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Miraculoasele etaloane de măsură ale geto-dacilor 

sau  

Când Istoria întâlneşte Ştiinţa, pietrele rostesc adevărul 

 
Cuvinte cheie: cotul piramidal, geto-dacii, etaloane antice, mesajul atlanţilor, 

numere sacre, Piramida-Keops, Enoh, piciorul sfânt sumerian, stadia atlanţilor. 
 
 
 
 Cartea de faţă iniţiază o incursiune istorică în trecutul omenirii, pe urmele unui 
etalon de măsurat lungimea, care a fost folosit de constructorii Piramidei-Keops şi pe 
care, din acest motiv, l-am botezat cot piramidal. Uneori a mai fost denumit şi cot 
sacru, deoarece era considerat sfânt, urme ale folosirii lui fiind regăsite la nivel 
planetar, încă de acum 12 milenii.  
 Surpriza cea mare este că acest etalon a fost folosit şi pe teritoriul Geţiei 
dintotdeauna şi dintre toate popoarele geto-dacii l-au conservat cel mai bine, la 
valoarea iniţială, înscrisă şi în Piramida-Keops (0,635660 m, exact). De altfel, în 
arealul românesc cotul a fost folosit până în perioada modernă, când, pe vremea lui 
Alexandru Ioan Cuza s-a trecut la sistemul metric de măsurare, şi în tot acest timp 
multimilenar cotul getic a avut variaţii de numai 1÷2 mm (cum a fost cotul 
moldovenesc de 0,637 m). 

După o trecere în revistă a diferitelor sisteme de etaloane pentru măsurat 
lungimea, folosite în antichitate, inclusă pentru a forma o imagine de ansamblu asupra 
modului de definire a principalelor etaloane, ajungem la geto-daci. În baza a 
numeroase exemple demonstrez că în spaţiul mioritic au fost folosite etaloane foarte 
precise, care, în mod miraculos, coincid perfect cu etaloanele folosite de constructorii 
de piramide din neolitic .  

Acest fapt este, pentru istoria oficială, o mare surpriză, ca tocmai geţii să 
moştenească etaloanele atlanţilor, căci consider că atlanţii şi urmaşii lor, supra-
vieţuitori ai catastrofei atlante, sunt constructorii piramidelor de pe întreg pământul. Pe 
de altă parte, se adevereşte pentru Geţia atributul de civilizaţie străveche, deoarece 
egiptenii îi numeau pe geţi „cei bătrâni”. 

Faptul interesant este acela că numai geto-dacii mai foloseau în antichitate 
etaloanele sacre şi nici măcar egiptenii epocii faraonice nu le mai avea. Dintre acestea 
enumăr cotul piramidal, degetul piramidal, stânjenul, piciorul sfânt sau piciorul 
atlanţilor  (de 0,3249 m) întâlnit şi la sumerieni, pasul de 1,478 m şi stadia de 666 coţi 
(423,35 m) moştenită, cel mai probabil, de la pelasgi, care au avut o împărţire 
administrativ-teritorială bazată pe acest etalon, fapt demonstrabil şi azi, cu dovezi 
expuse în prezentul studiu. 

Multe din aceste măsuri, considerate sacre, au fost păstrate în cercul restrâns al 
meşterilor constructori şi transmise din generaţie în generaţie, aşa cum a fost cazul 
pletrei grecilor, care nu le aparţine, urme ale ei existând cu multe milenii în urmă în 
măsura unor pietre de pe terasa de la Baalbek, în latura piramidei de pe vârful Toaca 
din Ceahlău, care are 10 astfel de pletre (295,6 m) şi în înălţimea Piramidei Albe din 
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China aproximată la 300 m, dar în realitate poate fi vorba tot de 295,6 m, cei 40 cm 
adăugaţi fiind discutabili. 

Se evidenţiază ca o certitudine, demonstrabilă prin matematica simplă, că toate 
etaloanele antice provin din măsuri ale Marii Piramide sau – la fel de posibil – o parte 
din ele au fost moştenite de la civilizaţia care a construit aceste piramide şi care a fost 
o societate tehnologică. Altfel nu se explică cum a fost posibil să determine ei a zecea 
milioana parte din raza polară a Terrei pentru a defini cotul piramidal, când lumea 
noastră modernă abia a încropit un etalon din arcul de meridian al Terrei. E vorba de 
metrul etalon de la Paris. 

