în raport cu ei: să fim dați ca exemplu (pe bună dreptate) pentru ei
cât și la nivel european. Ea (ambiția mea) se reflectă în cuvintele spuse de Ambasadorul SUA în
România, Excelența Sa, Adrian Zuckerman. Pe final de mandat, sunt din nou mândru că sunt român.
Sunt binecuvântat că sunt și eu, în pătrățica mea, parte din această poveste de succes. Sunt
mândru de Președintele nostru, de Premierul nostru, de instituțiile noastre, de diplomații români, de
colegii mei din guvern și de fiecare funcționar public implicat în procesul de întărire al acestui
parteneriat strategic. Și sunt mulți. România are oameni de calitate, oameni despre care ar trebui să
vorbim mai mult. Sunt bucuros și de faptul că avem parte din SUA, de un Ambasador vizionar și de
o echipă de oameni excelentă în U.S. Embassy Bucharest care cunosc și înțeleg cu adevărat
valoarea acestui parteneriat. Dar cum vă spuneam, dintre toate veștile excelente venite "în cascadă"
din SUA (investițiile de la Cernavodă, investițiile pe infrastructură și pe securitate), cuvintele care mă
bucură cel mai mult sunt acestea: "România este un aliat puternic. România setează standardele în
Europa – prin cooperarea cu Statele Unite – în ceea ce privește securitatea rețelelor și
infrastructurii 5G necoruptibile. În prezent, colaborăm cu Polonia și alți aliați NATO pentru a-i asista
să atingă nivelul la care a ajuns România. Toți aliații noștri ar trebui să calce pe urmele României și
să se asigure că cetățenii și economiile lor nu suferă de subjugare sau amenințări din partea
entităților străine. În situația în care totul, de la transport, până la mișcările de trupe militare se
bazează pe rețele partajate, este esențial ca aceste rețele să fie necoruptibile, construite și
menținute de către companii din state democratice care împărtășesc valorile noastre democratice.
România înțelege acest lucru." "Doresc să salut și viziunea și calitățile de lider ale Președintelui
Iohannis și ale membrilor guvernului Premierului Orban. Vă mulțumesc pentru efortul neîncetat de a
asigura atât crearea unei Românii de excepție, cât și de a menține pacea și securitatea.
Dumneavoastră făuriți legăturile care aduc Statele Unite și România mai aproape ca niciodată." În
următorii ani, ne vom întări și mai mult. Oricât de greu ne va fi, atâta timp cât vom privi spre Vest,
viitorul sună bine pentru noi. Dumnezeu să binecuvinteze România & God bless USA!

The same kind of discourse is taken over by some
visible politicians, such as George Simion, who
later went through a process that could lead,
without context, to "information laundering" and
taken over by the mainstream media:

Source: December 9, 2020 George Simion: "I'm not
happy that we are on our knees in the EU and
NATO" The source claims that he is not anti-EU
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Problem #2 - corruption and disappointment towards democracy
Main narratives generated Keywords

poor and corrupt leadership of the country (sometimes under Western influence),
traitors to the national interest, sold the country for nothing.

slaves, servants, corruption

These narratives are very complex and intertwine with internal political conflicts to an even
greater extent. The narrative of the political class incapable of generating development and
corruption is sometimes taken over to fundamentally attack the confidence in the capacity
of institutions to deliver welfare, security or democracy for Romanians. This construction
also calls for the mainstream political class to relate to NATO and EU integration - with few
exceptions, the attachment to belonging to these two institutions has not been challenged
by any political leader in the main political parties. Only with the last two years can we see
speeches that go even on the RoExit area, linked to a large extent to an incipient image of the
non-corrupt politician who has the courage to "fight" with great powers.

PAGES (examples) MESSAGES

Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial
Susțin Diana Iovanovici Șoșoacă
SUSTIN DIANA -IOVANOVICI SOSOACA
-Sannicolau -Roman

astăzi DumnezAu a învins NATO și slugile globaliste din România! îți mulțumesc,
Doamne!

LIVIU DRAGNEA - APP- SPERANȚA
ROMÂNILOR !
ALIANTA PENTRU PATRIE,LIVIU DRAGNEA
SI,CODRIN STEFANESCU!*
Daniel Cătălin Zamfir, te iubim!
DESCHIDE OCHII
Lumea Justitiei
MIRCEA BADEA - fani ❤
Susținem activitatea proc. Adina Florea în
cadrul SIIJ

