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Prefaţă 
 

Cartea prezentată are două conţinuturi. Prima parte 
aparţine autorului Anton Lixăndroiu, iar partea a doua co 
autorului Răzvan Voicu. Ambele părţi caută să 
demonstreze valoarea Naţiunii noastre şi îndeamnă la 
unitate şi la apărarea tezaurului nostru, a trecutului glorios 
şi a civilizaţiei noastre ancestrale ce ne-a fost transmisă de 
înaintaşii noştri. 
 

Introducere 
 

Această carte, ca şi celelalte 4 cărţi ale mele este 
realizată din respect pentru Naţiunea Română. La 
realizarea ei, au contribuit în egală măsură atât Anton 
Lixăndroiu cât şi Răzvan Voicu 

Ştim cu toţi că în  România este într-o situaţie 
foarte dificilă, că pilonii ei de bază ( tradiţiile, cultura, 
educaţia şi teritoriul naţional etc) se vrea a fi compromişi 
şi executaţi. De ce? Am exemplificat pe larg în cartea 
noastră : CRED ÎN IZBÂNDA ROMÂNISMULUI 
NOSTRU !. Trebuie să privim cu toată responsabilitatea 
aceste grave probleme cu care ne confruntăm. Observăm, 
că românii, din orice parte a Lumii  ar fi, când cred cu 
adevărat în românism şi în viitorul lui, luptă  şi au 
rezultate optimiste în acest domeniu aşa de important 
pentru noi toţi. Suntem convinşi că există milioane de 
români care gândesc ca noi dar nu au curajul să iasă în 
public şi să-şi prezinte ideile şi modurile prin care să-şi 
pună în practică ideile cu privire la românism. 

Românismul nu este o formă de luptă extremistă, 
ci este reacţia noastră legală de apărare împotriva 
diverselor forme nejuste şi imorale,total antiromâneşti. 



Românismul mai este şi bucuria noastră de a ne privi 
tradiţiile, cultura, teritoriul naţional etc, toate amprentând 
istoria noastră din timpuri străvechi. 

Această carte se doreşte a fi un imbold pentru toţi 
cei ce simt româneşte, pentru toţi cei ce au simţit 
româneşte dar nu au trădat niciodată românismul, dar cel 
mai important lucru în această carte, este, că ea 
demonstrează că numai unitatea creată de români este 
singura cale de izbândă. 

 
Anton Lixăndroiu 
 

Trecutul şi lupta mea 
 
Trecerea frontierei româno-iugoslavă ora 14.00 Iunie 1974 
 

Cu lacrimi în ochi, eu şi soţia mea, treceam 
frontiera în Iugoslavia cu frică şi cu o mare greutate 
sufletească. Am lăsat “acasă”, părinţii bătrâni şi bolnavi şi 
copilul nostrum în vârstă de 11 ani. După sute de 
kilometrii,obosiţi şi sleiţi de puteri am ajuns la graniţa 
italiană, unde imediat am solicitat acestora să fim duşi la 
lagărul emigranţilor din Trieste.Acesta a fost începutul 
despărţirii de familie, copil, prieteni şi în mod special de 
ţara noastră. 
După 5 luni de lagăr, în Italia, am obiţinut azilul politic, 
apoi am solicitat emigrarea în  U.S.A., mirajul tuturor în 
acea perioadă. 
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Ajunşi în U.S.A., a început lupta pentru existenţă, lupta 
pentru a ne aduce copilul, şi ce a fost mai greu – 
supravieţuirea sentimentală. 
 
Lupta pentru existenţă a fost foarte grea, groaznică! Pentru 
a putea economisi câţiva dolari pe săptămână, mă duceam 
pe jos la serviciu pe o distanţă de 15  kilometrii dus-
întors.Lucram atât eu cât şi soţia 12 ore pe zi ca să putem 
face faţă cheltuielilor şi să ne ajutăm copilul rămas cu 
părinţii în ţară. 

Perioade groaznice din viaţă ce nu pot fi descrise 
în cuvinte, în plus viaţa într-o ţară străină, lipsa familiei, a 
copilului, a prietenilor şi în mare măsură a pământului 
natal, ne-a  îngreunat viaţa sufleteşte. Aceste aspecte erau 
şi sunt des întâlnite la românii din U.S.A. şi Canada şi nu 
numai. 

Primii 2-3 ani sunt cei mai grei, după care vine o 
perioadă de apatie, apoi începe calvarul vieţii- adică dorul 
de ţară. 
În cazul nostru, am avut si o mică perioadă mai linistită, 
motivul fiind sosirea copilului nostru, venire nu a fost 
lipsită de mari greutăţi, atât financiare dar mai ales de 
ordin legal, procedural, luptându-ne enorm să obţinem de 
la autorităţile comuniste care refuzau plecarea lui. 
Am dus lupte, uneori chiar aprige, cu membrii 
Consulatului Român din New York şi cu cei de la 
ambasada română din Washington. Sau făcut presiuni 
asupra părinţilor în ţară, ni s-au confiscat bunuri, etc, totul 
pentru a renunţa de a ne mai lua copilul.Am luptat şi am 
căştigat! 
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În cei 33 de ani petrecuţi în U.S.A., am lucrat în 
numai două companii – prima numai 6 luni, apoi, 
următoarea, a fost Real Estate (imobiliară) 32 de ani, de la 
care am ieşit la pensie, chiar dacă cei de acolo doreau să 
mai profesez. În această perioadă am ajutat prin acordarea 
de servicii la peste 64 de români.Soţia mea, deasemenea a 
lucrat pentru “City of New York” 26 de ani pe post de 
paramedic. 
Integrarea în societatea americană nu a fost uşoară, din 
mai multe cause: dificultăţi în primii ani privind vorbirea 
limbii engleze – dialectal american - echivalarea studiilor, 
dar mai ales diferenţa de mentalitate dintre cetăţenii celor 
două ţări :U.S.A. şi România. 