De asemenea, este la fel de edificator faptul că acei oameni din neolitic aveau 
cunoştinţe de matematică avansate, prefigurate de modul de definire al piciorului sfânt 
din cotul piramidal, dar şi funcţie de numărul π şi numărul de aur φ, despre care nu 
puteau avea cunoştinţă fără să fie posesori ai unei ştiinţe matematice avansate. 

Chiar dacă popoarele au uitat modul de definire al unor etaloane se poate 
demonstra simplu că ele sunt proporţii precise din măsuri ale Piramidei-Keops. Pentru 
a exemplifica este uşor de verificat că stânjenul reprezintă a 75-a parte din valoarea 
înălţimii Piramidei-Keops, care are 147,80 m (inclusiv vârful lipsă), iar pletra grecilor 
de 29,57 m reprezintă, cu precizie, 1/5 din aceeaşi măsură a Piramidei. Deoarece 
romanii au dedus sistemul lor de etaloane de măsură din pletra grecilor, mila romană 
era mai mare cu numai 50 cm în raport cu 10 măsuri ale înălţimii Marii Piramide 
egiptene (1 milă romană = 1478,5 m).  

Se relevă faptul că etaloanele străvechi sunt mai elaborate şi mai precise decât 
etaloanele antice, care s-au decalibrat în timp sau au fost definite mai rudimentar, 
uitându-se adevăratele măsuri sacre antediluviene.  

Pe de altă parte, între etaloanele care preced antichitatea, există o legătură 
uimitoare, care s-a pierdut în cazul celor antice. Spre exemplu, perimetrul bazei 
Piramidei-Keops, exprimat în degete, este de 36524,155 degete piramidale, iar măsurat 
cu piciorul sfânt de 0,3249 m (sau 12,78 degete) are 2857,9135 picioare, ceea ce repre-
zintă un alt număr important încifrat obsesiv în măsurile Piramidei (valoarea 
285,79135), dar şi în alte monumente străvechi presărate pe întreg pământul. 

Acest număr obsesiv al Piramidei-Keops ar putea fi cheia înţelegerii mesajului 
ascuns purtat de acest monument, înscris în măsurile lui de acei arhitecţi misterioşi, 
care ne pun inteligenţa la încercare cu nişte ingenioase şarade numerice . 

Cele evidenţiate până la acest punct demonstrează că există o coerenţă dimen-
sională a monumentelor străvechi la nivel planetar, ce nu se poate explica decât în 
ideea că ele au fost produsul unei culturi unice antediluviene şi dovezile adunate 
converg spre legenda Antlantidei, o societate dezvoltată distrusă spontan de un 
cataclism sau, la fel de posibil, de o altă civilizaţie venită din spaţiul cosmic. 

O altă concluzie ce rezidă din analiza mai multor monumente construite de 
antediluvieni este aceea a existenţei unor numere sacre ale universului, despre care 
anticii încă mai aveau cunoştinţă. Ele apar încifrate la fel de extins pe suprafaţa 
planetei, la diferite popoare, dar Piramida-Keops include cele mai multe astfel de 
numere. Unul dintre ele este înscris în înălţimea ideală a Piramidei, care are 5813 
degete, acest număr fiind în realitate o constantă gravitodinamică, fapt demonstrabil 
atât prin calcul matematic (teoretic), cât şi pe o cale mai practică, din observaţii asupra 
sistemului solar, caz prezentat în una din anexele prezentei lucrări. 
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În multe situaţii apare încifrată zecimea lui 5813, cum ar fi înălţimea la care 
este plasată uşa de acces în Marea Piramidă, care este de 581,3 degete în raport cu 
solul. De asemenea, numărul apare şi în raza Sanctuarului Mare Rotund al dacilor, 
care măsoară 581,3 degete (14,78 m), iar pletra grecilor cuprinde două astfel de măsuri 
de 14,78 m, adică 29,57 m, măsură încifrată şi în înălţimea piramidei Kukulcan din 
peninsula Yukatan sau în diametrul la interior al sanctuarului de la Stonehenge, în 
măsura laturii Templului Alb de pe insula Şerpilor şi în multe alte monumente antice. 
Până şi Columna lui Traian dar şi înălţimea Coloanei brâncuşiene fără sfârşit sunt 
aproximativ egale cu o pletră grecească.  

Romanii, prin modul de definire al pesului (piciorul roman), ca o sutime dintr-o 
pletră, care este 1/5 din 5813, după cum am arătat, includ involuntar şi măsura de 
58.130 degete, adică de 10 ori înălţimea Piramidei-Keops, care în sistemul lor de 
unităţi reprezenta o milă romană (1478,5 m), respectiv 5000 de pes.  