Vreau să vă spun la ce concluzie am ajuns. 🙄 Românii iubesc #uia PNL. Iubesc să
fie mințiți! Iubesc să fie umiliți! Iubesc să fie sclavi în țara lor! Iubesc prostia! Iubesc
sărăcia! Iubesc manipularea! Iubesc tătucii! Iubesc aroganții ticăloși! Iubesc
analfabeții funcționali! Iubesc străinii care îi umilesc în țara lor! Iubesc asasinii
economici! Iubesc salariile mici! Iubesc nivelul scăzut de trai! Iubesc mediocrii!
Iubesc ticăloșii! Iubesc UE, chiar dacă UE le dă #uie! Iubesc NATO, chiar dacă NATO
râde de români! Iubesc multinaționale! Iubesc miliardarii bancheri! Iubesc
promisiunile mincinoase! Iubesc orice țară, mai puțin țara lor! Iubesc tradatorii!
Iubesc minciuna! Iubesc vorbele împachetate frumos! Iubesc victimizarea ticăloșilor!
Iubesc ura! Ce urăsc romanii: Urăsc oamenii inteligenți! Urăsc argumentele! Urăsc
țara lor! Urăsc tot ce e made în România! Urăsc romanii de bună credință! Urăsc
patriotii! Urăsc naționalismul! Urăsc demnitatea! Urăsc bunul simț! Urăsc bătrânii
acestei țări! Urăsc salariile mari! Urăsc alocațiile mari! Urăsc pensiile mărite! Urăsc
prosperitatea! Urăsc bunăstarea! Urăsc propria istorie! Urăsc decenta! Urăsc iubirea
de țară! Și ar mai fi multe de enumerat dar vă las pe voi să completați. Ideea este
următoarea : ce s-a întâmplat si ce s-a modificat în fibra și în ADN-ul romanilor, în
ultimii zeci de ani, de au ajuns în acest punct critic? Ce anume a dus, a determinat, la
degradarea acestui neam....? Oare să fie de vină sistemul de educație din România
de după 89'? Sigur da! Incultura, lipsa de educație, un învățământ bolnav și somnul
națiunii  naște monștri!

#fărăAbuzuri alături de Daniel  Catalin Zamfir

# ”Mai țineți minte de ce nu l-ați votat pe Mircea Geoană Președinte??? Vă  amintesc
eu, era "prostănac", "sluga rușilor", "comunist". Știți cine  este Geoană acum? Vă spun
eu, Secretarul  General Adjunct al NATO. Cum mai e cu prostănacul, comunistul si
omul  rușilor??? Ați înghițit gogoașa propagandistică, nu-i așa??? Încercați  măcar
acum să judecați dacă Viorica Dăncilă este chiar așa cum e  etichetată. S-ar putea
să aveți surprize.”

#fărăAbuzuri alături de Daniel  Catalin Zamfir

Nenorocitulee!!!!! Klause Mikimause Iohannisee !!!
Ți-am vazut declarația de presă in direct de la ospiciul Cotroceni. Mai bine zis am
vazut cum aia care te-au pus acolo te-au lăsat sa ieși din salon pana la sala de mese
și te-au lăsat si sa-ți debitezi tâmpeniile caracteristice.  Iar ti-au ascuns ăștia
medicamentele și ai început iarăși sa delirezi de PSD : pentru tot ce se întâmpla in
acest moment, in opinia ta, doar PSD e de vina. Am vazut ca vorbești de corupție.
Chiar nu ți-e rusine?
Tu vorbești? Tu, care ești singurul primar care a scăpat de condamnare pentru
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incompatibilitate ?
Tu vorbești, când Guvernul tău vinde masti și obliga spitalele sa cumpere de la
Unifarm echipamente de protecție la suprapreț ?
Nu tu și guvernul tau ați facut acordul cu Germania, ca sa exportați sclavi pentru
SparaAnghela Merkel, prin firmele de casa ale lui Flutur, scuipind pe carantina ? Sau
Flutur n-o fi liberal, o fi pesedist ?
Tu vorbești ca in unele funcții sunt oameni incompetenți, dar cică aia sunt doar de la
PSD. Tu vorbești de profesioniști in funcții publice?
Păi, cine a pus, băi, director de spital un chelner ? Sau un procuror penal, vestitul Eva,
șef de spital psihiatric ? Cine a pus la CEO Oltenia un specialist în somn, sau la
Ministerul Muncii un secretar de stat lăutar ? PNL-isti sînt toți ăștia , și exemplele pot
continua. Sa nu mai zic de un șomer ajuns premier !
Tu vorbești de baroni PSD?
Nu ți-e rusine?
Aaaaaa, Flutur nu e baron, e grof ? Flutur, nesimțitul ăla penal, care chema doctorii,
ca pe slugi, ca să-i facă lui test pentru Covid, nu pacienților.
Tu spui ca vrei  sa se joace copiii în parc?
Tocmai tu care nu știi ce înseamnă un copil intr-o familie ? Că tu știi doar ce
înseamnă să ai multe case, luate pe șmenuri, și concedii exotice, de lux, îmbuibatule.
Ai zis ca vrei sa ne vedem părinții in siguranta?
Da, ai tai or fi in siguranta, in Germania, cu pensii mari. Iar la noi, vajnicii milițieni ai
lui Vela amendează câte un bătrânel care iese din curte, ca sa-și prindă găina care a
fugit în drum. Nu ți-e rușine, ordinarule ?
Ai zis, nenorocitule, ca PSD-ul s-a bucurat la decizia CCR de a declara amenzile
neconstituționale.
Da, hiena care ești, așa e! Ați cocoșat poporul asta cu amenzi, in loc de teste pentru
COVID. Aveați nevoie de banii ăștia ca sa plătești datoriile unei bănci străine, care sta
cu chirie intr-o casa de a ta, ciordita și aia !
Ai zis ca legile pe care PSD le-a inițiat, cele privind ratele la bănci și facturile la
utilități sunt populiste.
Ai dat-o și pe patetisme ieftine, mormanule de constipație. Cînd au de câstigat
românii simpli, pentru tine e populism, când câstigă băncile, e in regula pentru
profitorii ordinari ca tine.
Văd ca ai zis de PSD și sateliți.
Știi tu ceva...
E satelitul din Germania care ghidează un robot coclit, și ăla vai de mama lui, ca tine.
Nu te-ar înghiți odată pământul ăsta, pacoste cu bulbuci ce ești ...
De fapt, cred ca nici pământul asta,  românesc, nu ar înghiți un ordinar ca tine.
Nici de îngrășămint natural nu ești bun, balegă de plastic !

