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MARILE PIRAMIDE ȘI EGIPTUL 

AȘA VĂ PLACE ISTORICUL CASEI NOASTRE TERRA 
 

,,-Eu ştiu ce a inventat şi descoperit inventatorul Davidoni Ioan, dar omenirea va realiza acest lucru abia peste 50 de ani’’. 
 -Gen. Emil Strainu-Expert în Psihotronică- la al IV -lea Congres Internaţional al Inventatorilor-15 mai 2012 Bucureşti 
,,-Prezentele date revelate inventatorului Ioan Davidoni reprezintă 80% din realitatea Istoricului Piramidelor şi Terrei, alte 
20%   procente nu se vor  afla niciodată’’ -Grup  de iniţiaţi  din Timişoara - 02.02.2018.                                                                                                     
,,-Nu Platon, nu Aristotel, nu Da Vinci, nu miile de Universităţi  şi Academii   au elucidat secretul Marilor Piramide-           
– ELUCIDAREA Piramidelor a făcut-o  inventatorul Ioan Davidoni din România, lăsându-i pe toţi cu gura  căscată’’- 
                                                                                                                                           Iniţiat   I. Teodor- SUA- California     
                                                                                                                                                                                                           

  Suntem în fața unei uriașe schimbări de paradigmă, presupunerile științei noastre 
din ultimii 70 de ani se dovedesc rând pe rând teze de grădiniță, ceea ce atestă că 
umanitatea pășește în mod cert într-o altă dimensiune a cunoașterii mai ales prin 
conștiințele sale luminate care au reușit să privească și să înțeleagă creația universală nu 
doar cu mintea, aș spune cu o superminte sensibilă care a înglobat în călătoria cunoașterii 
și sensibilitatea inimii! Toate ramurile științei sunt în prefacere, dar în ceea ce privește 
medicina, istoria și astronomia avem de a face cu veritabile revoluţionări de maxim 
impact în direcția de evoluție a speciei umane! În acest context, un om care și-a păstrat 
lumina conștiinței vie, poate ajuta în această cotitură, imens, semenii săi, care deși nu 
înțeleg ce e de făcut au ajuns majoritar la concluzia că tot aşa, nu mai este bine! Pentru a 
ne găsi locul pe Planerta albastră şi apoi în universul vast avem nevoie de înțelegeri și 
transformări radicale în domeniul energiei, medicinei, transporturilor, învățământului, 
ș.a.m.d.! 
 Am întâlnit și descoperit în inima mea o astfel de ființă, un român de-al meu 
modest și smerit ca persoană dar, entuziast și neobosit ca suflet! Mintea universală îl 
atrage mereu în jocul plin de impact transformator al științei, și, după ce a aranjat 
metalele ca în stele și a  găsit ,,starea de sărbătoare’’ a douăsprezece metale prețioase ce 
aduc viul în materie şi  impactează starea de sănătate a tuturor viețuitoarelor și plantelor 
care le întrebuințează, acum a fost provocat să înțeleagă în profunzime un alt fenomen 
Misterioasele piramide! Acest subiect a făcut înconjurul lumii în toate straturile societății, 
fascinând și provocând oamenii de știință! Efectul de piramidă este cunoscut dar 
branșarea unei rețele de piramide la matricea planetară şi efectul asupra locuitorilor 
Terrei consider că a fost elucidat abia acum, grație lui Ioan Davidoni! Vom deveni brusc 
mai responsabili? Mi-aș dori mult asta! Vom construi și noi piramide ,,vii’’ de mare impact 
cuantic pentru a crește vibrația planetară și a locuitorilor? Ce ne oprește odată ce 
înțelegem importanța lor majoră!? Vom aplica la cât mai mulţi locuitori ai planetei 
albastre efectul de piramidă în locuințele noastre? Asta a fost chiar provocarea pe care 
am lansat-o domnului Davidoni, să facem piramidă din materiale cuantice vii și să 
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familiarizăm conștiința oamenilor cu acest tip de energie care susține dezvoltarea vieții şi 
a conștiinței!  

 Vă mulțumim, domnule Davidoni, că ne deschideți căi luminoase pentru a evolua  
frumos pe această planetă minunată, mai ales în aceste vremuri încă de cumpănă! 
 