Un alt număr considerat sacru de către antici este reprezentat de măsura în coţi 
a laturii bazei Marii Piramide egiptene (365,24155 coţi sacri). Numărul este regăsit, 
dar multiplicat cu 10, în circumferinţa Sanctuarului Mare Rotund dacic, iar multiplicat 
cu 100 în măsura perimetrului bazei Piramidei, însă exprimat în degete piramidale.  

O mare surpriză pentru mine a fost aceea de a regăsi acest număr sacru în 
latura mare a Templului lui Jupiter, construit de romani la Baalbek (Liban), încifrat în 
picioare romane. Deci lungimea Templului lui Jupiter este pur şi simplu de 365,24155 
pes, respectiv 108 m (365,24155 x 0,2957 m = 108,0019 m). 

Oare de ce erau obsedaţi anticii de aceste numere sacre?  
Cel mai probabil, deoarece ei aveau cunoştinţă despre faptul că proveneau de la 

civilizaţia antediluviană şi reprezentau numere divine, căci numărul 365,24155 este o 
constantă de timp a Galaxiei, fapt pe care îl argumentez sumar într-una din anexele 
cărţii de faţă şi la un nivel mai elaborat în cartea „Mesajul atlanţilor”, despre care am 
mai vorbit. 

Cu siguranţă vă întrebaţi ce caută acest număr şi în parametri dinamici ai 
planetei noastre, ca raport între perioada de revoluţie şi perioada rotaţiei. Răspunsul 
este unul singur: deoarece acest fapt nu este o coincidenţă, este de presupus că cineva 
(un Agent cosmic inteligent) a calibrat mişcarea Pământului în jurul Soarelui şi rotaţia 
sa, astfel încât, din raportul lor să rezulte numărul 365,24155, dar datorită unei dilatări 
continue a orbitei, numărul apare azi uşor mărit, fiind egal cu 365,242198 (anul tropic 
în zile). Acel Agent Inteligent, care a calibrat orbita Pământului pe acest număr sacru, 
a ţintit tocmai posibilitatea ca oricând în viitor să se poată calcula timpul scurs de la 
acea intervenţie până azi, în baza cunoaşterii ratei de dilatare a orbitei, dată de 
expansiunea generală a universului.  

De altfel şi numărul 5813 apare încifrat în sistemul solar, căci satelitul marţian 
Phobos este caracterizat de un număr de cuantificare al orbitei egal cu 581,3.  

Satelitul jupiterian S/2003 J 19, în schimb, are raza orbitei egală cu 5813 
miliarde degete piramidale sau fix 100 milioane mile romane.  

Pot fi aceste aspecte numerice nişte coincidenţe? 
S-ar părea că nu. 
Numărul 365,24155 există încifrat în prea multe ipostaze, apărând chiar şi în 

măsurile Soarelui, pentru a considera că acest fapt este un rezultat al hazardului. De 
aceea se profilează ca plauzibilă existenţa unei ramuri a astronomiei numită „ ştiin ţa 
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semnelor”, despre care vorbeşte Enoh în cărţile sale, semne implementate în 
parametrii fizici şi dinamici ai astrelor din sistemul solar, ca peceţi divine sau 
semnături inteligente, de către un Agent Inteligent cu mare putere de creaţie, care îşi 
asumă sistemul solar ca fiind înfăptuirea sa. 

Dintotdeauna acest Agent Creator, care şi-a pecetluit lucrarea, implementând 
semne numerice în măsurile ei, a fost numit Creator sau Dumnezeu, Iov numindu-l, cu 
un înţeles evident „Cel ce îşi pune pecetea peste stele”. Ori, anticii ştiau despre ele şi 
de aceea au păstrat tradiţia numerelor sacre ale creaţiei, dar în timp cineva a ocultat 
toate aceste informaţii primordiale. 

Iisus a profeţit că atunci când vor fi descoperite aceste semne divine se 
apropie A Doua Sa Venire pe Pământ (Luca;21/25). Ori semnele sunt deja revelate, 
reprezentând numerele sacre evidenţiate prima dată în cartea mea intitulată „Mesajul 
atlanţilor” şi nuanţate în prezenta lucrare. Ele sunt înscrise şi în multe construcţii 
străvechi şi chiar în sanctuarele dacice de la Sarmisegetuza. 