De la ora 22 voi fi prin telefon la RTV.

" DIASPORA VOTEAZA DOCUMENTAT, NU
MANIPULAT de "DREAPTA TICALOASA " !
Alianta pentru o Romanie independenta si
prospera!
ANTENA 3 - grupul fanilor si telespectatorilor
adevarati!!!
BADEA , CIUVICA, R. DUMITRESCU<ADEVAR
SI PATRIOTISM  la ANTENA3 !
Gabriela Firea,prima femeie primar general al
Capitalei !
L. DRAGNEA , POLITICIAN DE EXCEPTIE,
MODEL de PATRIOTISM si INTEGRITATE !
Libertate pentru LIVIU DRAGNEA!!Pleaca
acasa,MarcPuscarie pentru IOHANNIS!!
LIVIU PLEȘOIANU: PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
Lumea Justitiei
Partidul Social Democrat  PSD
PSD Romania
Susținem activitatea proc. Adina Florea în
cadrul SIIJ

Ai dreptate,Radu Cristescu ! Dupa 10 ani de abuzuri,furaciuni,si ineptii facute de
catre ciripitorul securist Basescu-Petrov ,cei 5 + ani ai samsarului imobiliar si de
copii,Mutalaul de Sibiu,timp in care NU a facut NIMIC BUN pentru Romania ori pentru
romani s-au dovedit mai toxici,mai nesimtiti decat intreg mandatul basescian. Am
spus asta de la inceput ,dar,multi romani nu au vrut sa-l vada pe Robocop asa cum
este el,indolent,lenes,mincinos,abuziv ,arogant. Abia acum s-au trezit o buna parte
dintre votantii lui(de fapt,cei "mobilizati" de catre stapanii lui Iohannis,
SUA,CIA,Soros(cei care au condus INVAZIA NATO din decembrie '89!) realizand ca
,acesta,ca si Basescu a fost "pus" presedinte DOAR pentru a le executa
orbeste,ordinele !
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Also in this case, some of the messages are then
taken over, by virtue of the public office held, by
some of the people who generate these narratives
in the mainstream press:

Source: December 16, 2021 Sosoaca after the
scandal with Italian journalists: "I have information
that could destroy part of NATO and half of the
European Union".

https://stirileprotv.ro/stiri/politic/sosoaca-detin-informatii-care-ar-putea-distruge-o-parte-din-
nato-si-jumatate-din-uniunea-europana.html

Problem #3 - social and cultural conservatorism
Main narratives generated Keywords

the diabolical influence the West has on Romanian culture, way of life, economy
and internal affairs, degrading neo-Marxists, progressives and LGBTQ promoters,
Soros.

soros, LGBT

This area of narrative is probably one of the most widespread and a significant part of the
implications covers a wide range of areas - from sexual minorities to neo-pastoralism and
the orientation towards a kind of nationalism which, although appealing to traditions, does
so in a measure that distorts reality (for example, by assuming traditions that are also the
fruit of multi-ethnic communities and portraying them as exclusively national).

MESSAGES
PAGES (examples)

ROexit - NECESITATE, sau NEBUNIE

Noi, toti cei care am domnit in ultimii 30 de ani, suntem principalii vinovati de dezastrul abatut asupra
Romaniei! Suntem vinovati de distrugerea economiei nationale, de falimentarea industriei, agriculturii,
cercetarii, invatamantului, sanatatii, securitatii nationale, culturii, sportului, a tuturor domeniilor vietii
sociale. Nu aduc aceste acuzatii pentru a castiga simpatia voastra, si chiar daca o castig, la ce imi
foloseste, nu doresc nici sa candidez si nici sa acced in functii publice, ci o fac pentru ca aceasta
este realitatea, o fac cu convingerea ca doar asa ne putem spala cat de cat constiinta pentru raul pe
care l-am facut cetatenilor acestei tari! Poate va puneti intrebarea de ce ma fac si eu vinovat? Este
adevarat, nu am condus guverne, nici nu am facut parte din ele, n-am condus parlamente si nu am
fost niciodata membru al lor, am fost seful unei structuri cu atributii in domeniul sigurantei nationale,
intr-o zona relativ restransa a tablei de sah imense pe care o reprezinta aceasta. Sunt vinovat pentru
lipsa mea de intelegere si de orientare in acea perioada, pentru faptul ca m-am transformat intr-un
sustinator fervent al intrarii Romaniei in UE si in NATO, pentru ca nu mi-am folosit puterea de influenta
personala pe care am avut-o in raport cu factorii de decizie politica si administrativa, ca nu am facut