Dintre toate, cea mai mare greutate a fost dorul de 
ţară, această fiind cea mai groaznică boală, fără leac, 
pentru cei ce simt cu adevărat româneşte.Până în 1989, 
gândul că nu iţi mai poţi vedea ţara niciodată, te măcina, 
mă refer la cei fugiţi. După 1989 a apărut acest 
medicament – vize- care ne-au mai ameliorat boala dorului 
de patrie!!! 
În primii ani situaţia noastră financiară a fost foarte 
precară, neavând nici o posibilitate de a ne ajuta părinţii 
din ţară. Au fost situaţii groaznice. 

După 1980, când situaţia noastră financiară s-a 
îmbunătăţit şi deci ne puteam ajuta părinţii, a fost prea 
târziu, aceştia unul după altul au decedat, fapt pentru care 
mă consider într-un fel vinovat, motiv pentru care nu mă 
voi ierta niciodată!  
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Acest aspect s-a amplificat şi prin refuzul 
autorităţilor comuniste, de a ni se permite să venim la 
înmormântare! 
Greutăţiile începutului, obstacolele ce le întâmpini, 
singurătatea spirituală şi alte probleme specifice ruperii de 
ţara noastră, în unle cazuri poate atinge o cotă 
primejdioasă care se numeşte depresie, de care nu am 
scăpat nici eu şi de care nu scapă marea majoritate a 
românilor. 

Au fost zile întregi când la ascultarea muzicii 
populare, începeam să plâng, sau la citirea ziarelor 
româneşti, deasemeni te apuca plânsul. M-am dus la un 
medic român, i-am explicat cazul meu, solicitând ajutor 
medical.Situaţie deloc bizară, doctorul se întoarce spre 
geam şi îl văd că începe să plăngă.Aceştia sunt românii 
noştri! 

Cele mai fericite momente în comunităţiile de 
români, sunt în cadrul restaurantelor româneşti, în incinta 
magazinelor alimentare româneşti, pentru simplu motiv că 
te simţi ca acasă ! 

Nu acuz pe nimeni dar nici nu pot fi oprit de a avea 
propria părere, mai ales când cineva ostil încearcă să-mi 
denigreze ţara şi naţiunea mea. 

Importante cotidiene americane au jignit şi jignesc 
prin publicaţiile lor România, insultă naţiunea română, 
tradiţiile, istoria şi chiar au modificat graniţele ţării. 
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Personal, am început  efectiv un război contra 
acestor publicaţii. Dacă unele publicaţii cum ar fi 
”National Geografic” şi-au cerut scuze, alte importante 
editoriale au ignorat protestul meu, fapt pentru care nu este 
exclus ca să mă adresez unui  tribunal internaţional pentru 
stoparea acestor ostilităţi. 

Am trimis la ziarul ”New York Times” peste 2000 
de proteste scrise, la publicaţia ”New York Book of 
Rewiew”, peste 400 de proteste la ”Chicago Tribune”, 
peste 300 de proteste, la ”Herald Tribune” peste 600 
proteste fără a se primi nici un răspuns la toate aceste 
scrisori. Concluzia care se trage este că există o vendetă 
contra ţării noastre. O singură dată am fost chemat la 
telefon, în New York, de la redacţia unui ziar menţionat 
mai sus, printre altele am fost făcut nebun, la care am 
răspuns foarte clar :”nebun poate, dar în nici un caz prost 
” !! 

Ca român care îţi iubeşti ţara, cum să nu protestezi 
în manieră categorică când se publică aberaţii ca: în 
România trăiesc peste 3 miloane de ţigani sau rromi, peste 
3,5 miloane de unguri, câteva miloane de alte naţionalităţi 
şi atunci te întrebi: Unde sunt românii??? Cum să nu suferi 
când se publică că în România limba vorbită este cea 
maghiară, sau că românii au tăiat picioarele unor  
prizonieri americani în al doilea război mondial, în 
conformitate cu nişte reguli din vremea lui Dracula, sau că 
România îşi vinde copiii masiv la ţări europene, etc. 
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Aceste aspecte şi multe altele nu fac decât să distrugă sub 
toate aspectele ţara noastră, dar în acelaşi timp au trezit 
spiritul patriotic şi naţionalist moderat a majorităţii 
românilor care nu mai acceptă aşa ceva, iniţiind o 
activitate cu adevărat patriotică. 
 
Peste tot în lume se vorbeşte, pe bună dreptate şi justificat, 
de crimele ce s-au făcut în al doilea război mondial, de 
holocaustul care a distrus milioane de oameni nevinovaţi. 

 
Nimeni însă, oficial, nu a pomenit de crimele făcute de 
Horty în nordul  Transilvaniei, în perioada ocupaţiei 
ungare, un adevărat holocaust, când aceştia au  ucis mii de 
români şi evrei români, case distruse, biserici transformate 
în wc-uri, etc. 

Bazat pe documente oficiale, am deschis o acţiune 
la Tribunalul Internaţional de la Strasbourg unde au fost 
depuse 2300 de documente de a obliga Ungaria să ceară 
iertare României, aşa cum au făcut Germania, Japonia, etc. 
După trei ani de verificări şi anchete ale aşa zisului 
tribunal, cazul a fost dat deoparte pe motive penibile.La 
acest tribunal am solicitat ca Ungaria să îşi ceară iertare de 
cele făcute, aşa cum au făcut: Germania,Japonia etc. Am 
sesizat O.N.U. care în prezent face ample investigaţii de ce 
anume, Tribunalul Internaţional de la Strasbourg a refuzat 
rezolvarea cazului, cine sunt cei care au luat această 
decizie şi motivele respective. 

Ca membru al Partidului Republican din U.S.A.,de 
26 de ani, am solicitat şi acestora o anchetă privind acest 
caz. 
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În final, am convingerea, că acest caz va fi 
rezolvat, dar regretabil este că oficialii români, care au fost 
informaţi asupra  acestui proces, se fac că nu văd şi că nu 
aud, care este motivul nu se ştie !!! 

Am descris mai sus o foarte mică parte a vieţii 
mele, după emigrarea în U.S.A. 

