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                                       VOM GĂSI SCRIERILE DACILOR ? 
                                         [ Rezumat la congresul de Dacologie 2007] 
       Civilizatia dacica in care s-a desvoltat astronomia, medicina, legislatia, 
arta militara , metalurgia si agricultura, nu putea exista fara o scriere si 
respectiv, un alfabet propriu. 

Noi nu avem nici o carte scrisa de Daci, si aflam despre ei din izvoare 
straine.Nu stim nimic despre alfabetul dac, nici cel folosit in timpul 
regatului, nici  cel folosit in perioada crestinarii, in lunga noapte istorica a 
navalirilor.Inca ne mai intrebam de unde ne vine numele de “ român “ si 
facem inca speculatii pe aceasta tema. 

Scrisul a existat si trebuie sa se mai gaseasca pe undeva. Tezaurul de la 
Pietroasa dovedeste ca se scria pe obiecte de cult ce dovedea culmea 
rafinamentului artistic, ca si tezaurul de la Sinaia ce dovedea ca se scria pe 
placute de aur,care din pacate  au fost topite. 

Manuscrisele de la Marea Moarta. s-au pastrat in vase cu nisip.Scrierile 
primilor crestini de la noi, s-au scris pe pergament, si s-au putut pastra in 
vase acoperite cu ceara sau cu cenuse. Cei care le-au gasit, necunoscand 
valoarea lor culturala, au topit ceara si au spulberat cenusa. 

Undeva astfel de dovezi trebuie sa se mai gaseasca,” pe pamantul plin de 
lacrimi, oase pietre si comori.” Urmeaza sa avem dorinta, inteligenta si 
norocul de a le gasi. 

Ne vor ajuta doua descoperiri tehnico-stiintifice relativ recente.: “ 
tehnica celulara si internetul.” 

Tehnica celulara este folosita astazi la telefonul mobil – celular ,la care s-
a adaugat fotografia color inregistrabila si transmisibila. Urmeaza ca in 
acelasi aparat sa se implementeze si alte functiuni. 

Un ecogaf , folosind ultrasunete si infrasunete, trasforma diferenta de 
densitate a rocilor, in imagini color, inregistrabile si transmisibile, stabilind 
distanta si compozitia unor cavitati. Asa se pot descoperii tainite inchise, 
chiar daca sunt umplute cu pamant. O firida –nisa- inchisa si astupata, ca si 
un mormant sapat de 2000 mii de ani se pot descoperii cu acest detector.. 
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Multi vor visa sa gaseasca tezaurele lui Decebal sau Vezina, dar ne-am 
multumi cu descoperirea mormantului lui Ovidiu sau al prietenilor lui , regi 
si printi care scriau poezii in limba daca. Asa s-ar putea descoperii de la 
suprafata, pesteri subpamantene, sau chiar Kogaionul, marele sanctuar al lui 
Zamolxe.Acelasi aparat poate fi facut detector de metale, indicand 
localizarea si forma obiectelor de metal. 

Aparatul poate detecta deformarea semnalelor electrice , magnetice si 
electromagnetice, descoperind ape freatice subterane, filoane de aur sau 
straturi de carbuni. 

Subsemnatul am gasit solutii tehnice pentru realizarea acestor aparaturi si 
sunt dispus sa colaborez la desvoltarea lor, intr-un Parc Tehnologic cum este 
cel preconizat a se infiinta la Cluj. 

Noile tehnologii vor imita sistemul de transmisie al televiziunii in 
culori.Orice semnal , fie el sonor, electric, magnetic, sau electromagnetic, se 
transmite cu 3 semnale diferite, care se transforma in 3 semnale electrice 
diferite, rezultand in final o fotografie digitala in 3 culori.       Cu un buton 
de reglare fotografia va fi adusa la cea mai clara vizibilitate, forma in care se 
memoreaza sau se transmite la distanta. 

