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RETROSPECTIVA UNOR SIMPOZIOANE ALE ACADEMIEI DACOROMÂNE FILIALA BRAȘOV 

Georgeta BLENDEA-ZAMFIR1 
 

Era 2014 când în prezența domnului Florin 
Grigoriu, vicepreședinte al Academiei DacoRomâne și 
a domnului avocat, poet, critic literar, Sorin Ardeleanu 
a luat ființă Academia DacoRomână Filiala Brașov a 
cărei președinte sunt. Ploi abundente cădeau peste 
Brașov și am condus-o pe invitata Ileana Gafton acasă, 
în Schei cea care din păcate ne-a părăsit. Locația a fost 
casa Baiulescu. 

 
Veneam de la Târgul Internațional de la Earls 

Court, Londra, când în avion, lângă mine era Irina 
Child, căreia i-am dat o carte de a mea. Îi curgeau 
lacrimile și mi-a spus „Dacă un singur om ar citi 
această carte, nu v-ați străduit în zadar!”. Am invitat-o 
să-și prezinte o carte în cadrul A.D.R.F.BV. și a venit 
din Londra în locația de la Kron Art, Brașov. Au fost 
prezente și televiziuni și invitați membri ai 
A.D.R.F.BV.;  flori, șampanie și prezența unor scriitori 
Brașoveni care i-au omagiat cartea, „Petale de Suflet”. 

Emoționantă a fost Sesiunea de la Librăria 
„Șt.O. Iosif” Brașov când domnul doctor Geo Stroie, 
președintele (național) al Academiei DacoRomâne a 
adus scrisoarea de la Svenska Akademiens 
Nobelkomitté prin care era invitat să trimită 
nominalizați pentru Premiul Nobel. Eu am fost 

nominalizată în urma prezentării activității din comuna Dacia, Brașov cu elemente din ancestralitatea 
poporului nostru și a bibliografiei cunoscută de mine, e o bogăție impresionantă privind istoria dacică.  

În locația „Aronia” unde suntem primiți cu multă căldură am avut mai multe Sesiuni ale A.D.R.F.BV. 
una dintre ele având ca temă; „Wikingii au plecat din spațiul nostru”. Am argumentat această teorie cu 
numeroase dovezi că acest popor despre care norvegienii nu știu ce origine are, posedau pe catargul 
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corăbiilor lor, steagul cu lupul iar obiceiurile lor de înmormântare erau aceleași ca ale noastre. De 
asemeni zeul lor Thor își are originea în Dor. Lingvistica comparată ne învață că s-a produs palatalizarea 
labialelor „D” a devenit „T” și s-a introdus „H”. 

În locația Kron Art patronată de ilustrul Gabriel Stan am prezentat și teza mea de doctorat 
publicată sub titlul de, „Orizont psihanalitic în Ion de Liviu Rebreanu” coordonată fiind de academicianul 
Constantin Ciopraga, o mare personalitate a culturii noastre. Prefața a fost realizată de conferențiar 
doctor Virgil Borcan care a susținut ideea că e nevoie de această carte în licee și în facultăți. 

Recentul Simpozion al Academiei DacoRomâne Filiala Brașov s-a desfășurat în eleganta locație a 
Hanului Șimon Bran, o adevărată oază de cultură prin multitudinea de tablouri valoroase expuse. Pe 
lângă tema, „Cultura ancestrală a poporului român” a fost prezentată în recenta mea carte, „Aura 
amintirilor”, bilingvă realizată cu ilustrațiile Ramonei Pintea, la Păltiniș. 

Cartea relevă prietenia mea cu Constantin Noica și Ramona Pintea întoarsă recent din S.U.A. unde 
a fost primită de televiziuni și presă, ea a pictat iar eu am scris poezie. Ramona Pintea are o bogată 
activitate internațională, a expus picturi din „Faza albastră” la Miami, în 2019 a avut patru expoziții în 
Anglia, a expus în elegante locații din București, a fost profesor  de pictură pentru doamnele expate din 
Pipera, colegii de la Andrei Șaguna Brașov, i-au prilejuit o expoziție iar A.D.R.F.BV. a avut și cu această 
ocazie o Sesiune. Cartea „Aura amintirilor” în română și engleză a fost recenzată de doctor în medicină 
(care a lucrat la Paris 15 ani) Ovidiu Atanasiu care s-a întors în țară dintr-un sentiment puternic de 
dragoste de patrie și de familia dumnealui care are personalități românești. Dumnealui a introdus 
Academia DacoRomână în Camera Deputaților. Este vicepreședintele A.D.R.F.BV. și vine în magicul oraș, 
din București, la fiecare Sesiune. Nu voi reitera toate Sesiunile din 2014, până în prezent. Am subliniat 
activitatea câtorva și sperăm ca brașovenii să remarce că sunt onorați de o pasiune deosebită pentru 
Cultura Ancestrală a neamului nostru. 

 

 
Lucrări celebre semnate: Ramona Pintea 
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