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Mesajul atlanţilor 
Pledoarie pentru o abordare ştiinţifică a Piramidei-Keops 

 
de Bîrsan Dorel  

 
(prezentare) 

 
 
 Această carte a început să prindă contur în anul 2003, în urma unei „revelaţii” 
numerice, care mi-a apărut în nişte calcule banale de prospectare, într-o tentativă personală 
de fundamentare a unei teorii nerelativiste a gravitaţiei. E vorba despre Teoria Gravito-
dinamică, ce readuce în prim plan spaţiul fizic tridimensional şi forţa Lorentz pe care 
Teoria Generalizată a Relativităţii (TRG) o substituie, înlocuind-o cu binecunoscutele 
transformări de coordonate, care dau aura atât de neclasică a relativităţii generale a lui 
Einstein. Cu alte cuvinte, prin această teorie dinamică a gravitaţiei eu propun să ne 
reîntoarcem la momentul naşterii TRG şi să regândim fizica gravitaţiei în ideea unei forţe 
laterale (adiţionale), ce apare atunci când corpurile ponderabile se deplasează unele în 
raport de altele. Şi rezultatele au fost încurajatoare, corecţiile aduse teoriei clasice fiind în 
bun acord cu observaţiile.1   
 Dar, aşa cum se întâmplă atunci când hălăduieşti pe cărări neumblate, fie ele şi pur 
teoretice, descoperi lucruri noi şi aspecte matematice surprinzătoare, tocmai prin ineditul 
lor. Astfel, ca orice teorie şi Gravitodinamica trebuia să-şi listeze constantele specifice, mai 
ales pe cele fundamentale, iar una dintre acestea este constanta gravitodinamică de cuplaj, 
pe care TRG nu a reuşit să o definească şi de care teoria gravitaţiei are mare nevoie. 
Definirea ei este simplă, fiind complementara, la nivel macrocosmic, a constantei 
electromagnetice de cuplaj din microcosmul atomic. Calculul ei a fost posibil şi din 
mişcarea observată a planetelor în sistemul solar, dar şi teoretic, în baza axiomaticii 
gravitodinamice. Valoarea numerică a constantei în discuţie este 1/5813 unităţi zecimale 
(fără dimensiuni), fiind o constantă fundamentală. Marea surpriză, însă, avea să vină în ziua 
în care, citind cartea lui G. Barbarin „Secretul Marii Piramide”, am aflat că înălţimea 
Piramidei, zisă a lui Keops, are tocmai 5813 degete piramidale. A fost o revelaţie care m-a 
lovit ca un trăznet, căci era mai mult decât evident că acei constructori misterioşi ai 
Piramidei, au calculat înaintea mea această constantă gravitaţională. Ulterior, la câteva luni 
distanţă, adică pe 3 iulie 2003 am descoperit că unul din sateliţii lui Marte avea un număr 
de cuantificare2 egal cu o zecime din 5813, ceea ce era la fel de surprinzător. Acesta a fost 
momentul în care am hotărât să analizez sistematic parametrii fizici şi orbitali ai astrelor din 
sistemul solar, şi momentul în care am făcut primul pas spre elaborarea cărţii de faţă. 
 Cartea cuprinde 8 capitole şi era firesc ca la început să prezint axiomatica teoriei 
gravitodinamice. Aspectul matematic sub care este prezentată nu trebuie să sperie pe 

                                                 
1  Vezi cartea „Idei pentru o teorie dinamică a gravitaţiei” în care este prezentată Teoria Gravitodinamică 
(Ed. Etnous, Braşov, 2018) 
2  Numărul de cuantificare este un parametru gravitodinamic, definit de nişte mărimi fizice specifice centrului 
în jurul căruia un corp este satelizat. În cazul planetelor este un număr întreg, dar în cazul sateliţilor sunt şi 
situaţii în care are valori fracţionare. 
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nimeni, deoarece este simplu şi poate fi înţeles de orice om cu pregătire medie, care nu s-a 
dus degeaba la şcoală. 

După cum se ştie, orice tentativă de schimbare a viziunii despre lume porneşte de la 
un filon filozofic iniţial, născut din credinţele personale ale unui autor, iar ca prim element 
de pornire în elaborarea acestui model de univers îl reprezintă Ipoteza diviziunilor 
universale. Aceasta este un model structuralist şi presupune că Existenţa constă dintr-o 
multitudine de universuri şi fiecare particulă materială este un univers în sine, diviziunea 
materiei fiind nesfârşită. În acest fel, cunoaşterea noastră, bazată pe ştiinţă, nu este una a 
esenţelor, ci numai a structuralităţii, a organizării şi mişcării materiei în cadrul limitat al 
diviziunilor universale. 