# Curaj
#fărăAbuzuri alături de Daniel
Catalin Zamfir
„O viață avem români… și-o
cinste! Deșteptați-vă că am
dormit destul!”
Alături de Partidul Social
Democrat 🌹🌹🌹
Alături de PSD 🌹🌹🌹
ALIANTA PENTRU
PATRIE,LIVIU DRAGNEA
SI,CODRIN STEFANESCU!*
AUR Grupul Sustinatorilor lui
George Simion Regione
Veneto
DEMISIA IOHANNIS
DEMNITATE NATIONALA
DESCHIDE OCHII
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demersurile necesare pentru a stopa acest proces, atunci cand mi-am dat seama ca este pagubos
pentru tara noastra, pentru poporul roman. Am considerat ca este deja tardiv, ca, oricat de mult as
incerca, n-am sa reusesc sa-l opresc, creand din aceste argumente scuza in spatele careia m-am
asezat si am stat comod. Cand mi-am dat seama de dimensiunea gaunoasa a accederii in structurilre
euroatlantice? Atunci cand am vazut ca partenerii nostri din UE si NATO au transformat-o intr-un
TROC, adica, mai pe intelesul tuturor: “VOI ne dati noua TOTUL, iar NOI, in schimb, nu va dam NIMIC”.
Si asa au si facut! Ne-au luat totul, iar ce nu le-a trebuit, ne-au obligat sa distrugem, ca sa nu le faca
concurenta. Ne-au luat fabricile, uzinele, bancile, terenurile cele mai productive, padurile, aurul, si
multe altele mai pretiose ca el, gazele naturale, energia electrica, apele, oxigenul, hotelurile, statiunile
turistice, traditiile, si le-au adus pe ale lor, ne-au luat produsele naturale si de calitate, si ne-au trimis
rebuturile pe care nu le consuma, fiind periculoase pentru sanatate. Ne-au dat in schimb doar
promisiuni: ca ne vor sprijini sa ajungem la nivelul lor, ca vom beneficia de ajutor in situatii de criza, ca
ne vor apara de agresiunea agentilor economici puternici din afara UE, ca Uniunea si unitatea care o
caracterizeaza vor fi folositoare tuturor. Si v-ati convins cat de folositoare au fost si sunt. Sub
stindardul acestei unitati au intrat cu bocancii in viata noastra, ne-au talharit de toate bunurile de pret
pe care le-am avut, ne-au organizat viata asa cum au vrut, ne-au arestat, ne-au defaimat, ne-au umilit,
ne-au stirbit demnitatea si, nu in ultimul rand, ne-au pus sa intram in confict cu parteneri cu care
aveam relatii bune pe toate palierele. Doar asta am primit in urma trocului cu ei. Va rog sa-mi spuneti
doar o singura actiune semnificativa desfasurata de catre cei de la Bruxelles in folosul Romaniei. Nu
o sa gasiti vreuna. Dar o sa gasiti destule desfasurate in detrimentul nostru. Spuneti-mi ce beneficii
ne-a adus intrarea in NATO. Unii utopici o sa spuna ca umbrela de securitate, iar eu o sa-i intreb care
umbrela, si, ca sa se convinga, le recomand sa lectureze ce afirma cei mai valorosi strategi americani
si anume ca trebuie sa ne aparam singuri, ca tara lor nu va risca un conflict militar cu Rusia, pentru
noi. Atunci de ce am permis sa transformam colosul de la Rasarit intr-un adversar militar? Relatiile cu
NATO si cu SUA au fost doar paguboase pentru noi. Le-am dat tot ce au dorit, la preturi de nimic,
militarii nostri s-au jertfit pentru ei in teatrele de operatii militare din zonele in care au creat conflicte,
le-am cumparat cu multe miliarde de dolari tehnica si armamentul invechite, le-am cedat din teritoriul
nostru si din suveranitate, si ce am primit in schimb? NIMIC, nici cel putin ridicarea vizelor. Am obtinut
totusi ceva, ostilitatea Rusiei, transformarea Romaniei in tinta nucleara, pentru ca am permis trupelor
americane sa fie dislocate in apropierea granitelor rusesti, ca am permis sa se instaleze scutul
antiracheta de la Deveselu. De ce oare Ungaria si Cehia nu au fost de acord? Pentru ca cei care i-au
condus si ii conduc pun inainte de toate interesele nationale, interesele poporului lor.