S-ar părea că geto-dacii sunt un element cheie în înţelegerea tainelor istoriei, ei 
păstrând nu doar etaloanele antediluviene intacte, dar şi multe cunoştinţe ale acestora, 
care sunt ascunse în planul construcţiilor lor şi, cu siguranţă, în multe alte locaţii 
nedescoperite încă, unde au fost ascunse comorile lor de aur, dar şi comorile de 
cunoaştere, care nu au picat în mâna invadatorilor romani şi aşteaptă cuminţi 
momentul descoperirii lor. Ar putea fi vorba chiar de adevărate arhive cu informaţii de 
la antediluvieni (mult discutatele arhive atlante). 

Concluzia care se desprinde după această incursiune pe urmele cotului pira-
midal este aceea că în trecutul îndepărtat a existat o civilizaţie tehnologică, ce ar putea 
fi chiar aceea a atlanţilor.  

Conform etaloanelor rămase de la ei şi anume un cot de 0,63566 m, un picior 
(talpă) de 0,3249 m şi un pas de 1,478 m, dacă aceste etaloane au fost definite în raport 
cu măsurile lor fizice, atunci atlanţii au fost mai vânjoşi comparativ cu oamenii de azi. 
Ei aveau o înălţime ce depăşea 2,2 ÷ 2,3 m, ca să se potrivească armonios cu o talpă de 
32,5 cm şi o măsură a antebraţului (de la cot până la vârful degetului mare cu mâna 
întinsă) de 63,5 cm, ori cu pasul de 1,478 m, înscris în Piramida-Keops prin măsura 
Marii Trepte, de la capătul superior al Marii Galerii. 

Nivelul ştiinţific al atlanţilor se reflectă în precizia execuţiei piramidelor 
egiptene şi în informaţiile înscrise în măsurile lor, pe care ştiinţa noastră nu le înţelege, 
şi aici mă refer la sensul factorului obsesiv 285,79135, înscris pe monumente de pe 
toate continentele, sau numărul 203,4 înscris în numărul de trepte ale Marii Piramide 
din Egipt.  

Oare de ce au făcut anticii o obsesie pentru aceste numere? Ce vor să ne 
transmită prin numerele sacre? Probabil că sensul lor real şi mesajul atlanţilor către noi 
va mai rămâne o taină pentru un timp şi depinde de noi cât de mult se va amâna acest 
moment. 

Dar cea mai mare taină este legată de afirmaţia lui Enoh că atunci când va fi 
revelată taina semnelor (peceţilor) divine din astre „stăpânii pământului vor înceta de a 
mai avea putere şi autoritate”. La ce stăpâni se referă el? Şi de ce vor fi judecaţi de 
„cei drepţi” sau cei din „rasa sfântă”, care tot în acele zile, a revelării peceţilor divine 
din astre, „vor coborî din înălţimea cerului şi generaţia lor va trăi laolaltă cu fiii 
oamenilor”. 
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Prea multe informaţii din cărţile lui Enoh se potrivesc cu realitatea pentru a mai 
considera că scrierile lui sunt contrafăcute de cineva pentru a ne induce în eroare. 
Totuşi cartea atribuită lui Enoh este foarte veche, din moment ce în trecut a fost 
inclusă printre primele capitole ale Bibliei. Oare ce s-a scontat atunci când a fost 
eliminată? 

Speranţa noastră este că înţelegerea de ansamblu a Istoriei poate va veni în 
viitor, când vom reuşi să deschidem arhivele atlanţilor, existente sub Marea Piramidă 
din Egipt, după cum ne spune atlantul Thoth şi, posibil, şi în alte locaţii de pe glob. 
Poate chiar pe anumiţi sateliţi marcaţi cu semne (peceţi) pentru a atrage atenţia asupra 
lor, căci o civilizaţie tehnologică, cu siguranţă,  s-a amestecat şi în ordinea obiectelor 
cosmice din sistemul solar.  

Dar, dincolo de toate acestea, se întrezăreşte că şi geto-dacii fac parte din 
marele mister al începutului vieţii pe Terra, când omul a fost creat şi i s-a dat infor-
maţii preţioase despre univers şi etalonul sacru cot piramidal, cu care a fost pusă în 
practică Marea Lucrare Cosmică. Despre primirea de măsuri (etaloane de lungime, 
sfori), de către oamenii începutului, de la îngerii veniţi pe pământ înainte de Potop, 
vorbeşte tot Enoh în cartea sa, iar incursiunea din aceste pagini, pe urmele cotului 
sacru, certifică cele afirmate de bătrânul patriarh antediluvian. 

 
Mai jos înserez cuprinsul cărţii Miraculoasele etaloane de măsură ale geto-

dacilor  pentru a vă face o idee mai clară despre conţinut. 
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