Ca primă caracteristică a Existenţei se evidenţiază cuantificarea devenirii, ea fiind o 
înlănţuire cauzală de nivele structurale sau diviziuni universale, după cum le-am numit eu. 
Diviziunile universale se includ unele pe altele şi alcătuiesc Axa lumii materiale3, unind 
metaforic Esenţa profunzimilor cu Totul Absolut. Cuantificarea devenirii materiei constă în 
faptul că salturile de spaţiu-timp de la o diviziune universală la următoarea este cuantificat, 
adică raportul de spaţiu-timp dintre două diviziuni universale este constant şi definit de 
nişte mărimi numerice, pe care le-am numit constante de simetrie. 

De asemenea, trebuie ştiut că toate diviziunile universale sunt structurate identic, 
includ aceleaşi sisteme de organizare a entităţilor componente şi sunt guvernate de legi 
identice formal, ceea ce s-ar transpune mai plastic la ideea că atomii includ în cadrul lor 
intim aceleaşi structuri pe care le întâlnim în macrocosm, simetria fiind perfectă. Acest mod 
universal de structurare a materiei în cadrul diviziunilor universale ajută cunoaşterea 
deoarece, după cum arăta încă Giordano Bruno, „ceea ce nu vezi în minim, vezi în maxim”, 
adică prin ceea ce vom dezvălui în macrocosm, ni se va dezvălui şi în microcosm şi vom 
înţelege modul de a fi al atomului în intimitatea lui. 

Dar ni se dezvăluie aspecte şi mai neclasice, căci este o consecinţă logică să 
admitem, în baza simetriei structurale enunţate, că la nivel intraatomic trebuie să existe 
structuri vii şi chiar inteligente, aşa cum există în macrocosm. Dar nici aceste descoperiri 
din experimentul mintal al diviziunilor universale identice structural, nu prezintă noutate, 
deoarece din vechime ne parvine ideea de „lumi incluse în alte lumi” (Thoth) sau ideea de 
univers văzut ca o entitate vie („Întregul este o entitate vie şi de aceea constă din materie şi 
din intelect”, Hermes Trismegistul).  

Este la fel de logic ca nişte fiinţe inteligente ajunse pe nivelele ultime ale evoluţiei 
să acţioneze asupra universului în care sunt incluse, controlându-l, iar multitudinea de 
civilizaţii dintr-o diviziune universală formează reţele informatice prin care păstrează 
legătura, partea vie a universurilor alcătuind o aură informatică subtilă care le învăluie. 

Prin fiinţele inteligente incluse în structurile Existenţei, universurile finite tind să se 
autocunoască, devenind ele însele structuri inteligente. 

În acest sens întrebarea unde începe viaţa are un răspuns la fel de general: viaţa 
însoţeşte materia ca o umbră şi este inclusă în orice particulă materială, oricât de mică sau 
de mare ar fi aceasta. Cum e posibil? Este, deoarece materia fiind pătrunsă de acelaşi 

                                                 
3 Denumirea aparţine prof. Mihai Drăgănescu, care foloseşte acest concept în cartea „Profunzimile lumii 
materiale”. Numai că, spre deosebire de Ortofizica lui Mihai Drăgănescu, în care sub nivelul cuantic începe 
ortoexistenţa sau profunzimile materiei, din punct de vedere gravitodinamic se diferenţiază o infinitate de 
nivele structurale (diviziuni universale) care se coboară în profunzimea lucrurilor (ex. macrocosmosul, 
microcosmosul, ortocosmosul, paracosmosul, infracosmosul, etc.) 
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program de structurare, chiar dacă ar fi distrusă în elemente infinit de mici ea se va reface 
precum pasărea Pheonix din propria cenuşă, devenirea ei fiind condusă spre aceleaşi forme 
arhetipale, determinate de programul subiacent de structurare, ca un veritabil cod genetic 
preexistent în toate lucrurile. De aici concluzia infotropiei Existenţei, ceea ce conduce, de 
asemenea, spre un model structural holografic al lumii. 