Am fost un om norocos, pot spune cu certitudine 
acest lucru. Dumnezeu mi-a scos în cale oameni deosebiţi, 
care pe lângă pregătirea profesională de o factură, pot 
spune, excepţională, au dat dovadă de un patriotism şi o 
iubire de pământul natal cum rar se poate întâlni. Printre 
aceşti remarcabili români adevăraţi pot menţiona pe 
doctorul Napoleon Săvescu din New York, George Duma 
din San Diego, Ilie Traian din Bucureşti, Constantin 
Oncioiu din Little  Neck New York, Dinu Raftopol din 
New York şi Marian Ossiac din New York. 
Ca o menţiune specială, dr. Napoleon Săvescu care este un 
mare luptător pentru promovarea adevărului istoric al 
originii Naţiunii  noastre ca unici urmaşi ai poporului 
daco-get şi stăpâni ai acestor meleaguri sfinte daco-getice. 

Scurta expunere făcută vine să arate cât de mult am 
suferit trăind pe meleaguri străine, suferinţe sufleteşti care 
nu pot fi descrise prin cuvinte. 

Imediat după pensionare, în U.S.A. , am luat 
hotărârea de a mă intoarce în ţara mea de origine, 
România, şi singurul lucru ce il cer lui Dumnezeu este de a 
îmi mai da câţiva ani de viaţă pe care să îi trăiesc pe 
meleaguri natale; este singurul lucru ce îl doresc. 
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Voi continua lupta începută împotriva tuturor celor  
care mi-au insultat, jicnit şi murdărit ţara mea, istoria ţării 
mele şi a înaintaşilor noştri. 

Faptul că am trăit mulţi ani departe de ţara unde m-
am născut, a fost un dezastru sufletesc, voi încerca să 
recuperez din ce am pierdut sufleteşte. 
Prin cele descrise mai sus caut să fac cunoscut românilor, 
ce groaznică este despărţirea, chiar temporară, de ţara 
unde te naşti şi că dragostea de locul natal nu poate fi 
distrusă de nimeni în lume. ”FIE VIAŢA CÂT DE GREA 
TOT MAI BINE ÎN ŢARA MEA”, proverb pe care l-am 
popularizat cât am putut de mult şi care a dat roade. 

Mesajul meu pentru toţi românii plecaţi din ţară, 
este să nu uite pământul patriei, pământ sfânt al daco-
geţilor,al urmaşilor acestora, noi având obligaţia de a 
păstra acest pământ pentru generaţiile viitoare.  
Nu există pe Terra, o naţiune care să işi iubească glia mai 
mult decât românii, urmaşii lui Burebista, urmaşi care nu 
vor accepta niciodată să fim consideraţi o naţiune de clasă 
inferioară, vom fi totdeauna mândri de originea noastră 
daco-getică, trăsătura principală a Naţiunii Române.  
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Păstrarea conştiinţei naţionale! 
 

Actuala generaţie este mult influenţată de un 
modernism occidental, care o fac uneori să uite de valorile 
neamului nostru, de trecutul nostru glorios, de marii noştri 
înaintaşi. Este necesar ca pentru perpetuarea naţiei noastre, 
pentru continuitatea existenţei naţionale, tineretul de astăzi 
să devină cu adevărat patriot, să caute să işi apere 
idealurile naţionale prin toate mijloacele legale.  

Este necesar ca, generaţiile  mai vârsnice, să 
explice tinerilor cât de important  este pentru naţiunea 
noastră să iţi iubeşti pământul strămoşesc, să îţi cunoşti 
trecutul, ca să poţi fi combativ faţă de cei ce ne denigrează 
ţara. Dacă aceste idealuri nu se vor înfăptui, este greu de 
presupus că Naţiunea noastră va supravieţui. 

Ţara noastră a trăit un coşmar în timpul 
comunismului şi trebuie să facem tot ce se poate ca acest 
vis urât să dispară cu autorul masiv al tinerei generaţii. 
În interviul dat de mine în revista Formula AS din 
Septembrie 2005, explic generaţiilor actuale durerea de a 
trăi departe de ţara unde te-ai născut. Tot subsemnatul în 
interviul televizat în cadrul emisiunii ”Naşul ”din 
septembrie 2005 am arătat suferinţele românilor când ni se 
insultă ţara şi am mai arătat şi de crimele făcute de Horty 
în Transilvania.  

Domnul Răzvan Voicu, prin cele 4 cărţi scrise, 
răspândite atât în ţară cât şi pe alte continente, face 
cunoscut tinerilor şi nu numai ce înseamnă românismul 
adevărat, care trebuie apărat si cel mai important, predat, 
mai departe, generaţiilor viitoare. 
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Au existat şi încă mai există români ce trăiesc în afara 
graniţelor ţării şi care au uitat de unde sunt, dar chiar şi 
aceştia în final redevin români adevăraţi. 

Cele menţionate în această carte, sper, să trezească 
şi pe românii care au stat indiferenţi la numeroasele răutăţi 
contra ţării noastre şi în acelaşi timp să realizeze o unire a 
tuturor celor ce sunt dispuşi să se implice în apărarea ţării 
noastre. 

Această carte se vrea un mesaj pentru  apărarea 
trecutului glorios al daco-geţilor, pentru  apărarea 
tradiţiilor creştine ale Naţiunii noastre. Trebuie să predăm 
o ţară, aşa cum am primit-o, de la strămoşii noştri, prin 
jertfa lor, generaţiilor viitoare. 
   
Răzvan Voicu  

Cugetări 
 
Profunzimea gândului este măsura înţelepciunii. 

                              ◊ 
Lucruri simple,viaţă simplă. 

◊ 
Muncesc deci exist, creez deci emit spiritual. 
                                                ◊ 
Mulţi există numai ca să trăiască, puţini trăiesc ca să existe 
cu adevărat. 

◊ 
Femeile învaţă din defectele bărbaţilor. 

◊ 
Suflet nobil,gând nobil. 
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Cei din urmă vor fi cei dintâi, posibil, dar nu în politică. 
 

◊ 
Pentru politicieni, moralitatea reprezintă un defect. 
                                                ◊ 
A nu te implica în nimic, înseamnă a fugi de propria ta 
viaţă. 