Probabil va intrebati de ce vin acum cu aceste acuzatii? Am sa va raspund cu toata sinceritatea.
Acum s-a produs picatura care a umplut paharul. Cand am vazut cum se zbat singure, cu dezastrul
abatut asupra lor, tari cu o pozitie mult mai puternica in structurile euroatlantice, in speta Italia si
Spania, iar strigatul lor disperat dupa (truncated)

DOLJUL alături de Olguța
Vasilescu și Liviu Pleșoianu
DREPTATE PÎNA LA
CAPAT...IUBIM ROMANIA
...IUBIM PSD !
Dreptatea
Grup Partidul Neamul
Romanesc
Grupul Marius Albin
Marinescu
Grupul Romanilor Patrioti
GRUPUL ROMÂNILOR
PATRIOȚI CE-ŞI IUBESC ȚARA
MAI PRESUS DE ORICE !!!!!
Lifespirit.tv
LIVIU DRAGNEA - APP-
SPERANȚA ROMÂNILOR !
Liviu Dragnea Detinut Politic
Liviu N Dragnea - Alianta
Pentru Patrie
Lumea Justitiei
MIRCEA BADEA - fani ❤
Niciodată PNL, USR, PMP!
NEVER EVER DREAPTA
TICĂLOASĂ!
PSD ✔ Grupul susţinatorilor
(OFICIAL)
ROEXIT
Romani in Italia
ROMANIA , COLTUL MEU DE
RAI...
România Românilor
Românii din Diaspora
Susținem activitatea proc.
Adina Florea în cadrul SIIJ
Sustinem P.S.D., Emanuel
Iacob, Patrioți în România
Sustinem pe Ministrul
Agriculturii Petre Daea
Sustinem pe Serban Nicolae
Una pe Zi de la Nina și
stephenmouse

‘În timp ce tu mori’... Discret, în plină pandemie, România e preschimbată în bază militară !

În timpul impunerii stărilor de urgență și alertă, România a început să fie schimbată într-un fel de bază
militară a NATO și a SUA, cel mai mare generator de instabilitate și conflicte la nivel mondial, un
demers care nu e nici pe placul UE.

Am preluat această formulă – „În timp ce tu mori” – din titlul unei cărți a publicistului Dan Alex Tano,
pentru că mi s-a părut potrivită pentru situația pe care o voi prezenta. În timp ce am fost bombardați
cu amenințarea virusului „mortal”, cu cifrele morților și „îmbolnăviților”, s-a legiferat schimbarea
României într-o bază militară. Și, culmea, cei care fac mai mare caz de periculozitatea virusului sunt…
propagandiștii NATO. Coincidență??

Da, pas cu pas, apud Iohannis, România se preschimbă într-un fel de bază militară a NATO și a SUA,
cel mai mare generator de instabilitate și conflicte la nivel mondial de după al Doilea Război Mondial.
Nu e cazul să facem istoricul războaielor, atacurilor și crizelor diplomatice și chiar militare create de
SUA, la care și NATO a participat de multe ori.

Nu o dată am atras atenția că se intenționează această preluare a pârghiilor de putere se către SUA –
sau de către o anume componentă imperialist-războinică a marii puteri – și asta s-a petrecut după
2004: Serviciile, Justiția, politicul au trecut în mâna acelei zone a puterii cunoscută sub numele Deep
state.

Advanced Information
Apără-te Singur !
ARMAGHEDON
Citate Impresionante
Dreptate - Justiție si Adevăr
Grupul Marius Albin
Marinescu
Grupul oamenilor cu bun simț
Împotriva Cenzurii Internetului
MANDRIE SI DEMNITATE
MANIPULAREA UCIDE
Nasul TV si Romanii de
pretutindeni
OPINIA PUBLICA
NECENZURATA
PATRIOT ROMÂN
Platforma 1 MILION DE
ROMANI ca noi pot schimba
ROMANIA
Pro Reîntregirea Familiei
Group
PUMNUL STRANS pentru
Călin Georgescu
REDRESARE "STAT ESUAT
"sau ALEGERI ANTICIPATE
PREZID. SI PARLAMENTARE !?
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Instalarea controlului deplin asupra României

E suficient să vedem cum au fost eliminați, prin pârghiile susmenționate, oamenii politici români, cum
personaje cu legături cu Soros ocupă poziții cheie în toate zonele puterii – și cum, prin ONG-uri
(similare cu cele care acționează contra lui Trump) se folosește presiunea străzii pentru a bloca orice
inițiativă care iese din cadrul stabilit.

Presa autorizată este împănată de propagandiști calificați, bine plătiți, sau se apelează la personaje
de cea mai proastă factură și istoric murdar, care să împroaște cu invective și să desființeze orice
inițiativă non-dependentă de sistem, suveranistă sau națională.

Între timp s-a pus mâna pe armată, care are numai șefi dedicați NATO, chiar dacă interesele României
cer altceva – vezi cazul Ciucă și rachetele plătite în avans și nu numai: s-a pus mâna pe resurse, pe
Fondul Proprietatea, pe bănci și asigurări, pe surse de energie – iar ultimul pas a fost politica internă.
Despre diplomație… nici nu mai discutăm!

Gafa monumentală, istorică, a definirii Rusiei ca „amenințare” și „risc” prin Strategia națională de
apărare este o pată rușinoasă pe obrazul României – iar faptul că parlamentarii au tăcut și au
validat-o – fără dezbatere, fără amendamente! – arată clar că NU mai există partide în România!

Mai sunt puțini pași pentru preluarea totală, iar aceasta pare a fi misiunea celor instalați la Putere,
după demolarea (externă a) PSD: controlul CCR și al Avocatului Poporului, dar și desființarea SIIJ.
Implicit, preluarea dosarelor magistraților de către DNA, ca mai înainte, când Ambasada SUA o
premia pe Kovesi și susținea frenetic instituția care făcea… mii de dosare magistraților și protocoale
cu Serviciile!

