SARMISEGETUSA - UNA DIN CELE 7 PORŢI DE
INTRARE ÎN ALTĂ DIMENSIUNE A DACIEI
„Ştiinţa fără religie este şchioapă. Iar religia fără ştiinţă este oarbă”.
A.Einstein
Preambul:După multe milenii de existenţă neîntreruptă, noi şi noi dovezi vin să ateste
continuitatea unui neam – de care multe civilizaţii dispărute au vorbit - ca şi astăzi ei dăinuie,
traco-geiii din Ţinutul minelor de aur, descrise de Ghilgames, ţinut înconjurat de munţi, la nord de
fluviul PATAMOS (Dunărea) ca popor de neinvins a lui Homer.
Homer a studiat mai mulţi ani retorica şi elocinta la Tomis (Schitia Minor) şcoală
superioară celei din Rhodos, el îl descria pe regele tracio-get Rhesos ca cel mai bogat rege, din
perioada războiului Troianh, al cărui car de luptă, armura şi arme, erau bătute cu aurul cel mai
strălucitor, din munţii lui Zamolxes.
Egiptenii vorbeau de Ţara Îndepărtată şi Veche de la Nord de Marea cea Mare, textele lor
descriau Muntele Ascuns al lui Zamolxes şi Cetatea Munţilor cu cele 7 porţi de intrare în alte lumi,
ca pe ceva sfânt. Acest ţinut obseda întreaga antichitate.
Herodot, Plinius cel Batrin, Platon, au amintit mereu Ţara cea Veche a lui Zamolxes.
Cartagina avea palatele împodobite cu aur din Ţara Veche a traco-dacilor. Bibliotecile din
Cartagena, Alexandria, Ninive, conţineau mii de date despre Ţara Iui Zamolxes.
În 2004, România a negociat cu Vaticanul obţinerea unei cărţi despre Dacia antică.
Strabon spunea despre preoţii traco-geţi că stăpâneau levitaţia, lucru destul de obişnuit pe
Terra anilor 3000 i.e.n. TV Discovery, la finele anului 2004 a redat descifrarea recentă a unor
tăbliţe de lut ars, aflate într-un muzeu din occident, ca şi locuitorii Anzilor stăpâneau levitatia, iar
blocurile de la Marile Piramide din Egipt erau deplasate şi fixate milimetric, prin levitarea acestora
după aşezarea unui papirus cu un simbol sacru pe el şi intonarea unor incantaţii de un grup de 7
preoţi.
Aceste date sunt foarte plauzibile, dat fiind faptul ca astăzi putem realiza de la orice
distanţă, prin sacro-simbolistica, schimbarea gustului apei dintr-un pahar, "montarea"unei
piramide energetice într-o locuinţă pentru armonizarea energiilor, locatarii locuinţei simţind-o
chiar dacă nu i-am văzut niciodată, descrierea şi prevestirea unor evenimente naturale.
În acest sens, pot fi văzute pe pereţii interiori ai piramidelor egiptene, scene ale acestor
tehnici, care pot fi dobândite printr-un cumul de virtuţi, acordaje, credinţa şi dorinţa fermă de
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reuşită, fără a lipsi cei doi bănuţi ai femeii biblice - bunătatea şi smerenia - conform explicării
filocalice din Sf. Athos.
Bunătatea a fost pomenită ca virtute de bază încă de la Imothep (2880 î.e.n.) Proorocii
bibliei, raţionalul Confucius, iluminatul Budda, Iisus-Mântuitorul nostru, Origen, Eusebiu de
Cezareea, trăitorii filocaliei din Sfântul Athos şi până la Einstein. Ultimele cuvinte ale lui Einstein
au fost "Nu recunosc nici o altă virtute în afară de Bunătate". Aceasta l-a ajutat să atingă o
dezvoltare de 18% a capacităţii creerului de conectare la frecvenţele de rezonanţă morfică a
Universului, faţă de 3-6% cât are un om de rând.
Descriere eveniment:În una din zilele lui octombrie 2004, veneam dintr-o delegaţie din Tg.