◊ 
Glorie ieftină, suflet ieftin. 
                                                ◊ 
Amintiri glorioase, bătălii crâncene. 
                                                ◊ 
Lumina gândului se formează din aurul sufletului. 
                                                ◊ 
Treptele încrederii le urci numai prin luptă. 
                                                ◊ 
Spiritul muntelui se simte, de cercetat poţi cerceta numai 
rocile. 
                                                ◊ 
Vicleanul supravieţuieşte numai din viciile omului corect. 
                                                ◊ 
În zilele noastre idealul este un fenomen rar întâlnit. 
                                                ◊ 
Caracter demn, princiipii demne. 
                                                ◊ 
Intensitatea strălucirii simbolurilor naţionale este direct 
proporţională cu strălucirea generaţiilor. 

◊ 
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Educaţia este valoroasă la un caracter valoros. 
                                             ◊ 
 
În viaţă sunt multe feluri de a căştiga. 
                                             ◊ 
Caracterul  şarpelui îl au doar cei ce se târăsc în faţa 
adevărului. 
                                             ◊ 
Numai măestria zborului îi dă rândunicii forţa de a 
înfrunta uliul. 

◊ 
Dacă răspunzi cu aceeaşi monedă înseamnă că ai măcar o 
monedă. 
                                             ◊ 
A nu fi înţeles nu înseamnă a nu avea dreptate. 
                                             ◊ 
Singurii oameni care sunt plătiţi să mintă sunt politicienii. 
                                             ◊ 
La minte săracă si neuronii pleacă. 
                                             ◊ 
Globalizarea aduce omogenizarea! 
                                             ◊ 
Prin măreţia zborului ei, acvila reprezintă muntele. 
                                             ◊ 
Caracterele puternice rămân neschimbate, numai percepţia 
valorilor se schimbă. 
                                             ◊ 
Idealul luptei pentru dreptate, creează idealul unităţii. 
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Nu contează cu ce picior păseşti pe un drum, ci drumul 
contează. 
                                                ◊ 
Oamenii chibzuiţi nu sunt oameni zgârciţi. 
                                                ◊ 
Oamenii nu aleg munţii ci munţii îi aleg pe ei. 
                                                ◊ 
Pentru a dăinui în Univers trebuie să creezi. 
                                                ◊ 
Perfidia, caracterizează omul fără caracter, incapabil de a 
crea ceva cu adevărat. 
                                             ◊ 
Natura ne tolerează pe toţi, dar îşi deschide porţile cu 
adevărat doar pentru cei cu suflete curate. 
                                                ◊ 
Lovitura cea mai mare pentru cel ce te invidiază este 
marşul tău triumfal. 
                                                ◊ 
Un singur copac este falnic, un codru este impunător. 
                                                ◊ 
A fi singur nu înseamnă a fi puternic. 
                                                ◊ 
Să te fereşti de oamenii care spun: Dacă nu domin trebuie 
să distrug! 
                                                ◊ 
Măreţia omului rău este ca măreţia unui deşert. 
                                                ◊ 
Întotdeauna trebuie să înfrunţi minciuna, când ai de partea 
ta adevărul. 
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◊ 
O femeie delicată nu este acelaşi lucru cu o femeie 
simandicoasă. 
                                               ◊ 
Dinamismul creator te ajută să înţelegi cât de cât esenţa 
timpului. 
                                               ◊ 
Un bine făcut pentru cineva are valoare maxima dacă are 
finalitate dinamică pe principii morale. 
                                               ◊ 
Când, valoros fiind, nu mai ai încredere în nimeni, creează 
noul superior şi vei vedea că nu mai eşti singur. 
 
 
                                               ◊ 
Cine uită de unde provine va avea un viitor fără 
moralitate. 
                                               ◊ 
Cine uită de unde provine va avea un viitor fără 
moralitate. 
                                               ◊ 
Lupţi pentru ceea ce crezi şi crezi pentru ceea ce lupţi. 
                                               ◊ 
Mulţi speră puţini luptă! 
                                               ◊ 
În lumea celor fără caracter, trădarea este o virtute. 
                                               ◊ 
Studiul este benefic şi dătător de bucurii şi energii pentru 
cei ce sunt făcuţi să studieze, pentru ceilalţi este un chin. 
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Lupţi să câştigi, nu lupţi ca să lupţi! 
◊ 

Timpul nu este preţios este sfânt. 
                                                 ◊ 
Cum te porţi şi ce gândeşti, două lucruri de multe ori total 
diferite. 
                                                 ◊ 
Înţelegi cât poţi creezi cât şti. 
                                                 ◊ 
Un suflet pârjolit va fumega într-una. 
                                                 ◊ 
Structura sufletească dătătoare de dinamism creator 
transmisibil integral generaţiilor viitoare este o structură 
ce aparţine Universului. 

◊ 
Forţa reuşitei rezultă din ardoarea luptei. 
                                                 ◊ 
Străbunii te ajută numai dacă crezi în ei. 
                                                 ◊ 
Timpul se păstrează cel mai bine în peşteri. 
                                                 ◊ 
Ca părinte, numai dacă te educi permanent, poţi oferi 
copiilor tăi şi nu numai o educaţie solidă. 
                                                 ◊ 
La modă cu frumuseţea, la ştiinţă cu inteligenţa. 
Amândouă sunt benefice. 
                                                 ◊ 
Valoarea unui munte nu provine în primul rând din  
semeţia lui ci din faptul că din el pornesc izvoarele. 

◊ 
Nu numai ce-i valoros rămâne în eternitate. 
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Prin ninsoare, Natura îşi arată puritatea. 
                                              ◊ 
Valurile, reprezintă caracterul unui ocean. 
                                              ◊ 
Cel ce se bazează pe minciună, nu a perceput niciodată ce 
înseamnă adevărul. 
                                              ◊ 
Acolo unde materialismul domină, adevărul nu are ce 
căuta. 
                                              ◊ 
Sunt trepte ale gândirii pe orizontală şi pe verticală, 
ultimile tind către infinit. 
                                              ◊ 
 
 
Extinderea spaţială a unei idei nobile nu poate fi susţinută 
decât de o inteligenţă sclipitoare. 
                                              ◊ 
Inteligenţă puţină, linişte deplină. 
                                              ◊ 
Principiile îţi susţin caracterul. 
                                              ◊ 
Pentru adevăr trebuie să lupţi minciuna o ai la îndemnă. 
 