Luând la cunoştinţă despre asemenea informaţii veţi concluziona repede că acest 
gen de gândire este metafizică pură, iar asemenea bază de pornire nu poate conduce decât 
spre pseudoştiinţă. Este o concluzie pripită, deoarece nici o clipă nu se pierde contactul cu 
logica şi argumentul, chiar dacă uneori nu poate avea şi confirmare matematică strictă. 
Civilizaţiile din microcosmos şi din orice altă diviziune universală, nu sunt invenţii, ci ele 
sunt postulate în spiritul unei legi generale, aceea a simetriei structurale a tuturor nivelelor 
spaţio-temporale ale Existenţei de genul macro- şi micro-cosmosului. 
 Mai departe, în capitolul 2, după conturarea unui filon filozofic al modelului 
structuralist de univers, vom uita pentru un timp de aceste aspecte, la limita logicii 
filozofice, pentru a ne focaliza pe axiomatica Teoriei gravitodinamice. Principiile de bază şi 
mărimile fizice necesare înţelegerii ei sunt enunţate progresiv şi rezumate pentru a evita o 
etalare matematică excesiv de laborioasă, care ar plictisi. În această carte Gravitodinamica 
este doar schiţată şi redusă la strictul necesar, deoarece avem nevoie de constantele definite 
de ea pentru a justifica anumite numere sacre pe care le vom întâlni pe firul narativ al cărţii 
şi care coincid cu anumite numere cunoscute anticilor şi înscrise în monumentele lor.. 

Ca argumente în susţinerea validităţii Teoriei Gravitodinamice sunt expuse câteva 
exemple, susţinute de datele observaţionale, cum ar fi avansul de periheliu (gravitodinamic) 
al lui Mercur şi mişcarea de nutaţie, care din punctul de vedere al gravitodinamicii este, de 
fapt, o mişcare de precesie al planului orbital al planetei noastre, aspect imposibil de 
abordat în baza teoriei relativiste şi cu atât mai inabordabil în viziune clasică. 
 Un alt aspect observaţional explicat cu exactitate de gravitodinamică este încetinirea 
rotaţiei Terrei, măsurată suficient de precis şi la fel de precis prezisă teoretic. Acest calcul 
aduce în atenţie şi faptul că teoria relativităţii restrânse rămâne validă, căci numai însumând 
corecţia relativistă (în sens restrâns), cu corecţia gravitodinamică, se ajunge la cele 100 de 
secunde per secol, care se adaugă în calendare periodic pentru a le pune în acord cu 
mişcarea observată a Pământului.  
 O altă predicţie inedită a gravitodinamicii este cuantificarea orbitelor (planetare sau 
ale sateliţilor) în raport cu un centru gravitaţional de influenţă, reflectând omniprezenta 
simetrie cu microcosmosul atomic. 
 Odată conturat modelul gravitodinamic de abordare a cercetării, în capitolul 3 se 
trece la expunerea în detaliu a planului constructiv al Marii Piramide egiptene, iar legătura 
cu gravitodinamica am expus-o deja: înălţimea Piramidei-Keops încifrează constanta 
gravitodinamică de cuplaj, având 5813 degete piramidale (e vorba de înălţimea ideală, 
rezultată prin prelungirea laturilor în partea superioară a Piramidei, ce include şi vârful 
lipsă). Dar surprizele se ţin lanţ, deoarece planul Piramidei include şi alte constante 
gravitodinamice, dar şi matematice, încifrate cu precizie, cum sunt numărul de aur sau 
numărul π. Se dovedeşte că nici o măsură din planul Piramidei nu a fost aleasă la 
întâmplare, având şi între ele rapoarte semnificative, din care rezultă alte constante de 
simetrie, fapt ce arată că şi între constantele naturii există relaţii matematice armonioase de 
o frumuseţe divină. 
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 Abordarea după acest model permite calculul cu exactitate al factorului obsesiv al 
Piramidei sau „factorul de deplasament”, după cum a fost denumit prima dată de către D. 
Davidson, aproximat atunci la 286 degete. Valoarea numerică recalibrată a factorului 
obsesiv este 285,79135 degete piramidale, rezultând dintr-o relaţie ce conţine numărul π şi 
numărul 9!=362.880, după cum a fost imortalizată în plan chiar de Arhitectul Piramidei-
Keops.  
 Faptul remarcabil este că acest factor obsesiv apare înscris în piramide de pe toate 
continentele ca un veritabil mesaj numeric transmis peste timp de constructorii de piramide. 
Totuşi, deocamdată, semnificaţia acestui număr este greu de stabilit, dar este un număr 
plăcut anticilor, încifrat chiar şi în sanctuarele dacilor, aşa încât sunt indicii că acest număr 
are o mare importanţă pentru cunoaştere. 
 Dar numerele, ca esenţă a structurării materiei, sunt analizate în capitolul 4 numit 
„Hermeneutica numerelor”, în care aflăm despre legăturile stranii ale numerelor sacre. 
Sinteza legăturilor numerice dintre constantele fundamentale ale naturii este reprezentată de 
numărul 6660. Tot aici aflăm despre tabla numerelor sau careul celor 9 numere de bază ale 
sistemului zecimal. În cadrul tablei numerelor, cele 9 numere sunt înscrise sub forma unei 
matrici de rangul 3, pe 3 rânduri şi 3 coloane. Este grupajul tipic întâlnit şi pe tastatura 
oricărui calculator modern (zicem noi) sau pe faţa oricărui telefon, grupaj avut în vedere şi 
de Arhitectul Piramidei, care plasează acest careu numeric la cota cea mai înaltă a 
monumentului, adică pe mica platformă pătrată din vârful ei, alcătuită din 9 dale de piatră. 
Pe această mică platformă era aşezat vârful de cristal al Piramidei sau pyramidionul, care 
constituia terminaţia sa originală. 
 Şi această tablă a numerelor constituie un element cheie în decodarea mesajului 
Piramidei. De aceea Arhitectul a plasat-o la cota cea mai înaltă a Piramidei, căci în 
structura ei numerică subzistă încifrate alte numere semnificative, ca şi cum numerele 
copiază structura materiei, reflectând-o în legături matematice.  
 Este la fel de surprinzător să descoperim că şi dacii aveau cunoştinţă de tabla 
numerelor pe care au consemnat-o în mod explicit pe una din tăbliţele de plumb de la 
Sinaia, după cum veţi descoperi în paginile cărţii „Mesajul atlanţilor”. Dar construcţiile 
dacilor păstrează dovezi care arată că ei cunoşteau în amănunt proiectul Piramidei-Keops şi 
încărcătura numerică încifrată, din care au preluat numere sacre înscriindu-le în sanctuarele 
de la Sarmisegetuza.  