Jiu spre Timişoara. În Haţeg, pentru a nu mai aştepta autobuzul, ies la ocazie; în citeva minute
opreşte în dreptul meu o maşină cu doi domni în faţă şi o femeie în spate. Urc, îi salut şi le
mulţumesc că m-au luat. În primele momente am făcut o analiză tăcută a mediului din maşina în
care urma să stau aproape o oră, până la Caransebeş. Femeia de lângă mine era pansată la mâna
dreaptă avind un dispozitiv de racord perfuzal prins la mina. Avea în jur de 60 de ani; ceara şi
varul erau mai "roşi"decât faţa ei. Dorind s-o ajut, cu respect i-am zis: "tanti, aţi fost operată la
piept, aveţi dureri mari şi sunteţi foarte speriată". Ea: "da domnule", cu o uşoara bucurie în priviri,
"sunt şi necăjită că trag de băieţii mei după mine pe la spitale şi-i iau mereu de la servici; sunt
electronişti amândoi în Timişoara şi fac naveta de la Reşiţa". Eu: "amândoi suferă cu plămânii, cel
din dreapta, dintr-o tristeţe mare, l-a părăsit o femeie dragă lui şi cel din stânga are o bronşită mai
veche şi o iritare pe trahee". Ea: "da, domnule". Eu: "Tanti, dacă aveţi puţină răbdare, măcar 5
minute şi puţină credinţă, îlvom ruga pe Cel Veşnic şi Necuprins să vă aline suferinţele".
Maşina rula, trecusem de Toteşti. Femeia confirma dispariţia durerilor, faţa i-a devenit
rumenă, ochii îi străluceau de bucurie, băieţii ei (35-40 ani) confirmă şi ei că se simt mai liniştiţi
şi bine.
Cel de la volan: "domnule, dacă Dumnezeu v-a ajutat să faceţi aşa ceva, sigur nu vă este
frică dacă vă arătăm şi noi ceva".
Afară amurgise - am trecut de Zoicani; într-o pantă, şoferul opreşte maşina, o scoate din
viteza şi aceasta porneşte în marşarier fără motor, să urce panta înapoi, cu noi în maşină. Omul
face aceste "demonstraţii"în mai multe puncte, pe o distanţă de 3Km între Zoicani-Bucova, în
stânga fiind Cetatea Sarmisegetusa.
Eu: "Oho, am trecut de multe ori cu maşina pe aici şi întotdeauna am oprit instinctual aici;
coboram din ea, dar fără să ştiu de acest fenomen. Am simţit ceva pe Raza Astralului".
În Caransebeş ne-am despărţit. În Timişoara am discutat cu câteva persoane clarvăzătoare
(medici şi prieteni) despre caz, m-am hotărât să merg cu aparatură adecvată, cu 2 maşini şi foşti
colegi electronişti de la Tomeşti, unde am lucrat o viaţă. Eram cu toţii la masă
într-un bar din Tomeşti, pregătitţi să plecăm. Întâmplător intră în bar un vechi prieten,
mecanic şi şofer, foarte inventiv, (H. Herbert), eu tot timpul îi spuneam "Light Brain".
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El: "Măi, ce vreţi să faceţi voi acum, eu am făcut acum 40 de ani, de atunci ştiu de locul
acela, am trecut de sute de ori cu TIR-ul încărcat cu 20t greutate şi coborând panta trebuia să turez
motorul, adesea până fierbea, şi urcând panta, zburam fără să-l accelerez. Am făcut tot felul de
probe acolo, inclusiv cu busola, nu e nimic ce poate fi măsurat cu aparate şi nici nu are explicaţie,
mai ales că nu se ştie unde este centrul acestei Porţi; poate fi pe câmp, în pădure sau în Cetate".
Având informaţii şi despre alte zone de pe Glob unde există asemenea Porţi, în special în
Siberia şi oceane unde oamenii de ştiinţă au recurs la persoane ce au atins nivelul de
supraconştiinţă, pentru evaluarea fenomenului, am apelat la starea de conştiinţă corespunzătoare
în vederea unor răspunsuri, chiar dacă ele lasă loc pentru multe completări, putându-se scrie cărţi
întregi şi numai despre Poarta de la Sarmisegetusa.