◊ 
Bucuria furtului luminează calea hoţilor. 
                                                 ◊ 
Să înveţi este ceva comun, să studiezi este ceva util să 
creezi demarând către infinit este ceva mirific. 
                                                 ◊ 
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Izvorul muntelui este prima treaptă către infinit. 
                                                 ◊ 
Adevărul are bază în Univers, minciuna în negura 
caracterului. 
                                                 ◊ 
Pentru a brăzda cu adevărat orizontul trebuie să te înalţi 
sufleteşte. 
                                                 ◊ 
Se aruncă cu pietre în adevăr pentru că acesta este greu de 
urmat. 
                                                 ◊ 
Numai luptând ajungi să fi cu adevărat valoros. 
                                                 ◊ 
Pe poteci de munte ia-ţi cu tine toate grijile. 

◊ 
Dacă te simţi inferior faţă de alţii, luptă să ajungi la nivelul 
lor, altfel invidia şi răutatea va pune stăpânire pe tine. 
                                                 ◊ 
Numai descoperind tot timpul alte valori te vei menţine în 
fruntea clasamentului. 

◊ 
Un popor ca nu are nobili să-şi cumpere! 
                                                ◊ 
Cel ce luptă la nesfârşit îşi creează drum prin Univers. 
                                                ◊ 
Mai mult caracter, mai mult sprijin dezinteresat! 
                                                ◊ 
Mai multe şcoli pentru creerea de caractere puternice, mai 
multe drumuri către adevăr. 
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Când depinde numai de tine, prostia nu este să greşeşti ci 
este să greşeşti continuu. 
                                                ◊ 
Planeta noastră este o parte a Universului, pentru a o 
păstra trebuie să ne conectăm la Univers. 
                                                ◊ 
Să te mai iei şi după cineva nu reprezintă o slăbiciune, dar 
să te iei tot timpul, da. 
                                                ◊ 
În viaţă, numai pe drumul creeat de tine te mai poţi opri 
din când în când; pe alte drumuri, alţii îţi ordonă să mergi 
continuu. 
                                                ◊ 
Cea mai mare necunoscută nu o reprezintă necunoscuta în 
sine, ci cauza ei. 
                                                
 
 ◊ 
Inainte să cunoşti alte planete trebuie să ti-o cunoşti pe a 
ta. 
                                                ◊ 
Pe lângă premiul I la învăţătură trebuie să fie şi premiul I 
pentru caracterul omului. 
 

◊ 
A gândi profund cu aplicaţii utile, reprezintă cu adevărat 
progresul dinamic. 
                                                  ◊ 
Drumul către adevăr este aproape impracticabil, drumul 
către neadevăr are benzi pentru  viteză. 
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Mulţi fug de adevăr pentru că cere sacrificii. 
                                                  ◊ 
Cel ce-ţi vrea binele îţi arată doar drumul benefic. 
                                                  ◊ 
Un gând trist un pas înapoi în lupta vieţii. 
                                                  ◊ 
Puterea gândului dinamizează forţa idealului. 
                                                   
 
Răzvan Voicu 

 
Încrederea în noi! 

 
Noi românii nu mai avem încredere în noi din mai 

multe motive. Primul motiv este că tot timpul am fost 
trădati de marile puteri în funcţie de interesul lor, al doilea 
motiv  si cel mai grav este acela că am fost trădaţi din 
interior de românii noştri şi al treilea motiv  este că noi 
românii,tocmai atunci când au apărut personalităţi 
importante româneşti nu le-am acordat importanţa 
cuvenită,  pentru că sau nu i-am înţeles, sau am crezut că 
vor fi şi ei trădători. Naţiunea care crede în viitorul ei este 
o naţiune învingătoare!!! 
 Noi, cei  din România, ar trebui să avem un sprijin 
mult mai mare din partea românilor realizaţi, din ţările 
dezvoltate economic, un sprijin măcar moral, dar, pe bună 
dreptate nu au încredere din cauza corupţiei aproape 
generalizată şi la toate nivelurile. Cei din România, care 
sunt într-adevăr corecţi, nu au tăria morală să se 
organizeze, deoarece acest lucru implică nişte riscuri, dar 
nici nu sunt lăsaţi de a o face.  
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Singura rază de lumină pentru neamul nostru este o 
conlucrare sinceră şi curajoasă dintre românii din România 
şi cei USA,Canada etc care cred în izbânda românească. 
Două lucruri esenţiale ne opresc pe noi românii pentru a fi 
puternici atât pe plan moral cât şi spiritual: neîncrederea în 
propriile forţe şi neputinţa de a fi uniţi. Unitatea dintre doi 
sau mai mulţi români în orice domeniu ar fi el, cu atât mai 
mult în cel naţional aduce ura multor români când ar trebui 
să fie mulţumiţi chiar mândri pentru că există români 
capabili de solidaritate. 

Si totuşi noi, cei care gândim şi simţim româneşte 
suntem uniţi moral şi spiritual şi credem cu convingere 
într-o renaştere a neamului nostru. 
 

Trebuie să folosim trecutul! 
 

Noi, românii, ca să putem ieşi din mizeria morală 
în care am fost impinşi, datorită numeroaselor evenimente 
istorice, trebuie să folosim trecutul nostru care are mii de 
ani. Acest trecut al nostru nu trebuie văzut ca o înlănţuire 
de evenimente istorice nesemnificative, ci ca nişte  reţele 
spaţiale ale timpului compuse din figuri geometrice cu 
posibilităţi în  plan de proiecţii. Proiecţiile reprezintă 
evenimetele istorice înţelese de noi din care trebuie să 
percepem adevărul deci evenimentele istorice cu adevărat 
benefice pentru naţiunea noastră. Trebuie să ne bazăm pe 
adevăr. Experienţa politică, profesională cât şi liniştea şi 
curăţenia sufletească a majorităţii românilor din Satele 
Unite ale Americii, Canada, Australia etc, trebuie folosite 
în cel mai nobil sens posibil pentru redresarea 
românismului care trece printr-o perioadă foarte grea.  
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Sunt multe moduri de a ajuta românismul; chiar şi 
numai cu un gând nobil şi tot îl ajuţi. În România sunt 
oameni adevăraţi care luptă pentru românism prin 
mijloacele pe care le au, dar sunt şi mulţi români care 
chipurile luptă pentru românism dar nu au nici o legătură 
cu el.Trecutul omului este foarte important.  