Dr. Vânătoru Alexandru-medic şi iniţiat în Ayurveda  
 
 
             

GÂNDURI DESPRE O ROMÂNEASCĂ EMERGENŢĂ 

 Cu adevărat că a sosit timpul pentru o cardinală schimbare de paradigmă în 
cunoaşterea actuală: conectarea vechilor adevăruri iniţiatice şi practici ezoterice cu 
resursele explicative ale ştiinţei actuale va impulsiona nebănuit progresul omenirii. În 
acest sens – privind cu un ochi la trecut şi cu altul la viitor – şi-a consolidat poziţia cu totul 
aparte inventatorul şi cercetătorul celor nevăzute Ioan Davidoni. Valorificând 
excepţionala competenţă a clarvăzătorilor de altădată în receptarea extrasenzorială a 
realităţii înconjurătoare – de la cea cosmică până la cea biologică şi artefactuală a omului 
istoric – inventatorul român şi-a amplificat harul nativei sale intuiţii cu performaţele 
cognitive ale unei tehnologii de el însuşi concepute, spre a avea acces la cunoştinţe încă 
insuficient accesibile omului modern; dar care, treptat, au început să fie descoperite, 
verificate, valorificate. În acest neconvenţional chip, dobândând informaţii relativ exacte 
despre evoluţia cosmosului şi a pământului, despre istoria tehnologică ignorată a omului 
de cândva, Ioan Davidoni le-a prefăcut în invenţii emergente care – neîndoielnic – nu ar fi 
putut funcţiona dacă premisele ar fi fost false. 

            Or, pentru a aminti doar un exemplu din cele multe posibile, piramidele – al căror 
model structural a fost urmat de mintea inventatorului spre a-l preface în prototipuri 
funcţionale – cu adevărat reprezintă un sistem de echilibrare energetică a Pământului, de 
armonizare a stării de sănătate a populaţiei umane. Sau, în plus – cum într-una din 
propriile noastre invenţii am dovedit – piramidele reprezintă un sistem de generare a 
energiei electrice, respectiv de sursă generatoare de informaţii (FIF, holografice etc.) 
pentru emisiuni cosmice precis orientate. 

            Concluzia este unică şi fără nici un echivoc, întărind premisa: a sosit cu adevărat 
timpul ca ÎNŢELEGÂND ÎMPREUNĂ, prin sinergia competenţelor, SĂ SUPRAVIEŢUIM 
ÎMPREUNĂ...  mult mai armonic decât încă o facem. 

Prof. univ. dr. Traian-Dinorel Stănciulescu 
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi 

Director ştiinţific al Institutului Naţional de Inventică din Iaşi 
Autor cărţi de Biofotonică inclusiv cu date şi foto cu Davidoni Ioan 

A predat cursuri de Biofotonică la Universităţi din SUA 
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IATĂ CE NE PREZINTĂ INVENTATORUL DAVIDONI 
 