- Dacă este de origine fizică – Nu
- Dacă este de origine magnetică –Nu
- Dacă cele 7 Porţi ale Ţării lui Zamolxes de care vorbeau egiptenii, asirienii, hititii sunt: Fizice Nu
- Dacă Sfinxul din Bucegi este Natural - Nu
- Dacă dacii ştiau de Poarta – Da
- Dacă e vizitată şi acum – Da
- Dacă ne vreau binele – Da
- Scopul - de a ne ajuta – Da
- Scopul - de a ne supraveghea – Da
- De când dăinuie - circa 5000i.e.n
- În ce zone mai sunt – Dobrogea, Mţii Rodnei, Mţii Apuseni, Vrancea, Mţii Bucegi
- Intrări în alte dimensiuni – Da
- Realizat de străbuni – Da
- În ce an: 8000 î.e.n
- Dacă Egiptul antic ţinea legături spirituale si legături comerciale cu dacii – Da
- Dacă Akenaton a preluat credinţa într-un singur Dumnezeu de la daci – Da
- Tutankamon – deces - crimă – Nu
- Tutankamon – deces - şoc anafilactic (albină) - Da
O expediţie din U.E. ajunsă în jungla amazoniană, dorind printre altele, să arate unui trib
marile realizări ale civilizaţiei noastre, îi filmează şi le redă imaginile pe un video; vraciul, cu un
gest de neuluire, le spune: "Este un fleac, îl aveţi de 20 de ani, iar peste 20 de ani devine istorie,
eu vă arăt ceva ce dăinuie de peste 6000 ani"; privindu-i profund pe expediţionari, le induce o stare
de supraconştiinţă, fiecare văzând exact ce este acasă la el. Un tânăr îşi vede proaspăta soţie cu
amantul pe Coasta de Azur, şeful expediţiei îşi vede asociatul că a deturnat sume importante de
bani din firmă. Se intorc pentru verificare şi lucrurile au fost adeverite.
La Sarmisegetusa s-au descoperit instrumente chirurgicale identice cu cele folosite de
Imothep şi alţi preoţi din Egipt, inclusiv aliajul este identic, în care cuprul era 50%. În lămpile lui
Aladin, aflate la un muzeu din Europa, tot cuprul este elementul de bază, exteriorul, un praf de
cărbune, iar electrolitul este încă neidentificat. Una funcţionează şi azi, după 5000 de ani.
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Instrumentele chirurgicale erau folosite inclusiv pentru operaţii pe creer. În diagnosticări nu se
dădea greş, pentru că recurgeau la Arhiva Informaţională a Universului, prin Spiritualitate. Astăzi,
în Tibet, dacă un om se îmbolnăveşte, cunoscuţii se întreabă ce virtute nu a respectat, ori noi, cei
din lumea modernă suntem cu toţii bolnavi.
Prin spiritualitate se primeşte accesul la Marele Timp şi la Armonia Universală. Se discută
azi, ca Mileniul III, va fi spiritual sau nu va fi deloc; total greşit, nici măcar secolul XXI, nu poate
fi încadrat aici, e vorba de câteva decenii de urgentare a întăririi rolului bisericii pentru creşterea
procentului spiritual al omenirii, întrucât tehnica a atins nivele deosebit de sofisticate şi
periculoase, orice greşeală sau decizie fără raţionament spiritual, poate distruge Biosfera Terrei.
În 2005, luna ianuarie, a fost făcută publică o statistică a credinţei tuturor ţărilor creştine
de pe Terra, România aflându-se pe primul loc, cu 80% din populaţie care crede în Dumnezeu şi
parte care frecventează o biserică, faţă de alte ţări cu 70%, 60%, 40% şi unele cu 20%. Atât astăzi
cât şi în trecut, poporul român a avut o predestinaţie spre spiritual, Sarmisegetusa este o dovadă
palpabilă, Sacrul poate fi simţit şi acum.