În general românii din USA, Canada, Australia etc, 
au o educaţie politică liberală şi naţională deci pot fi 
colaboratorii excelenţi ai românilor din România care 
luptă cu toată credinţa pentru a nu dispărea Naţiunea 
Română. 

După crezul meu şi cu aceptul dumneavoastră, 
domnul Anton Lixăndroiu cu patriotismul domnieisale 
ieşit din comun, ar trebui să facă legătura dintre românii 
din USA, Canada, Australia  şi cei din România. Dânsul 
poate realiza acest lucru, acest pod spiritual romanesc 
numai cu ajutorul nostru, al românilor care luptă pentru 
românism. Este benefic să construim acest pod românesc 
peste Atlantic.  Dacă vă veţi gândi profund la ceea ce am 
spus, veti înţelege că am dreptate în ceea ce spun. Trebuie 
să privim cu claritate şi curaj la viitorul nostru, altfel nu 
vom mai avea viitor. Aceste poduri  de românism ar trebui 
create în toate zonele lumii şi nu numai între România şi 
diaspora mondială ci chiar între diaspore. Este foarte greu 
dar nu imposibil. Ideile şi lupta noastră, cât şi a altora de-
ai noştri trebuie ştiute pe ambele maluri ale Atlanticului şi 
nu numai.  
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M-am referit la românii nord americani pentru că sunt cei 
mai mulţi şi cunosc din multe surse că sunt capabili să 
lupte atăt pentru păstrarea Statului Naţional Unitar Român 
cât şi pentru păstrarea tradiţiilor milenare româneşti. 
Există multe moduri de a lupta.  

Trebuie să rămânem pe aceste meleaguri străvechi, 
trebuie să vorbim limba română şi peste mii de ani, trebuie 
să ne păstrăm tradiţiile altfel vom dispărea din istorie şi 
este păcat pentru  străbunii noştri care s-au jertfit pentru 
noi, transmitându-ne moştenirea lor.  

Trecutul ne obligă la luptă! Cei ce înţeleg aşa ceva 
sunt dispersaţi prin toată lumea, nu au lideri, nu au 
logistică, deci nu au nici un sistem de organizare, nu se 
cunosc între ei, nu au curaj să se cunoască între ei, nu au 
decât sufletul lor românesc. Este bine şi aşa, măcar există 
ceva, măcar există un punct de plecare! 

Proiecţiile istorice ale timpului prin evenimentele 
socio-politice trebuie înţelese în profunzime pentru ca noi, 
românii, chiar să începem să învăţam din istoria 
nostră.Timpul este pilonul de bază al Universului iar 
Naţiunile care ştiu să ţină pasul cu timpul, adică stiu să 
folosească evenimentele istorice în folos propriu, vor 
rezista provocărilor timpului.  

Noi, românii, am cam pierdut multe evenimete 
istorice dătătoare de  progres social şi economic. Intrarea 
în Uniunea Europeană reprezintă o şansă dar cine s-o 
folosească? Numai cei ce ştiu să extragă din evenimentele 
istorice esenţa naţională propulsatoare, vor salva şi 
dezvolta România. 
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Dacă dumneavoastră, în special români din USA, 
dar nu numai , nu vă veţi implica sprijinind românismul şi 
pe cei ce-l promovează în mod corect, tot ce este românesc 
va fi numai în rezervaţii, pe propriul şi  vechiul nostru 
teritoriu românesc. Această imensă nedreptate se va 
extinde şi la diaspora romanească mondială. Uitaţi-vă cum 
ni se deterioreză cultura, tradiţiile, vechiile 
edificii,vechiile cetăţi, monumente istorice etc fără ca 
autoriltăţiile Statului Român să întreprindă ceva. Credeţi 
că este întâmplător? O naţiune care-şi pierde amprenta 
istorică nu mai are nici un viitor.  

Noi luptăm cum putem ca să păstrăm credinţa în 
valorile româneşti şi avem nevoie mai mult decât de un 
mail de aprobare pe care îl vom respecta, dar este puţin 
pentru lupta noastră. Mai mult decât un mail de aprobare 
ar fi ca această carte să meargă din român în român, la 
rude, la prieteni până când, în timp, se va crea un punct de 
vedere comun atât istoric cât şi energetic funcţional şi 
dinamic care va fi benefic unităţii noastre româneşti. 
Unitatea se va face doar din oameni care cred în izbânda 
naţional românească, ceilalţi se vor retrage singuri. Nu 
avem nimic cu alte naţiuni, dar luptăm ca să ne menţinem 
decent şi noi românii, pe drumul istorie. 

Cei ce luptăm pentru păstrarea românismului 
suntem puţini dar dârji, iar cu ajutorul  Divinităţii şi al 
spiritului nostru daco-getic de luptă vom fi în mod sigur 
mai mulţi. Nu ne va fi uşor dar  trebuie să luptăm ! 
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Numai cei ce folosesc într-adevăr timpul şi-l 
respectă ajung să se autorespecte şi să fie respectaţi. Dragi 
români, o parte dintre dumneavoastră sunteţi şi cetăţeni 
americani, canadieni, australieni etc. Chiar dacă naţiunea 
nord americană are cea mai nouă istorie dintre tările 
dezvoltate, am putea spune că  are aproape numai istorie 
contempoană, cu patru evenimente importante:4 Iulie 
1776 Declaraţia de independentă finalizată cu pacea de la 
York Town 1881, războiul de secesiune 1861-1865, 
implicarea in primul război mondial şi implicarea masivă 
din al doilea război mondial. Cam în toate americanii au 
ieşit învingători. Chiar dacă nord americanii au creat un 
anume sector istoric sunt în majoriate patrioţi adevăraţi. 