 
,,Când ești răscolit de atâtea variante apărute în nenumărate cărți, articole, 

emisiuni tv, internet, privind instoricul Casei Noastre Terra cât și despre vestitele 
Piramide din Egipt, la curajul de a aduce omenirii încă o variantă, total nouă și 
neașteptată, sigur trebuie să stea la bază o informație solidă, pentru că tot ce se știe până 
acum despre aceste lucruri este sub 30% față de realitate. 
 Nimeni nu a fost acolo și atunci și tot ce este scris până acum sunt presupuneri 
diferite venite din diferite surse, păreri și în unele cazurimăsurători și interpretări. 
 Merită acceptată și această variantă, care într-un viitor nu prea îndepărtat se va 
dovedi cea mai apropiată de realitate. 
 Câteva dovezi științifice de anticipare a unor evenimente-descoperiri merită 
prezentate: -în 06.12.2011, cu CBI A/01320 a fost înregistrată o diagramă-Fig.2 în cadrul 
invenției-,,Instalație și Procedeu de Avertizare anticipată a cutremurelor’’, diagrama 
prevedea că în lunile iunie-iulie 2012 va fi activitate seismică intensă în zonele de interes 
pe Terra. Așa a fost, s-au înregistrat cele mai multe cutremure din istoria seismologiei-37 
cutremure peste 3,5 0 R, unele cu morți și răniți în 2 luni în toate zonele seismice de pe 
Terra-Afirmație la TV –KANAL D-crainicul: ,,Davidoni știe exact ce spune și ce măsoară din 
informația pomilor, a prevăzut cu 1 an înainte acest val de cutremure conform diagramei 
înregistrată la OSIM’’. În 12.02.2014, cu CBI A/00110 este înregistată invenția 
Amplificator cuantic cu o formulă complexă cuantică- cu 12 ingrediente cu nativitate  
energetică ridicată, acoperând întregul spectru de lumină în vederea reducerii radiațiilor 
cosmice, electromagnetice, armonicelor radioactive, creșterii energiei combustibililor, 
apei și a omului. La această formula a lucrat 25 de ani, brevetând în etape mai multe 
invenții în domeniul cuantic, a efectuat cca 800.000 de măsurători infoenergetice până a 
ajuns la acest rezultat ( Mendeleev a făcut 40.000 de măsurători inițiatice în 6 ani până a 
realizat tabelul Mendeleev în 3 variante), independent de formula complexă cuantică 
folosită în construcția OZN , formula care a fost analizată în august 2017, pe un obiect 
căzut de la un OZN-talpă de la telescop-obiect cu o vechime de 210 mil.ani, găsit recent în 
România, la 10 m adâncime în pământ, într-o carieră, lângă Aiud. 
 Încă o dovadă ştiinţifică de anticipare capitală pentru actuala civilizaţie-invenţia 
Pantof Antistres Patent 108758/1994-RO, cu cristale feromagnetice cu spectru larg de 
frecvenţe, Octograma cuantică Patent 127498 RO-cu CBI/A/00921/2009, cu elemente 
cristaline feromagnetice, silicice şi paramagnetice şi celelalte invenţii cuantice 
modernizate de inventatorul Davidoni Ioan- 50% din greutatea lor au elemente cuantice- 
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care atrag, amplifică şi emit energie din Suflul Cosmic spre ADN care transformă în Qi 
vital şi emite spre fiecare celulă-iniţial 100 fotoni/sec/celulă iar cu aceste invenţii ADN 
emite 200-1000 fotoni/sec/celulă cât emitea până în 1900, înainte de primele poluări pe 
Terra, prin 1800, omul primea 2000 fotoni/sec/celulă. La maeştrii emisia este de mii de 
fotoni/sec/celulă. 