În 9500 i.e.n. avea să dispară cea de-a patra civilizaţie de pe Pământ, inclusiv Atlantida, în
urma unui lanţ de cutremure de aproape 12 grade pe scara Richter, urmate de ploi şi inundaţii,
nivelul apelor crescând cu 150m (TV Discovery).
S-au descoperit oraşe intregi, la nord de Australia, la 150m sub nivelul apei, la fel şi în
zona insulelor Cannare, unde, de fapt, a fost Atlantida (mas. radionice).
Datele biblice privind vârstele matusalemice şi oamenii uriaşi sunt adevărate. S-au
descoperit schelete umane de 3,5m, laba pictorului de 38cm, în zone cu schelete de dinozauri cu
vechime de 135 mil.ani. Alte descoperiri, care au uluit lumea ştiinţifică, sunt mai multe globuri
dintr-un metal necunoscut şi care reprezintă Pământul cu Ecuatorul încrustat pe ele, vechimea lor,
aprox. 2 mild. ani, s-au găsit în stâncă, în sudul Africii (TV-2005).
La aceste civilizaţii, din întregul acţiunii lor 60% era spiritualul şi 40% tehnicul, faţă de
civilizaţia noastră care are doar 20% spiritualul şi 80% tehnicul, un canion mult prea mare pentru
Planeta Albastră. Toate civilizaţiile anterioare au dăinuit de la 30.000 ani în sus. Nu au fost
războaie nucleare, deşi au cunoscut atomul, dispariţiile lor au fost numai din cauza cataclismelor
naturale ciclice. Au avut capacitatea de a realiza Porţi de prim nivel şi acces la Marele Timp.
În Alaska a fost descoperit un om îngheţat, intact,; s-au efectuat măsurători cu
Carbon 14, în 3 laboratoare din 3 ţări, datele au fost: 2 500 ani, 30.000 ani şi 250.000 ani.
În Suedia a fost descoperit un fluier cu 6 găuri prelucrate perfect, din os de mamut; prin
Carbon 14 s-a stabilit că are 40.000ani, iar în România s-au descoperit urmele unei civilizaţii de
peste 30.000ani vechime.
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În Timişoara am măsurat, independent, 3 persoane, prin tehnici radionice; la toţi ne-a dat
30.000 ani. Deci una din civilizaţiile Terrei s-a întins pe această perioadă, până la Potopul din
9.500 î.e.n.
Părerea ştiinţei:NASA a alocat 22 mild-$ pentru un program ce se întinde pe 10 ani pentru
aflarea unor răspunsuri la întrebările: Cine suntem? Ce misiune avem? Ce este viaţa?
Pentru ca aceste acţiuni să nu devină Luciferice, trebuie luat exemplul Congresului
Internaţional de Seismologie din 2004, unde alături de experţi în fizica Pământului, seismologi, au
fost invitaţi şi iniţiaţi, teologi şi psihologi, pentru că ori se vrea ori nu, descoperitorii, cercetătorii,
ca de altfel şi marii pictori şi poeţi, se întâlnesc cu EL şi trebuie dat un răspuns la întrebarea:
"Scopul vizitei?". Dacă acesta este conform Legilor Divine, se poate merge mai departe. Dacă nu,
va trebui o reanalizare a acţiunii. La acest Congres s-a discutat şi cazul VRANCEI, Bucureştiul
fiind la 200Km. O colectivitate cu o conştiinţă globală "X", poate genera un câmp care afectează
clima, chiar funcţionarea aparatelor electronice, atrage cutremurele -cazul prostituţiei, gândurile
negative, ura, lăcomia- au fost anunţate chiar fluctuaţii în legile fundamentale ale fizicii, în esenţa
spaţiu-timp. Salvarea Bucureştiului, venind din puternicile biserici care parţial contracarează
negativul. Alte zone din lume nu au acest privilegiu.
Personal, am intrat cu credinţa şi respect în peste 20 de biserici din Bucureşti, în multe din
ele am simţit de la 2-3 m de Sf. Icoane, Suflul Divin, cazul bisericilor Sf. M-stire Casin, Sf.
