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Absolut important ca orice român, dar nu numai, să cunoască vechimea poporului român, a scrieriișsi  a 
civilizației evoluate pe care am avut-o ca neam. 

https://youtu.be/GBmc4u8p-7g 
Afirmațiile savanților străini : scrierea a început cu 8.000 ani în urma, pe teritoriul strămășilor și e mai 

veche decât cea din Summer. 
-Aici a fost o civilizație și un incubator al dezvoltării civilizațiilor europene, prin „roiul” nemaurilor . 
- „Limba dacilor era mult mai veche decât latina și greaca și limba noastră a rămas, nu am fost latinizați 

pt. ca strămoșii vorbeau deja o limba proprie, mai veche decât latina”. 
-pe amuletele de la Tărtăria, cea mai veche scriere a ritualurilor,  
-amuletele de la Cosăuți, de pe malul Nistrului , 
 - Șvestari din Bulgaria ( necropola uriașa a 200 de regi geți), inelul de aur de la Ezerovo (primul text 

tracic- combinație de semne dacice, grecești și latine),  
-cel mai vechi papirus getic pe țarmul Marii Negre,  - 
-sacralitatea în Bucegi ( plăcuțele de plumb ale tăblițelor de la Sinaia (62 îen, Burebista pană la 106 e.n 

Decebal în limba comuna pt toata zona, înainte de limba greacă),  
-Genucla cetate dacă ( Tulcea) , 
- Sarmisegetusa  
-Civilizația geților a influentat Vestul Europei, triburile ionienilor, dorienilor au venit din nordul Dunării 

(deci erau geții), așezându-se în Grecia.  
-Papirus-ul de la Calatis. 
-La minutul 44 se cunoaște sonoritatea limbii dace. 
-La min 46 este scrierea de pe timpul lui Burebista!  
-Bessi erau casta preoților geți. 
-Text al pacii dintre Domițian și Decebal pe plăcuțele de la Sinaia. 
- Geții au fost exportatori de spiritualitate până în Suedia, (biblia tradusă de Wulfila, și scrisă în limba 

getică, un episcop dac pt. creștinarea suedezilor) .  
Goetes =preoți= geți  
Scrierea geților este reprezentată de inelul de la Ezerovo, plăcuțele de la Sinaia și bilbia lui Wufila, 
scrisă în limba geților . 
 -La min 59,5 auzim citită limba dacă: sonoritatea. 
 - la 1h se neaga latinizarea limbii române,  
-Biblia lui Wulfila în 350 e.n. păstrata la Upsalla în Suedia și s-a scris în limba dacă cu scopul de creștinare 

a popoarelor gotice din nordul Europei   
-cărticica f. mică de formă pătrata, Codex Rohonczi - gasită în Apuseni, datează din 1500 e.n. conține  

peisajele, costumul popular, cultul solar zamolxian și scrierea f. veche din epoca neolitica, deci este cartea 
simbiozei dintre religia creștină și zamolxiană și ne oferă informații extrem de importante  

Merită să vedeți! 
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*** 

„Am rămas foarte surprinsă prin tot ce a tradus și scris, 

descoperind documente unice de o valoare de neprețuit, în podul 

bisericii (ascunse, fiind zidite într-o camera din pod, pentru a le feri 

de dispoziția comuniștilor de a le arde). A descoperit 6.000 de 

exemplare de cărți vechi și foarte vechi; prin comparație, Biblioteca 

Academiei Române are în posesie doar 3.000 de manuscrise și cărți. 

Este responsabil de Muzeul de la Prima Școala Românească. 
Audiție cu folos. Angela” 

 
https://youtu.be/Bdrl42qpVio 

 
 

*** 
 

Pe teritoriul României de azi, s-a dezvoltat cu multe milenii în urma, 

o spiritualitate și o civilizație foarte veche care a influențat spiritualitatea 

celților, germanilor, a populației din Danemarca, Polonia, etc.Deosebit de 

interesant și important de știut că suntem urmașii și moștenitorii unei 

civilizații f. f. veche, primordială. 

https://youtu.be/MsNWgNRrtY8 
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