Cercetarea se va realiza in functie de cerintele locale. De exemplu, daca 
vrem sa descoperim templul subteran din Piramida muntelui Ceahlau,cautam 
sau facem noi , o deschidere intr-un munte de granit. Amplasam traductoare 
ecografice in jurul muntelui , incepem sa lovim cu pikamerul in diverse 
puncte ale muntelui.Vom folosi trei feluri de lovituri :  

   Lovitura pe o nicovala de fier, lovitura pe o piesa de piatra si lovitura pe 
o piesa de lemn.Se cauta cei mai potriviti traductori , asa ca figura sa iasa in 
evidenta. 

Daca vom cauta intr-o roca mai moale, cautam niste pesteri cunoscute, 
cum ar fi la Caliman, la Polovracii, sau la pesterile de creta din Dobrogea. 

In interiorul pesterilor, unde ne asteptam sa fie tainite zidite, astupate cu 
materiale de protectie contra umezelii vom cauta cele mai adecvate 
traductoare care sa patrunda prin pereti. Daca vom cauta necropole in 
Dobrogea si chiar in Delta, ne trebuie traductoare care sa scoata in evidenta 
diferenta de densitate a straturilor moi. Stim ca un vas de ceramica va 
reflecta dierit undele sonore ca si dintre peretii unei gropi de mormant si 
pamantul cu care se umple groapa poate fi detectata, dar e mai greu sa 
urmarim un mormant de 2000 mii de ani, cum ar fi al lui Ovidiu.Obiectele 
de cult, armele si banii vor fi gasite cu detectorul de metale. 

O metoda de a stabili traseelor pesterilor prin muntii, este cea a 
aerosolilor aromaţi.De exemplu , daca etansem intrarea in pestera Polovracii 
si introducem un aer aromat si colorat, acestia vor iesii in evidenta prin 
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vedere sau miros, pe tot parcursul traseului care se zice ca ar avea 30 km si 
ca ar avea o iesire in Ardeal. Sunt dispus sa pun la dispozitie documentatia 
cu privire la aceasta metoda. 
    Cred ca este potrivit ca personalul de cautare  sa apartina armatei, din 
specialitatea Vanatorii de Munte, care pe langa instructia de aparare a tarii, 
sa fie instruiti si pentru apararea Patrimoniului National, si in folosirea 
utilajelor specifice, evitandu-se amatorismul ce duce la accidente de munca 
si distrugeri de valori. Acesti oameni trebuie sa fie dotati cu echipamente de 
supraveghere si deplasare,cu utilaje de escaladare a inaltimilor, scule de 
degajare a rocilor si largirea galeriilor, mijloace de comunicare protectia 
muncii si salvare. 

   O initiativa legislativa, va propune Parlamentului sa voteze o lege cu 
privire la cautarea , si conservarea comorilor ce contin inscrisuri.Cei care 
mai pastreaza astfel de obiecte , sa le poata valorifica prin bursa de 
valori.Obiectele de aur sau alte metale nobile, care contin inscrisuri, sa fie 
platite cel putin cu pretul greutatii lor in aur pur. 

Topirea obiectelor de aur, ca si fabricarea de falsuri istorice sa fie 
pedepsita. 

Orice obiect descoperit se considera patrimoniu national si nu se 
desafecteaza decat in prezenta  specialistilor recuperatori. Normele legale 
stabilesc in mod clar ce parte din valoare va apartine ca proprietate privata, 
echipei de cautare si desafectare, specialistilor recuperatori si ce parte revine 
propietarului terenului. Terenurile ce contin comori, pesteri sau parcele, pot 
fi inchiriate sau vandute unor achzitori, cu specificarea drepturilor si 
datoriilor lor. 

Aparatura descrisa pentru prospectarea pesterilor ca si legislatia aferenta, 
poate fi folosita si la cercetarea tainitelor din catacombele de sub orase, cum 
ar fi Bucuresti, Braila., etc,care contin valoroase informatii istorice. 