Spiridon, Sf. Gheorghe şi altele. S-a constatat ca în apropriere de mănăstiri, cu trăiri în sfinţenie
nu există furtuni, grindină. Deci este valabil că omul sfinţeşte locul, dar cu condiţia ca el să fie un
sfânt Bisericile noastre au.
De ce omul poate avea asemenea influenţe? Instituţii consacrate au făcut investigaţii, astfel
s-au măsurat peste 60.000 de particule din 1000 de game care străbat corpul uman într-un minut.
Peste 90% din om fiind materie subtilă. Fiecare din noi având o matrice bio-informaţională,
respectiv o hologramă rezonantă în Creerul Cosmic Inteligent, la care suntem racordaţi prin unde
din Radiaţia de Fundal care scaldă tot Universul şi este alimentată din Puterea Primordială care se
manifestă multinivelar, pe Ierarhii. La EL nimeni nu poate ajunge, deşi reprezintă, direct 80% din
tot ce este, iar 20% sunt nivelele la care există acces, dar prin Entităţi Spiritualizate şi numai cu
acordul Primordialului.
Personalităţi ilustre ale Bisericii pomenesc de 7 nivele (ceruri), dar există voci care spun
că sunt 12, chiar 14 nivele.
Cerurile Heruvimice sunt confirmate de Ştiinţă. Oameni de ştiinţă, de renume mondial,
deşi în cercuri mai restrânse, amintesc de 27 de nivele, din acel 20%, numit şi Câmp de Torsiune
Secundar, la care au acces unii iniţiaţi şi maeştrii.
Un asemenea maestru a fost testat de NASA; ca exemplu - a fost pus să emită către planeta
Marte două raze - fotoni şi pozitroni - una din cele 5 ipostaze ale yin şi yang şi receptat. Vitezele
acestor informaţii cât şi ale noastre prin şi către matricea holografică străbat spaţiul ca viteze de 1
miliard de ori viteza luminii, respectiv câteva milioane ani lumină într-un moment Toate emoţiile
noastre străbat Pământul şi Universul către Marea Arhivă Universală, de unde se primesc şi
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informaţii din trecut şi viitor, fiind supuse integral Voii Divine. Bioterapeuţii emit 38 tipuri de raze
- infraroşii, infrasunete, macrosunete, etc, de intensităţi şi amplitudini diferite din Forţa Vitală
Universală - a nu se confunda cu Suflul Divin -.
Japonia a realizat un robot medical care emite aceste raze şi parţial ca şi la bioterapeuţi, se
observă unele efecte pe corpul energetic al pacienţilor, dar fără nici un efect pe corpul spiritual, la
care au acces prin nivelele ierarhice ale Primordialului călugării desăvârşiţi. Şi totuşi care sunt
condiţiile de accesare? S-a stabilit că un om obişnuit are între 3 si 6% din canalele creierului
racordate la Creierul Cosmic Inteligent subordonat Divinului. Copii născuţi din părinţi credincioşi
pot atinge 8% (cazul campionului la matematică), bioterapeuţii au 10% prin cultivarea Ego-ului,
iniţiaţii, maeştrii 14-28%, dar s-a constatat că din 5000 din cei care au ales această cale, 5 au depăşit
Ego-ul şi auatins Nirvana (în Muntele Roşu, India) prin trezire spirituală ca urmare a unor suferinţe
cumplite, în care individul acceptă cu smerenie suferinţa ca o încercare Divină, deschiderea se
produce instantanee la 15%; de regulă deschiderea se produce prin Revelaţie; în 90% din cazuri
apare Mântuitorul Iisus sau Sf. Fecioara Maria. Vindecarea este totală, instantanee. Aceşti indivizi
îşi petrec tot restul vieţii într-un permanent post sufletesc urcând procentul la peste 25%, preoţii şi
călugării desăvârşiţi au între 20-30%, la peste 33% se atinge LEVITAŢIA.