Şi multe alte aspecte legate de daci vă vor surprinde în mod plăcut, căci strămoşii 
noştri chiar aveau o cunoaştere şi o cultură deosebite, păstrând o anume adiacenţă cu 
misterioşii constructori de piramide, profilându-se chiar că geto-dacii sunt continuatori 
direcţi ai acelor ce au ridicat piramidele egiptene. O primă susţinere a acestei afirmaţii este 
faptul că geto-dacii utilizau în mod curent etaloanele cu care au fost proiectate piramidele, 
adică cotul şi degetul piramidal, la acelaşi nivel de precizie. Aceste aspecte vor forma 
subiectul unui capitol aparte al cărţii (cap. 7). 

Urmează capitolul 5 în care fac o sinteză a ceea ce s-a prezentat până la acest punct, 
aducând dovezi că Piramida-Keops a fost sursa tuturor etaloanelor de măsură importante 
ale antichităţii şi răspândite în toate culturile vechi. Este reflectată aici şi coerenţa 
dimensională a construcţiilor piramidale (şi nu numai) de pe întreg Pământul, ceea ce arată 
că uimitoarele construcţii aparţin unei culturi unice, din care a descins şi cultura geto-
dacilor, cei care aveau să păstreze cel mai bine elemente din această avansată cultură 
anterioară Potopului. 
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Dar lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată atunci când am descoperit că anumite 
numere sacre (sau constante gravitodinamice) sunt încifrate în parametrii fizici şi dinamici 
ai planetelor şi sateliţilor din sistemul solar. Revelarea lor va forma subiectul celui de al 6-
lea capitol.  

Numerele sacre alcătuiesc cea ce Enoh numea „ştiinţa semnelor”, un mod inteligent 
de aşi pune semnătura asupra creaţiilor sale a unui Agent Inteligent (după cum prudent îl 
numea Newton) care a creat (sau doar amenajat!?) sistemul solar. Subiectul semnelor 
culminează cu semnele(peceţile) puse chiar asupra Soarelui, ceea ce va fi un fapt 
bulversant, căci cine putea implementa asemenea numere sacre în măsurile unei stele? 
Evident Creatorul său pe care Iov îl numea „cel ce îşi pune pecetea peste stele”. Şi este 
formidabil să descoperim că Iov avea dreptate prin ce spunea. 