Recent, 7 februarie 2018, în presă (Secretul RO) s-a comunicat că ADN cristalizează 
în  feromagnetită  şi  siliciu – fiind  legătura  dintre  mineral  şi  viu,  aceste  elemente fiind  
catalizatorii care contribuie la forţa vitală care animă celulele, plantele, totul. 
 La OSIM-RO în cadrul la peste 10 invenţii din acest domeniul în circa 1000 pagini 
depuse în 25 de ani a explicat întregul proces energetic-saltul cuantic- care produce 
vindecări inexplicabile. Siliciul atrage Qi- Suflul Cosmic, dirijat din Primordial, este un 
oscilator pasiv, magnetita amplifică energia culeasă de siliciu, iar celelalte ingrediente-
metale nobile- armonizează Qi emis spre celule. Iniţiaţii Egiptului Antic ştiau de Raza 
Vieţii sau Pilonul Central prin care Qi intra în corpul uman.  
 Înarmat cu o asemenea experiență și cunoaștere, a cerut Acceptul la Informația 
Universului și iată ce a găsit. Energia Qi-Suflul Cosmic a fost creat acum 80 mld. ani de 
Inteligența Supremă care a existat dintotdeauna,  prin condensarea Qi la frecvențe foarte 
joase a început formarea prafului cosmic și treptat aștrilor cerului, așa cum se știe acum 
13, 7 mld. ani au apărut Galaxiile după un lung proces de condensare și la ora actuală 
acest proces continua, dar măsurabil după Marele Timp nu după al nostru, după timpul 
nostru o planetă ca Terra ar apărea în 2 mld. de ani. Terra a apărut așa cum știm acum 
4,55 mld. ani. Incredibil, dar Terra a fost vizitată de o civilizație superioară încă de acum 2 
mld.ani, când Terra avea 2,55 mld. ani. Dovada sunt zeci de bile cu diametru de 50 mm 
dintr-un oțel special, cu o vechime de 2 mld. ani, găsite în Africa de Sud-știre data la 
televiziuni. Civilizația  venea  din  Alfa  Centauri,  planeta  lor  avea  8  mld.  ani, lungimea  
ecuatorului 80 mii km dublu faţă de cel al Terrei,  iar civilizația lor ca evoluție era de 3 
mld. ani, până pe Terra călătoreau superluminic în 60 de zile. Erau matusalemici, vârste 
1500-2000 ani, vârste de 600-1000 de ani  s-au întâlnit și la o serie de maeștrii tibetani în 
trecutul îndepărtat. Ei au venit pe Terra pentru materii prime-cupru, cuarț, găsite și în 
compoziția cuantică a navelor lor, dar transportau pe planeta lor –până la 10 t  odată, iar 
un alt material de interes pentru ei era mercurul  (vezi vedele indiene). Pe Terra, într-
adevăr  a fost un supercontinent format din trei blocuri apropiate, dar nu unite- bloc 1-
Paralela 15-65-emisfera nordică, meridian 200 vestic şi 1700 estic, bloc II-Paralela nordică 
12, paralela sudică 55, meridian 200 vestic, 1500 estic, bloc III-paralele 25-70 emisfera 
sudică, meridian 500 -180 estice, care s-a dezmembrat –începe deriva continentelor –
acum 800 mil. ani. Cu mult înaintea apariției dinozaurilor –apare omul-aprox. 450 mil. ani 
în zona Africii- dezvoltându-se 4 ramuri ale omului având de la 1,5 -6 m înălţime, 
dinozaurii au apărut acum 230-250 mil. ani, iar maimuțele acum 200 mil. ani , 100% după 
apariția dinozaurilor şi a omului.  Recentele descoperiri de artefacte, roţi metalice cu 
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diametru de 70 cm din Munţii Urali-Rusia, un şurub cu filet într-o rocă tot în Rusia,  
dispozitiv tehnic complex dintr-o mină de zinc din Africa, toate având o vechime de 310-
320 milioane ani, ne dă dreptul şi chiar obligaţia de a reanaliza istoricul Casei Noastre 
Terra.  În anul 67.579.350-2 octombrie –ora 10.00 după timpul nostru Terra a fost lovită 
de un meteorit cu diametrul de 2,5 km, cu o viteză de 60 miikm/h, în zona Atlanticului de 
Nord-Tropice-în Golful Mexicului.  

10 ani Terra a fost răvășită fizic și energetic timp în care 40% din speciile de 
viețuitoare de pe Terra au dispărut.  