Eu nu fac apologia nord americanilor, dar trebuie 
să învăţăm de la toţi. Noi, românii avem în urma noastră 
mii de ani,  dar din păcate, în majoritate nu suntem 
capabili să-i respectăm. Dacă noi nu vom mai fi, cui 
rămân, munţii noştri, râurile noastre, pădurile noastre etc? 
De ce au murit sute de mii de români pentru că şi-au 
respectat ţara? Ce facem cu străvechile noastre tradiţii? Nu 
pot decât să mă gândesc decât că vor fi ale noastre pentru 
milenii dar mare atenţie cu aceste lucruri nepreţuite !!! 
Câte lucruri extraordinare nu am creat noi românii şi s-au 
pierdut în negura vremurilor, câte lucruri nu se mai pierd 
şi astăzi? Dar până când?  Unii străini ne acuză tot timpul 
că suntem naţionalişti sau că nu le înţelegem principiile 
lor, deşi fiecare ţară occidentală îşi cultivă naţionalismul, o 
parte din tinerii studioşi şi nu numai, pleacă din ţară, din 
cauza sărăciei, oamenii îşi vând pământurile pe nimic.  
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Noi, fraţilor, ce facem, ne uităm cum dispărem din 
istorie? O naţiune ca să nu dispară din istorie trebuie să 
creeze istorie! Noi românii, în cel mai bun caz, sărbătorim 
ceea ce au realizat strămoşii noştri, este bine şi aşa, trebuie 
să ne aducem aminte de ei, trebuie să-i respectăm, dar o 
naţiune se menţine în istorie dacă îşi creează noi 
evenimente majore socio-politice cum procedează de 
exemplu nord americanii, englezii etc care pe lângă 
creatori de istorie naţională, sunt şi creatori de istorie 
mondială. După cum vedeţi şi dumneavoastră, noi nu 
abandonăm lupta.Pentru început, prin toate mijloacele 
atragem atenţia că daco-geto-românismul dispare încet dar 
sigur în oceanul mondializării, şi nu numai pentru 
românism este valabilă această dispariţie.  

Alături de noi, spre bucuria noastră  vin din ce în 
ce mai mulţi oameni care cred în românism, valoarea 
noastră comună. După ce ne-om strânge mai mulţi pentru 
a putea menţine funcţionalitatea credinţei şi luptei noastre, 
ne vom organiza mult mai bine. 

Sunt lăudabile congresele românilor din diverse 
tări ale Lumii, sunt benefice pentru românism şi pentru 
România dar pentru  a învinge ne trebuie mai mult, ne 
trebuie altceva, un alt mod de gândire, un spirit de luptă 
mai pronunţat şi o mai mare unitate spirituală. Sunt lucruri 
greu de realizat, dar nu imposibil. Trebuie să luptăm şi să 
ne ajutăm reciproc. 
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Politicienii noştrii ne vor vinde cu totul dacă nu 
vom riposta legal, dar energic.  

Nu este de ajuns să simţim româneste doar când se 
cânta imnul nostru naţional sau de ziua naţională, ci 
trebuie să simţim româneste tot timpul, să fie în natura 
noastră.  

Va rog să vă treziţi, ni se vând munţii fraţilor!Celor 
ce le este ruşine că sunt români, sunt oameni care nu au 
personalitate, nu au gândire profundă, sunt oameni care 
trăiesc doar pentru  neneficii materiale. Amprenta timpului 
creează istoria şi identitatea naţiunilor!De la parţiala 
cucerire romană a Daciei, istoria noastră este scrisă  cu 
aproximatie. Am exemple atât din istoria noastră antică cât 
şi din cea contemporană., deci vorbesc în cunoştinţă de 
cauză. Tot timpul, noi românii supărăm că existăm. Dar să 
supărăm! Curajul vine din siguranţa de sine care se 
bazează pe înţelepciune şi adevăr. Cu cât un lucru este mai 
vechi cu atât este mai valoros. Această afirmaţe este 
adevărată doar pentru cei ce înţeleg adevărata valoare a 
istoriei.  

Dacă mai aveţi  identitate românească, luptaţi 
pentru ea, nu vă bazaţi numai pe timpul prezent al 
dumneavoastră, care este important desigur, dar faţă de 
miile de ani din trecut nu prea reprezintă mare lucru, 
conectati-vă la istoria naţională. Noi avem încredere în 
continuitatea românească, există o legătură dintre noi şi 
străbunii noştri care nu poate fi ştearsă de nimeni!  
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Dacă vor apărea români care ştiu să-i conecteze 
prin propriul exemplu pe mulţi tineri dezamăgiţi , la 
câmpul energetic central al spiritualităţii româneşti, tinerii 
işi vor reveni şi vor lupta pentru România.Toate 
evenimentele istorice,culturale, tradiţionale etc., ale unei 
naţiuni sunt adunate într-un câmp energetic central 
naţional. Concentrarea energetică din  creearea unor şcoli 
cu spirit combativ si benefic este ştiută, nu eu am 
descoperit-o.În Univers există forme de depozitare a 
materiei, până la transformare, bine definite, dar există şi 
forme de depozitare a forţelor nu neapărat pentru 
transformare ci numai pentru stocare. Am făcut o mică 
divagaţie ca să întelegeţi că nimic nu se pierde, adică dacă 
credeţi că luptaţi pentru românismul nostru degeaba, vă 
înşelaţi. Viaţa fără un mic ideal nu reprezintă mare lucru. 
Vă urez tot binele din lume şi sănătate maximă! 

Sunt român ca si dumneavoastră, care ştie că 
suferiţi când România este lovită din toate părţile şi 
aproape nimeni nu sare să o apere. Cei ce trebuie să o 
apere, o trădează, o vând, o dezintegrează prin mizeria lor 
sufletească şi ce este cel mai grav este, că nimeni nu le 
face nimic pentru a zădărnici aceste lovituri. 

Mă doare sufletul când văd că românismul dispare, 
că miile de ani de tradiţie se duc de râpă. 