Din numeroasele convorbiri ce le-am avut cu ilustrul Ion Ţugui legat de spiritualitatea
"copiilor Universului"cum le spunea cu atâta patos ozenautilor, aceştia au 50% respectiv 55% (vin
din două galaxii diferite), din creier racordat şi o spiritualitate de
90% şi tehnicul 10% din întregul lor, iar tehnicul lor este superior nouă cu 200%, deci ei
cu toţii pot levita; peste 45% se poate intra în elongaţie şi dematerializare, peste 50% "fenomenul
Philadelfia''este accesibil şi controlabil. Ei străbat spaţiile intergalactice cu viteze super luminice.
Au cunoştinţe de aceste Porţi. Nu se abat de la Legile Divine, şi ei ca şi noi i se supun LUI.
CE SPUNE BISERICA
Omul prin structura lui are capacitatea de a percepe Sacrul, cu condiţia ca să depună efort
pentru a ieşi în întâmpinarea Sa.
Acest neam a avut şi are preoţi şi călugări care au atins îndumnezeirea.
La inceputul sec. XX, în România mai existau cazuri de levitaţie în mănăstiri. Marele Prof.
Pr. Staniloaie, avea Harul de a urca acolo SUS să vadă ce este şi să coboare la noi să ne explice
atât de minunat filocalic, cele nevăzute de noi, dar existente. Îmi spunea adesea că sunt 7 ceruri
ierarhice până la cel Neînţeles, Necuprins si Neexplicabil, iar noi avem acces la EL doar prin
Ierarhii, iar EL la noi direct conform Voii Lui.
Mergeam la mănăstire, pe munte la Avva Ieronim, pe o ploaie torenţială. Ajuns la Sf. Sa,
fiind ud complet i-am cerut un prosop să mă şterg; dânsul mi-a spus ca nu-i nevoie ci doar să stau
pe scaun lângă dânsul, în biserică. După câteva minute am observat că a început să iasă abur din
hainele mele, iar după circa un sfert de oră erau complet uscate.
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Se apropia ora de plecare spre trenul de Timişoara. Eu:"Avva Ieronim, aici aţi fost dvoastră şi v-aţi rugat să-mi usuce Domnul hainele, dar la gară nu mai sunteţi să mă aşteptaţi".
Avva: "Frate Ioan, nu vă fie teamă, n-o să vă atingă nici o picătura de ploaie". A ieşit din biserică
înaintea mea, afară ploua cu găleata, a ridicat ambele mâini în sus spunându-mi: "mergeţi liniştit".
Pădurile din jur şi dincolo de gară vuiau sub perdeaua de ploaie. La jumătatea drumului, de culuar
fără ploaie, mi-am întors privirea spre Sf. Mănăstire Bocşa Vasiova, Avva era încă cu mâinile
ridicate, mi-a făcut semn să merg liniştit, să nu mă îndoiesc. Nu m-a plouat până la gară, deşi de
jur împrejur, pe fundalul pădurilor se vedeau perdelele de ploaie.
Curiozitatea inventatorului din mine m-a făcut să privesc spre nori, să văd ce se întâmplă.
Cerul era încărcat de nori, dar deasupra traseului pe care am coborât circa 1 Km, norii erau rarefiaţi
şi nu ploua. Ştiam de puterea rugăciunii Avvei Ieronim.
Eram în Piaţa Operei din Timişoara, la o tonetă cu cărţi, împreună cu Sf. Sa, i-am spus:
"Avva, se va întâmpla ceva oribil azi in Timişoara, dar nu ştiu ce; de azi dimineaţă simt că trece
ceva sinistru prin mine şi acum este foarte amplificat".
Avva: "Da, da, trebuie să plecăm repede de lângă clădiri". Am mers pe o bordură la 10-20
m de Muzeu; era ora 13,30 iunie 1992. La 13.40 lumea a inceput să ţipe şi să iasă pe uşi din
magazine, cofetării. Cădeau ţigle de pe acoperişuri, pereţii magazinului
Victoria se zbenguiau ca o draperie în vânt, după care am observat cum vin valuri spre noi
din pământ, trecând pe sub noi.