Al doilea meteorit a lovit Terra în 6-2- 30.000.000 î.e.n., cu o viteză de 65 mii km/h, 
pe uscat tot în Emisfera Nordică, a avut diametru  de  400 m,  după  4  ani  Terra  s-a 
reechilibrat, dar vibrația a rămas mai scăzută decât cea iniţială, ce a condus ca media de 
viață a viețuitoarelor și a omului  pe Terra să se menţină la 35 de ani, maxim 40 ani, 
inclusiv la dinozauri, 40 % din ei au dispărut după primul meteorit şi 60% după al doilea 
meteorit şi 2 ramuri ale omului au dispărut. Ultima din ramurile de om uriaş a dispărut în 
perioada glaciaţiunii din 30-40.000 î.e.n. Actuala ramură care a rezistat şi din care facem 
parte cu cele cinci rase-are ordinea de dezvoltare a raselor-neagră, aborigenă, galbenă, 
maiaşă, albă, din 450 mil. până în 250 mil. î.e.n. Chiar şi elefanţii trăiau maxim 30 de ani, 
iar acum trăiesc 40-70 de ani. 
 Întemeierile de orașe apar în jurul anilor 45.000 î.e.n., exemplu vârful dezvoltării în 
Atlantida a fost în 20.000 î.e.n. insula era în zona –paralela 27-280, emisfera  nordică, 
meridian  20, avea 2200 km2, 240.000 locuitori. 
 Din cauza mediei vieții a omului scăzute pe Terra-35 ani, nu s-a găsit nici un schelet 
mai bătrân de 35 de ani-oare pe Terra să nu fi fost și moși – civilizația superioară a 
hotărât construirea piramidelor –în anii 16.000 î.e.n. în mai multe zone vortexuale  de pe 
Terra, respectiv pâlnii energetice de alimentare cu energie a Terrei , una din cele mai 
importante fiind zona Gizeh –Egipt. Fără aceste piramide și cu o medie a vieții de 35 de 
ani, noi eram acum la nivelul anilor 1000-1200-perioada Renașterii, pentru că invențiile 
care duc la progres se fac de regulă după 45 de ani, chiar 60-70 de ani, iar populaţia 
Terrei ar fi fost alta . Piramidele au fost construite într-un program de Medicină Planetară 
pentru ridicarea vibraţiei de la galben-verzui la violet din spectrul de lumină, iar după 
potopul din 9712 î.e.n. a scăzut la albastru prin prăbuşirea mai multor piramide din cele 
40 construite mari şi sute de ele construite mici, cca 30 din cele mari au fost găsite de 
civilizaţia actuală, ele au fost construite pe toată suprafaţa Terrei în zone vortexuale. 
 Aceste piramide sunt Mega Amplificatoare cuantice-oscilează în frecvența de 200 
MHZ-corespunzător spectrului de lumină-purpuriu, orchid-silver-white-din gama 180-200 
MHZ, fiind în rezonanță cu Constelația Dragonului, singura constelație de pe Bolta 
Cerească cu influență asupra Terrei-ce oscilează în spectrul 180-200 MHZ-culoare violet,  
spectrul de inundare a Terrei cu Qi se întinde de la 0,1-900 MHZ-valori măsurabile cu 
aparatură de profil, existentă în comerțul liber. În zone cu frecvențe până la 2 MHZ se aud 
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zgomote –din alte dimensiuni, frecvent confirmate de mai mulți localnici din apropierea 
locațiilor respective, inventatorul Davidoni Ioan a cercetat asemenea locații și a efectuat 
măsurători ample cu aparatură de profil și radionic,  iar în toate stațiunile balneare a găsit 
energii ridicate de 500-900 MHZ cu generare de stare de beatitudine și concentrație de 
Prana/cm3  din aer ridicată. 

Toate piramidele s-au construit de aceeași civilizație extraterestră, blocurile au fost  
transportate și clădite prin levitație, iar tăierea lor s-a făcut prin dispozitive care au 
combinat laserul cu ultrasunetele. Construcția lor, atât a celor din Egipt , Mexic, 
Antlantida, Insule din Oceanul Pacific, etc. a durat maxim 10 ani. Există piramide chiar 
mai mari decât cele din Egipt, ajunse pe fundul oceanelor, unele chiar din cristal-cuarț 
bloc masiv, toate acestea nu s-au putut realiza cu mistrie, găleată sau trase cu odgoane, 
blocuri de 70 de tone nu puteau fi ridicate la 20 m cu mâna sau cu odgoane. 
 Media de viață a omului și a viețuitoarelor s-a dublat prin urcarea aurei la nivelul 
indigo-violet atât a Terrei cât și a tot ce trăiește pe Terra, media de viață a omului 
depinde strict de culoarea și dimensiunea aurei. 
 În  9712 î.e.n. noiembrie 10, ora 7.05 dimineața , după timpul nostru, în Calea 
Lactee s-a întâmplat ceva de mare intensitate-de 100%, cu repercursiuni și în sistemul 
nostru solar de 30% intensitate, iar pe Terra influența a fost de 20% , fapt ce a condus la 
cutremure în mai multe zone de pe glob, de 110 R și Tsunami de 25-30 m înălțime. Atunci 
s-a scufundat Atlantida. De asemenea o insulă în Polinezia, din măsurători iniţiatice 
identificată cu insula MU, alta din nordul Australiei care era o ramură a Lemuriei, avea 
1000 km2, locuită de 50.000 locuitori, rămăşiţele unui oraş foarte dezvoltat din această 
zonă s-au descoperit la 150 m sub apă.  Continentul Lemurria a existat, iar părţi din el 
sunt Australia, Noua Zeelandă, Insula Paştelui şi Antartida. Antartida a fost populată, 
având aprox. 20 mil. locuitori, până la marile transformări din 9712 î.e.n., când s-au 
produs şi deplasări de poli (Harta lui Piri Reiss este reală). Madagascar a făcut parte din 
acelaşi bloc cu Lemuria încă înainte de Permian. Iniţial, înaintea începerii derivei 
continentelor au fost trei blocuri de uscat apropiate unul de altul, Madagascar nu a fost 
lipit de Africa, dar în următorii 10 mil. ani se va lipi de Africa ca şi India de Laurasia. 
 În acea zi a dispărut și planeta de  unde acea civilizație a venit pe Terra timp de cca. 
2 mld.ani. La dispariție  Planeta lor a avut 10 mld.ani, cu 5 mld. de ani de civilizație . 
 O altă civilizație ne-a găsit în anii 8.000 î.e.n., cu o evoluție tehnologică de 20 mil. 
ani. A venit din Galaxia Noastră din Braţul 1 din care face parte Sistemul Nostru Solar, 
Galaxia având 3 braţe spiralate. 