Bază militară generalizată – și nu orice fel de „bază”!

Între timp, se instalează aici un fel de bază militară generalizată, fără ca presa să comenteze – iar
populația nici atât! De fapt, cine a întrebat vreodată românii dacă sunt de acord ca România să devină
o bază militară NATO?

Și, atenție – NU orice bază NATO, ci una de… descurajare a Rusiei! Adică un avanpost împotriva celei
mai mari puteri militare din Europa – și, atenție, putere nucleară! Faptul nu mai este un secret, nu se
mai ascund după declarații ipocrite, mincinoase, ca la Deveselu, când se afirma că NU este împotriva
Rusiei.

„Scutul antirachetă al NATO este un sistem destinat apărării şi nu este nici conceput, nici direcționat
împotriva Rusiei. Nu reprezintă niciun fel de ameninţare pentru Rusia”, declarau oficialii NATO acum
câțiva ani. Sau „Sistemul antirachetă din România va contracara ţări precum Iranul, nu Rusia” sau
„România a evidenţiat constant, atât public, cât şi în contactele cu partenerii că sistemul de apărare
antirachetă găzduit de ţara noastră la Deveselu nu este îndreptat împotriva Rusiei, având un caracter
pur defensiv în deplină concordanţă cu prevederile relevante ale Cartei ONU” (MAE român).

Ei bine, acum s-a schimbat foaia și nu se mai spune că militarizarea NATO din România NU este
îndreptată împotriva Rusiei, nici că are „caracter pus defensiv” ci că este pentru „descurajarea Rusiei”!

O „licitație restrânsă” anunțată în starea de urgență și un nou comandament NATO în starea de alertă

Așa că, discret, cu populația ținută sub starea de panică „pandemică”, se luau diverse decizii. Astfel,
la jumătatea lui aprilie (în stare de urgență!) Armata a lansat o „licitație restrânsă” de peste 1,3
miliarde de lei „pentru extinderea și modernizarea bazei aeriene 71” de la Câmpia Turzii în (truncated)

ROEXIT
Români activi
ROMÂNIA CIVICĂ
ROMANIA UNITA
SA FIM LIBERI SI
INDEPENDENTI !
Sfatul Tarii sau Marea
Adunare Nationala

UN NEAM DE ROMÂNI CARE AU ALES SINGURI ȘI NEOBLIGAȚI DE NIMENI, CONDAMNAREA LA
MOARTE
## ***JURĂMÂNTUL celui străin şi păgân de neamul românesc***, de tradiţiile acestui popor, de
nevoile acestei ţări.

**Klaus Johannis** sau marioneta intereselor corporatiste a primit din partea stăpânilor încă un
mandat, din şapca şi placa comemorativă semnate de ***Trump*** via ***Junker***, Plăvanul
angajându-se să ducă la îndeplinire următoarele porunci :

# Curaj
#fărăAbuzuri alături de Daniel
Catalin Zamfir
ANTENA3 GRUPUL
TELESPECTATORILOR
ADEVARATI
DESCHIDE OCHII
DOLJUL alături de Olguța
Vasilescu și Liviu Pleșoianu
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**1**. eliminarea barierelor fiscale pentru externalizarea profiturilor multinaţionalelor.

**2**. revenirea la redevenţele zero pe exploatările din Marea Neagră negociate în regimul Băsescu.

**3**. plata despăgubirilor către corporatişti (Micula, Gold Corporation, Holocaust etc).

**4 **.retrocedări din patrimoniul naţional către khazyari, turciţi şi alte piei turbate.

**5. **tribut progresiv către NATO de la 2% PIB.

**6.** comenzi ferme de rachete, avioane, transportatoare etc pentru corporaţiile străine.

**7.** implementarea LGBT şi a adopţiilor de copii de către aceste "cupluri".

**8. regionalizarea României**, următorul pas către INDEPENDENȚA TRANSILVANIEI și refacerea
Imperiului austro-ungar.

**9.** "privatizarea" în masă a resurselor energetice şi strategice (producţia de energie electrică şi
nucleară, telecomunicaţiile, transporturile aeriene, maritime şi feroviare etc).

**10.** desfiinţarea totală a institutelor de cercetare.

Pentru a duce la îndeplinire sarcinile trasate, a primit ***"guvernul lui"*** cu ajutorul **SRI.**

După câştigarea puterii absolute în 2020, va urma cu siguranţă **"criza"**, deci tăierile în carne vie.

Guvernul ***Orban-Johannis*** a reuşit deja să supraîndatoreze în nici o lună România cu alte 3
miliarde de euro, plus un nou acord, de data asta cu FMI de peste 20 miliarde de dolari, mai mult de
jumătate din bani fiind pentru achiziţia de echipament militar şi logistică SRI-SIE.