 Români, de oriunde aţi fi, opriţi-vă o secundă din 
stresul zilnic, gândiţi-vă cu toată responsabilitatea la ce am 
spus în rândurile anterioare, aveţi curajul să vedeţi tragicul 
eveniment în legătură cu dispariţia românismului nostru! 
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Dacă în acea secundă va plâns sufletul, înseamnă că 
românismul mai are adepţi, înseamnă cu nu vom dispărea 
din istorie şi vom merge pe linia trasată de străbunii noştri. 
Cum veţi gândi este numai problema dumneavoastră. 

 

Eroi şi trădători 
 

Tot timpul, în istoria noastră, trădarea directă dar şi 
indirectă prin nepăsare, indolenţă sau frică au fost nişte 
mine de aur pentru trădători dar şi pentru stăpânii lor. 
”Sprijinirea” de către unii mari oameni influenţi ai Lumii, 
a unor eroi cu super idealuri, a unor organizaţii, mişcări 
sau partide ce au luptat pentru izbândirea neamului 
românesc nu a fost întâmplătoare.Lucrul acesta este 
valabil pentru toate popoarele şi naţiunile Lumii. Cum 
aurul se cerne de nisip, tot aşa marii patrioţi şi susţinătorii 
lor, erau prinşi şi executaţi, pentru că nu erau susţinuţi de 
popor care sau nu-i mai înţelegea sau era forţat să-i 
părăsească, ca să nu mai spun de ”celebrii politicieni” care 
vedeau prin trădare aurul şi funcţiile mult visate. 

Prea suntem loviţi din toate părţile, prea se dau premii 
pentru exterminarea românismului nostru.Dacă vă pasă de 
românism şi de România îmi veţi da dreptate.  
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În conformitate cu titlul cărţii,  dat de domnul 
Anton Lixăndroiu – Cred în izbânda românismului nostru 
-  avem două variante de izbândă: 

-să fim uniţi prin forţa gândului, deoarece există 
posibilitatea de a crea sistemul de detectare a persoanelor, 
pentru că s-a dus timpul unei singure persoane, care să fie 
capabile să pună în mişcare tradiţiile noastre în 
concordanţă cu timpul adică cu replierea şi avansarea, 
atunci când trebuie, a înteligenţei esenţei românismului, pe 
axa timpului. 

- crearea de către aceste persoane a unei stări de 
spirit, care să se concretizeze într-o organizaţie, fundaţie, 
mişcare sau chiar partid cu funcţie de sită spirituală, în 
care trădătorii se cern şi aurul rămăne. 

Aceste lucruri sunt foarte greu de realizat dar  ştiţi 
dumneavoastră ce putere are forţa  gândului, a mii de 
oameni, care luptă pentru izbânda românismului 
nostru.Toate aceste rânduri vor fi percepute doar de cei cu 
gândire profund românească, de cei ce sunt luptători şi 
optimişti.Eu doresc o Europă a Naţiunilor nu o singură 
Naţiune numită Europa. Bătrâna Europă, care a fost şi incă 
mai este polul civilizaţiei mondiale, în primul rând 
cultural, decade încet dar sigur pierzându-şi 
caracteristicile. U.S.A.,Australia, Noua Zeelandă, Japonia, 
Corea de sud etc o vor urma neputând face faţă emigraţei 
şi mondializării.  
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Dragi cititori, această carte nu este un îndemn la 
extremism, de orice natură ar fi el,ci  este un îndemn de a 
ne păstra mândria naţională luptând prin toate mijloacele 
legale. 

Din cauza politicienilor trădători, Provinciile 
Istorice Româneşti au început să se depărteze de 
Bucureşti, fapt de o gravitate fără precedent. Urmează 
dezintegrarea României şi exterminarea românismului. 
Fac un apel către toţi cei ce sunt din zonele istorice, să 
înţeleagă că aceşti trădători ordinari vor dăinui numai dacă 
nu reacţionăm. Trebuie ca românii ardeleni din U.S.A. şi 
nu numai, să facă eforturi mai mari pentru ca România să 
rămână Stat Naţional Unitar si Indivizibil.Nu izolarea este 
soluţia. Noi, cei din Bucureşti, iubim Ardealul. Nu poţi să 
nu iubeşti Ardealul ca de altfel toate zonele ţării noastre. 
Noi cei din Bucureşti nu suntem toţi, nici pe departe 
neserioşi şi trădători, în majoritate suntem oameni 
adevăraţi, dar stăm la locul nostru, ies la iveală, în general 
lepădăturile. 

Să nu credeţi, că noi, cei din vechiul Regat, nu 
vom fi solidari sub toate aspectele, pentru a ne ajuta,  fraţii 
ardeleni! Scriu aceste rânduri cu mare tristeţe în suflet, dar 
în acelaşi timp cred în izbânda românismului nostru, cred 
în drumul istoric al neamului nostru.De multe ori, nu 
vreau să privesc în jurul meu, ci privesc numai înainte cu 
încredere la arcul de cerc ce uneşte românismul de ieri cu 
românismul de mâine. 
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Autorul, care nu-şi face decât datoria faţă de ţara 
lui, veche cât lumea, vă urează, din tot sufletul să aveţi tot 
ce vă doriţi. 

 
 

Concluzii 
În aceste momente, toţi cei ce simţim româneşte, 

trebuie să ajutăm România, dar o vom ajuta numai dacă 
credem cu adevărat în viitorul ei, numai dacă credem cu 
adevărat în lupta noastră, numai dacă ne respectăm cu 
adevărat străbunii, tradiţiile etc. şi suntem pregătiţi să 
facem unele sacrificii pentru aceste lucruri. 

Domnul Anton Lixăndroiu a venit din USA pentru 
a-şi continua lupta din interiorul ţării noastre. Mai sunt şi 
vor mai fi şi mulţi alţii care-i vor urma exemplul, dar 
foarte important este ca energia şi sacrificiul lor să fie 
recompensate prin izbânda României. 

Autorii vă urează să fiţi mai combativi, să aveţi 
încredere mai multă în dumneavoastră şi sănătate maximă. 
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