Avva: "A,a,a, aşa ceva încă nu am mai văzut nici eu până acum. Cutremurul a avut circa 6
grade pe scara Richter.
Eu: "Avva, Dumnezeu arată lumii cât suntem de mici în faţa Lui". Avva: "Aşa este frate".
Aceleaşi senzaţii le-am avut timp de aproape 10 ore înainte de cutremurul din 31.08.1986
din Bucureşti, ora 0,20, care a avut 6,9 grade pe scara Richter, senzaţii asemănătoare cu undele
dintr-o staţie de înaltă tensiune, dar cu vibraţii sinistre şi agitaţie interioară. Planşeul hotelului în
care am fost cazat s-a rupt, bucăţi căzând pe paturi, eu luasem un copilaş de 5 ani în braţe şi pe
bunicul lui de subsioară şi i-am dus la recepţie, acolo fiind peste 50 de femei de la un examen de
învăţământ, parte cu un biet prosop pe ele, plângeau speriate.
În lupta acerbă pentru apărarea muncii de o viaţă, în faţa ignoranţilor şi invidioşilor, am
fost călăuzit de călugării noştri, în a ţine post 40 de zile pentru cauza şi 39 de zile în semn de
mulţumire. Eu fusesem martirizat şi aspru pedepsit pentru simplul motiv că eram inventator şi că
aveam nişte drepturi de pe urma contractelor, Sf. Calugari spunându-mi dinainte întreaga evoluţie
a situaţiei. La terminarea postului, cu 1 zi înainte de data când tabăra adversă putea să mă
zdrobească, la intrare în casa, împreună cu soţia şi copiii mei, seara, pe covor am fost întâmpinaţi
de o lumină sub forma unei stele de mare; strălucea, era turcoaz-verzuie. Am luat-o în mână, de
pe covor, spunând: "Doamne, nu mai lăsat singur". Am contemplat-o cu toţii câteva minute; avea
greutatea unei pene de porumbel şi un diametru de 4 cm. Soţia a aprins becul şi luminiţa a dispărut.
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A doua zi, tabăra adversă nu a putut veni. L-am întrebat pe juristul lor de ce nu a venit, iar dânsul
mi-a răspuns:
"Fii liniştit, nu a pornit nici o maşină, nici cu mecanicul auto lângă ele". Alte 30 de
asemenea experienţe le-am prezentat Sf.Calugari, Sf.Sale Pr.Staniloaie şi domnului Ţugui.
Prof.Pr.Staniloaie:"Frate, cât de minunat s-a îmbinat la d-voastră inventivitatea cu Trezviea".
Eu:"Este meritul rugăciumlor d-voastră şi a Sf.Calugari.
Dacă preoţii noştri pot face aceste lucruri, acum, ce puteau face preoţii daci, dacă erau la
nivelul Levitaţiei?
De ce oare cunoaştem mai nimic din Toata Gratia Manifestărilor existenţiale conform Voii
Lui, faţă de înaintaşii noştri care ştiau atâtea?
Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte dacă greşim făcând incursiuni spre alte Lumi, dar o
facem cu un singur gând – de a încerca prin umila noastră pricepere să aducem câte un răspuns la
miile de întrebări ce ni le punem, în dorinţa de a folosi ştiinţei, care are la bază curiozitatea ce nea fost dată tot de EL, pentru a ne consolida spiritualitatea, de a deveni mai buni.
Ajută-ne Doamne să ne păstram curaţi pentru Tine şi fă parte de bine acestei lumi.
Poarta de la Sarmisegetesa este un laborator pe viu pentru oamenii de ştiinţă în privinţa
dovedirii Manifestării Existenţiale Multinivelare, dar care va rămâne pentru noi "Un pod încă mult
prea îndepărtat".

IOAN DAVIDONI
Inventator- laureat la Bruxelles, Geneva, Budapesta
Discipol al celui ce a fost Marele Prof. Pr.Staniloaie
Discipol al Avvei Ieronim
Timişoara: 18.03.2005
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