Dragi români, nu vă daţi seama ce trădător de neam şi de ţară se află la putere, alături de un guvern
complet subordonat ocultei mondiale şi ce va urma ?

grup inchis2
Grupul celor 33,91%
Klaus  werner yohAnus nu
este presedintele meu......zik
Libertate pentru LIVIU
DRAGNEA!!Pleaca
acasa,MarcPuscarie pentru
IOHANNIS!!
LIVIU DRAGNEA - APP-
SPERANȚA ROMÂNILOR !
Liviu Dragnea-Presedintele
romanilor!Jos Iohannis!
MIRCEA BADEA - fani ❤
NAȚIONALISM ROMÂNESC
Partidul Social Democrat  PSD
PSD -PENTRU ROMANIA
ROMÂNI ÎN LUME
Sustinem pe Serban Nicolae

Romania trebuie sa iasa din Uniunea Europeana! Uniunea Europeana ataca familia normala, au atacat
Craciunul, ataca nationalismul, valorile nationale, traditiile, spiritualitatea, sustine inteparea
obligatorie, sustine cenzura, sustine transumanismul si vor ca fiecare aspect al vietii noastre sa fie
controlat de inteligenta artificiala.

Iesirea Romaniei din structurile globaliste este importanta. Este o misiune grea, dar nu imposibila, in
contextul de astazi, avand in vedere ascensiunea nationalismului. Ati vazut dictatura in acesti doi ani.
Ceea ce ati vazut reprezinta doar inceputul. Despre iesirea din Uniunea Europeana nu se vorbeste
doar in Romania, ci in toata Europa. Nationalismul este in ascensiune in Europa.

Pentru cei care inca mai cred in UE, va veti convinge cu privire la pericolul pe care il reprezinta
globalistii atunci cand vor ataca proprietatea privata. Acum, ei ataca suveranitatea nationala, dar vor
veni si vor ataca si proprietatea privata, pentru ca proprietatea privata reprezinta un obstacol pentru
instaurarea comunismului global/Guvernului Mondial.

Uniunea Europeana reprezinta o parte a Globalismului, este doar o entitate globalista din multitudinea
de entitati globaliste (NATO, ONU, FMI, Banca Mondiala, Banca Internationala a Reglementelor etc.).
De asemenea, trebuie mentionate organizatiile secrete/oculte: Grupul Bilderberg, Skull and Bones,
Consiliul pentru Relatii Externe, Comisia Trilaterala, Bohemian Club etc.

Toate aceste organizatii globale, impreuna cu corporatiile multinationale (banci, Big Tech, corporatii
farmaceutice etc.), lupta pentru instaurarea Guvernului Mondial. Este un razboi impotriva oamenilor,
impotriva suveranitatii nationale, impotriva proprietatii private, impotriva spiritualitatii. Globalistii vor
sa distruga societatea asa cum o stim noi si sa creeze lumea postindustriala, postumana,
postmodernista - o lume distopica, oribila, in care omul devine un robot.

De aceea, globalistii promoveaza digitalizarea, identitatea digitala, microcipurile RFID, inteligenta

ALĂTURI  DE  OANA  LOVIN  &
CODRUȚA  CERVA !
Cafeneaua Sufletelor
De partea ADEVĂRULUI
DEMISIA IOHANNIS
Diana Șoșoacă
Dr Flavia Groșan Group
GRUPUL DE SALVARE
PLANETARA
Pamantul Iubirii
Platforma 1 MILION DE
ROMANI ca noi pot schimba
ROMANIA
Români pentru libertate
România Libera ✌Diana
Iovanovici-Șoșoacă💗
SA FIM LIBERI SI
INDEPENDENTI !
Suveran VS  Ființă Vie Născut
Viu
TE-AI NĂSCUT ORTODOX ?
RĂMÂI ORTODOX !
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artificiala, 5G, sistemul de credit social, venitul universal de baza, certificatul verde, certificatul CO2
(care va rationaliza consumul de hrana si energie, sub pretextul "schimbarilor climatice"). Globalistii
dezvolta inteligenta artificiala pentru a prelua conducerea asupra omenirii.

Globalistii sustin transumanismul, care inseamna combinarea fiintei umane cu inteligenta artificiala,
cu scopul de a taia legatura omului cu Divinitatea, astfel incat omul sa devina un robot. Presedintele
Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, membru Bilderberg, a vorbit despre transumanism.

Zbigniew Brzezinski, fondator al Comisiei Trilaterale, a vorbit despre Epoca Tehnotronica, despre cum
vor fi controlati oamenii, inca din anii '70. Aldous Huxley a scris cartea "Minunata lume noua" in care
descrie o societate distopica. Bertrand Russel a scris in cartea sa "Impactul stiintei in societate"
despre controlul asupra oamenilor, el fiind un sustinator al Guvernului Mondial. Planurile globalistilor
sunt publice, iar oamenii trebuie sa le cunoasca.

Departamentul de Informatii Romania (DIR)

11.12.2021

Urmariti-ne pe Telegram:

https://t.me/s/DepartamentuldeInformatiiRomania

https://t.me/s/GrupDepartamentuldeInformatiiRo

Ca de obicei ,Mirel Curea are dreptate! In realitate insa cazul Kovessi este mult mai grav.
Dupa obligarea Romaniei sa intre in NATO(ca o conditie pentru primirea in UE!),noii stapani ai

Romaniei(in urma INVAZIEI NATO  din decembrie '89!),SUA-CIA-Soros si-au instalat in fruntea tarii doi
presedinti tarati(curvar,betiv,spagar,informator al securitatii-in cazul lui Basescu si evazionist
fiscal,falsificator de acte de proprietate,vanzator de copii si samsar imobiliar-in cazul lui Iohannis)!