Braţul 1-Braţul Orion- 80% din Galaxii au trei braţe, 5% patru braţe şi 15%- 2 braţe. 
Şansele de existenţă a sistemelor solare cu planete locuite sunt între paralele  250  -800, 
nucleele galaxiilor ocupând până la 15-20 paralelele, conform cartografierii din foto 
alăturat. Diametrul Căii Lactee după cum se ştie, are 96.000-100.000 ani Lumină, Braţul 
Orion ocupă 270 0 din circumferinţă cu 150.000 ani Lumină, lungime cu cca. 800.000 
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sisteme solare cu planete locuite- 60% sub nivelul nostru de civilizaţie, 15% la nivelul 
nostru,  24% la nivele superioare care pot ajunge la sisteme solare apropiate , sub 1% 
care pot ajunge la sisteme solare îndepărtate. Densitatea maximă de civilizaţii este între 
paralele 450-650. Sistemul nostru solar este pe paralela 590  şi meridianul 180, Orion este 
pe paralela 550  şi meridianul 165, civilizaţie care ne-a găsit în anii 8000 i.e.n.- vine din 
Sistemul Solar cu 14 planete, planeta a patra locuită având lungimea Ecuatorului        
35.000 km cu ceva mai mică decât TERRA, acest sistem solar se află pe paralela 650, 
meridian 160. La toţi spiritualitatea a fost şi este la nivel de decizie,  respect total față de 
Creator  și Armonia Creației . 
 Importanța Piramidei Keops, care mai este încă în ,,funcțiune’’ este atât de mare 
pentru locuitorii Terrei-chiar dacă mai rezonează doar la 50% din Qi inițial-încât primul 
caz de boală energetică inexplicabilă pentru medicina alopată, cât şi alte complicaţii ale 
bolilor obişnuite de pe Terra a apărut cu prima profanare  a ei de acum multe secole, este 
bine că piesele importante de rezonare mai sunt încă acolo , o parte din neștiinţă, au fost  
luate fără rost.  
 Bine ar fi ca ceea ce a mai rămas , Egiptul să păstreze și să păzească și chiar prin 
mijloace proprii , parțial să completeze Piramida cu compoziții cuantice (există aşa ceva 
acolo), blocuri  și metale nobile pentru ridicarea capacităţii de rezonare şi armonie  a ei, 
în scopul atragerii energiei cosmice Q la vibraţia iniţială, pentru generaţiile viitoare. 

Fiecare pământean are ceva special și de acolo, inițiații știu ce. Energia Qi de 
alimentare a Terrei este extrem de inteligentă şi caută armonia, de aceea energia este 
neuniformă pe suprafaţa Terrei. Piramidele au rol de armonizare energetică a Terrei. 
 Actual averea Terrei este doar cunoașterea, ştim ce trebuie reparat.  
 Fie ca Divinitatea să ne călăuzească să facem ceva pentru Casa Noastră, Terra’’. 

 
Inventator Davidoni Ioan -  09.01.2018 

 
 