Tot în acest capitol mai aflăm că sateliţii lui Marte poartă marca piramidei, că 
sistemul lui Marte este însemnat cu numărul 666 şi că etalonul Arhitectului (cotul 
piramidal) este o părticică precisă din prima orbită permisă în jurul Galaxiei, iar Pământul 
a fost proiectat să aibă exact zece milioane de coţi piramidali. De altfel, unele măsuri ale 
geoidului sunt proporţii exacte ale numerelor sacre uriaşe, ce ţin de parametrii galactici.  

Vechimea cotului piramidal poate fi estimată şi rezultă a fi mai mare de 250.000 de 
ani, iar măsurile sistemului solar arată că el a fost proiectat cu acest etalon (sau cineva în 
negura timpului l-a dedus din aceste măsuri!). Legătura cotului sacru cu prima orbită 
permisă în jurul Galaxiei4 putea fi implementată şi pentru a permite încifrarea cu precizie a 
produsului MG (forţa absolută a centrului) specific pentru Galaxie. Rezultă valoarea exactă 
a masei Galaxiei, care se încadrează în limitele valorii estimate de astrofizicienii 
contemporani, dar are un grad de exactitate mai ridicat. 

Dacă cele expuse vi se par afirmaţii exagerate se datorează prejudecăţilor pe care le-
aţi preluat din interpretările ştiinţei oficiale, care încă mai susţine inepţii conform cărora 
piramidele au fost înălţate de primitivi înzestraţi cu dălţi şi ciocane, cu sfori şi scripeţi, 
pietrele cântărind câteva tone fiind trase pe sănii de lemn. Este o imagine greşită şi ar trebui 
să ne pună pe gânduri faptul că civilizaţia noastră, cu toată tehnologia de azi, nu poate 
construi o piramidă de mărimea Piramidei-Keops. A fost o încercare a unor cercetători 
japonezi de a realiza o piramidă de 14 m înălţime (deci de zece ori mai mică) dar s-a soldat 
cu un eşec, pietrele fiind dispuse dezordonat, ieşind din măsurile preconizate şi în final 
proiectul a fost abandonat. 

Argumentele aduse în cartea de faţă arată că cei care au construit piramidele 
cunoşteau gravitodinamică, constanta specifică acestei teorii fiind încifrată pe verticala ei. 
De asemenea,  cunoşteau bine sistemul solar şi semnele(peceţile) înscrise în astre pe care 
le-au încifrat şi ei în misteriosul monument, considerat de profetul Isaia „un stâlp de 
aducere aminte pentru domnul” [Isaia; 19/19]. 

Subiectul continuă cu un capitol special despre geto-daci şi nu este nici o 
discordanţă în înlănţuirea de idei a cărţii, deoarece am dorit să demonstrez că Geţia 
(Regatul Elieo sau Patria divină) a avut legături culturale cu civilizaţia piramidelor, dacă nu 
cumva geţii sunt descendenţi direcţi ai acesteia. Şi, cel mai probabil, constructorii 
piramidelor răspândite pe Terra au fost atlanţii şi descendenţii lor postdiluvieni. 

Este evidenţiat cu argumente numerice că Sanctuarul Mare Rotund al dacilor este o 
reprezentare la scara 1/10 a măsurilor Piramidei-Keops, fiind evident că raza sanctuarului 

                                                 
4  Este un parametru strict gravitodinamic sau o constantă a oricărui corp ponderabil. 
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Mare Rotund este o zecime din înălţimea Marii Piramide egiptene (14,78 m) iar 
circumferinţa cercului exterior de piatră are o lungime de 10 ori mai mică decât perimetrul 
bazei mari a Piramidei (3652,4155 degete). Apoi aduc argumente în susţinerea ideii că 
meşterii daci au proiectat sanctuarele folosind cotul şi degetul piramidal al Arhitectului 
piramidelor egiptene, la acelaşi nivel de precizie (6 zecimale exacte). 

Există dovezi în spaţiul mioritic că cotul şi degetul piramidal au fost folosite fără 
întrerupere de acum 10 milenii, piramida de pe vârful Toaca fiind proiectată cu aceleaşi 
etaloane. 

Capitolul următor (8) reprezintă o sinteză a informaţiilor cărţii şi conţine concluziile 
finale. 

Astfel informaţiile avansate conţinute în Piramida-Keops arată că acei constructori 
de piramide făceau parte dintr-o societate tehnologică ce cunoştea şi prospecta sistemul 
solar şi descoperise semnăturile inteligente înscrise de Creator în parametrii orbitali ai 
astrelor sistemului solar, pe care le-au consemnat în fişierul Piramidei. 