Prin atributiile extraordinare acordate acestora in numirea sefilor SRi,SIE,DNA,parchetului general si
altele ,stapanii lor le-au cerut sa -i puna pe agentii lor in fruntea acestor institutii. TOTI cei care au fost
numiti in functii(cu un plus pentru Coldea,Kovessi,Augustin Lazar ...) au devenit agenti de influenta ai
SUA_CIA-Soros.

Ca si Basescu ori Iohannis,niciunul dintre ei(mai ales Kovessi!) nu au facut NIMIC DE CAPUL LOR !
I-au protejat pe oamenii "alesi" de catre noii ocupanti(cu Basescu si Iohannis in frunte !) si i-au
executat mai ceva decat in epoca stalinista pe adversarii politici(vezi cazurile Adrian Nastase,Liviu
Dragnea,Lia Olguta Vasilescu si chiar Victor Ponta)!

" DIASPORA VOTEAZA
DOCUMENTAT, NU
MANIPULAT de "DREAPTA
TICALOASA " !
#fărăAbuzuri alături de Daniel
Catalin Zamfir
ALEGERI PARLAMENTARE
2020 , CASTIGATE de
ELECTORATUL PSD , NU de
KWI !!
ANTENA 3 - grupul fanilor si
telespectatorilor adevarati!!!
BADEA , CIUVICA, R.
DUMITRESCU<ADEVAR  SI
PATRIOTISM  la ANTENA3 !
Gabriela Firea,prima femeie
primar general al Capitalei !
GRUPUL CIVIC "PIATA
UNIVERSITATII"-2012
L. DRAGNEA , POLITICIAN DE
EXCEPTIE, MODEL de
PATRIOTISM si INTEGRITATE !
Libertate pentru LIVIU
DRAGNEA!!Pleaca
acasa,MarcPuscarie pentru
IOHANNIS!!
MIRCEA BADEA - fani ❤
MISCAREA SOCIALA
Partidul Social Democrat  PSD
Prieteni care DETESTA
guvernul CITU (P.N.L.+U.S.R.)
Susținem activitatea proc.
Adina Florea în cadrul SIIJ
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This area is also the one from which many of the messages sent later by politicians and
decision-makers with visibility derive. Also, this type of narrative seems to develop current,
weak at the moment, in favor of RoExit.
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Last but not least, this narrative is the one
that has been fed many times in recent years,
including in election campaigns and in the
messages of some parties and political
leaders with extremely high visibility. Perhaps
the best recent example is Liviu Dragnea, who
has often used this type of narration in PSD
communication while under his leadership
and, with the launch of his new party, seems
to recover the same type of messages, taken
over by the mainstream press:

Source: September 2021: Liviu Dragnea: "The
West must be discriminated against and
stigmatized as superior - as a foreigner,
because it reminds us too much that
post-communist society has not moved
enough, as Eastern politicians would like the
world in their countries and in out to believe ”.
Source
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Recommendations

The main recommendations that are articulated after such a detailed analysis of the
propagation of the messages and the nuances that take over these narratives, are aimed at
solutions that seem simple (if not simplistic). But these solutions are also in line with
Recommendations such as those already formulated by the institutions of the European
Union or even by NATO and address, first of all, the following aspects:

● Fact-checking and contextualization - classic fact-checking platforms play an
important role all over the world, but it should be emphasized that they respond more
difficulty and sooner when narratives already reach the level of communication from
public figures. But beyond the dedicated platforms, it is also important to
contextualize in the reports and news from the classic media; taking over without
contextualization or without any kind of verification of some misinformation from
some politicians can, to a large extent, generate information laundering effects.

● Transparency in institutional communication - these elements need to be supported
mainly by independent sources. Unfortunately, public institutions in Romania do not
enjoy high levels of trust, which is why initiatives to respond to misinformation or
attempts at government "fact-checking" tend to have a boomerang effect and
generate the opposite. Therefore, institutional communication should in particular be
aimed at ensuring access to information of public interest quickly, completely and as
neutrally as possible, with priority given to sensitive situations. Thus, they will be able
to stop the spread of misinformation faster.

● Media and civic education in schools - these elements are extremely important to
ensure the necessary skills, especially for young people, in a world where they are
exposed to misinformation messages from many directions (including groups that
appear to be innocent and totally torn from political or geopolitical reality). It should
be noted, however, that, as the pandemic has shown, media education or critical
thinking are not enough or do not stand on a solid footing as long as the entire
education system is not one that provides the necessary primary information. For
example, critical thinking will not stop a young person from believing misinformation
about how Romania is a colony for NATO if in history it does not learn about the
implications of the Cold War or how this Alliance was formed. Also, media education
will not help a young person to distinguish misinformation about vaccines that would
be a biological weapon of subjugation created by Westerners if the same young
person does not have minimal information about science and the elements of
chemistry or biology that make it impossible. conspiracy.
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