Toate aceste informaţii, fiind rodul viziunii gravitodinamice a universului, arată că 
Teoria dinamică a gravitaţiei are şanse reale de a fi adevărată. De altfel, teoria relativistă 
este dominată de gravitodinamică prin bogăţia de constante ale materiei pe care le relevă. 
Ori tocmai aceste constante, care sunt numerele sacre ale universului, „consemnate” în 
Piramidă sunt încifrate şi în măsurile astrelor sistemului solar. Iar asta nu poate fi rodul 
întâmplării, ci acţiunea voită a unei Inteligenţe cosmice cu mare putere de creaţie. Sunt 
certificate în acest mod ideile tuturor religiilor şi miturilor care susţin că universul este o 
Creaţie a unui Dumnezeu infinit, prezent la toate nivelele de existenţă a materiei. 

Gravitodinamica pare a fi prima teorie fizică despre lume, care vine în întâmpinarea 
religiei, dând speranţa unei împăcări viitoare ale acestor două domenii ale cunoaşterii, atât 
de îndepărtate actual. Iar premisele teoriei nu sunt vorbe în vânt, ci au argumente anexate, 
atâtea câte au fost posibile în faza actuală. Deci acuzaţia de pseudoştiinţă nu rezistă în faţa 
gravitodinamicii şi tocmai de aceea am inclus şi partea matematizată a teoriei la începutul 
cărţii de faţă. 

Cartea mai demonstrează că afirmaţia unora care spun că Dumnezeu nu poate fi 
recunoscut în fenomene este o prejudecată, căci Dumnezeu îşi pune amprenta(semnătura) 
pe toată Creaţia Sa, iar materialul prezentei cărţi este doar începutul revelării şi momentul 
naşterii unei noi ştiinţe pe care eu am numit-o astroinfologia. A fost o ştiinţă cunoscută 
înainte de Potop, despre care aminteşte Enoh, numind-o „ştiinţa semnelor”. Aceasta a fost 
dată oamenilor de extraterestri (Enoh le spune îngeri sau „copiii cerurilor”), dar în timp ea a 
dispărut, probabil distrusă în incendierea marilor biblioteci ale antichităţii, la ordinul unor 
cretini ai timpurilor, care voiau ca oamenii să uite de generaţiile originare, care au fost 
martore ale unor mari evenimente, cum ar fi creaţia unor astre în sistemul solar sau 
corectarea unor orbite planetare pentru a le calibra parametri pe anumite constante ale 
naturii, cum a fost cazul planetei Terra, după cum veţi lua cunoştinţă în cuprinsul cărţii. 

Dar ştiinţa a avansat şi acum, prin calitatea informaţiei, suntem în măsură să 
reconstruim această ştiinţă pierdută a semnelor(peceţilor) divine din astrele sistemului 
solar. Iar momentul descoperirii semnelor din astre va marca apropierea unui alt mare 
eveniment cosmic şi anume A Doua Venire a lui Iisus, după cum El însuşi a prevăzut 
acum două milenii [Luca;21/25]. 
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Ştiinţa semnelor şi cartea de faţă reprezintă împlinirea profeţiei lui Iisus5, ceea ce va 
bulversa lumea şi mai ales ateii, care primesc o confirmare a  afirmaţiilor Bibliei chiar în 
limbajul ştiinţei, adică limbajul lor predilect. Prin deschiderea unor noi direcţii de cercetare 
gravitodinamica devine un pământ al făgăduinţei şi o teorie aptă să lege Trecutul istoric de 
Prezent şi Viitor, aşa cum se cuvine unei teorii generalizatoare a lumii şi materiei, care să 
repună pe Dumnezeu în ecuaţia universului şi să elimine minciunile darwiniste sau 
explicaţiile fanteziste gen big-bang şi explozia iniţială. 

În concluzie cartea „Mesajul atlanţilor” este o carte multidisciplinară, cu mare 
densitate de idei, care va pregăti trezirea spirituală a omenirii şi este potrivită ca lectură (sau 
studiu) pentru pasionaţii şi însetaţii de adevăr. 

 
Cu respect şi consideraţie 
 
Autorul  
  
 
 
   

  

                                                 
5  Şi părintele Arsenie Boca a profeţit încă din anii 80 despre aceste semne „care vor depăşi cu mult concepţia 
materialistă despre lume” că vor fi revelate din România. 