Alte tainite de interes major ar fi cele care poarta inca numele de 
Gradistea si Linia ca si Davele indicate in hartile antice. 

Se crede ca fiecare Gradiste era un centru de observare astronomic, de 
semnalizare strategica, de urmarire si inregistrare meteorologica, iar Linia, 
era o baza cu puncte de reper, maguri, copaci si cule fata de care se 
inregistra pozitia soarelui si lunii la rasarit in fiecare zi. Aceste pozitii se 
consemnau cu niste pietre colorate amplasate in anumite calendare. 

Davele descrise in hartile antice ce cuprindeau Dacia, erau amplasate 
aproape pe localitatile unde se regasesc astazi principalele orase ale 
Romaniei. Cluburile de dacologie, sustinute de scoala, prmarie si biserica, 
dotate cu programme si aparatura vor scoate foarte curand din pamant 
documente scrise in limba daco-romana. 
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Un izvor deosebit de bogat in cautarea graiului nostru strabun este 
biserica ortodoxa unde sfintii parintii au luptat pentru supravietuirea acestui 
popor. De la pesterile unde se ascundeau primele comunitati, de la schiturile 
si manastirile din munti, de la lacasurile de cult construite dupa descalecare 
au fost scrise multe cartii dar care au căzut prada parjolului, navalirilor si 
razboaielor, dar din acestea trebuie sa mai fi ramas cateva pe care le cautam 
noi. 

Fiecare schit, fiecare bisericuta avea in subsol, sau in jurul ei cate o 
tainita unde se ascundeau obiectele ce trebuiau ferite de jefuitori, uneori 
chiar grau, dar si obiectele de cult sau cartile sfinte.  

Vom vorbi in continuare despre niste rezultate colaterale ale actiunii 
noastre. 

Speranta noastra este sa gsim in tainitele pesterilor niste documente scrise 
pe placi de aur,pe placi de plumb,pe tablite de ceara,pe pacute de lemn 
ceruit, pe pergamente cerate sau pe placute ceramice, pe vase de cult din aur 
scrise.O singura rugaciune, cum ar fi «  Tatal Nostru » trebuie sa ne bucure 
mai mult decat cateva tone de aur masiv.Printre  scrierile asteptate ar fi 
tratatele de medicina naturista, metodele de vindecare a stresului, care stim 
astazi ca este cauza tuturor marilor boli ; cancer, diabet, ulcer, cardiopatia, 
encefalopatia, etc.Dar cel mai mult ne intereseza marele mister al Plaiurilor, 
care este o stiinta a cerului, astronomica. Auzeam cu mirare despre niste 
calatori din India care faceau pelerinaje in muntii Bucegi,la varful 
Omul,pentru a gasi un loc benefic,cu insusiri miraculoase.Se zicea ca acolo 
este marele sanctuar al Dacilor, Muntele si pestera Kogaion care se inchinau 
lui Zamolxe. 

Acum am aflat ca niste cercetatori romani, au descoperit in Bucegi, langa 
Pestera Ialomicioara, o «  Gura de Rai », sau un Plai, un loc unde omul nu 
oboseste niciodata. Chiar daca cinva ajunge acolo foarte obosit, nu mai simte 
nici-o oboseala. S-a declarat ca aici ar fi o anomalie magnetica atipica,dar 
cei vechi stiau mult mai multe despre acest fenomen. Se zice ca biserica 
ortodoxa stia multe deoarece mitropolitii români se numeau « exarhi ai 
plaiurilor ». 

 
    .Ar fi deci foarte posibil  ca in « biblioteca Kogaionului »sa gasim 
documentatie despre aceasta miraculoasa stiinta, dar si in bibliotecile 
Bisericii. 

Se impune sa cartografiem toate aceste Plaiuri, si toate pesterile existente 
in tara, pentru volorificarea lor economica.Plaiurile vor atrage turistii, iar 
pesterile si fermele agroturistice ecologice vor fi de neuitat.  Intre timp sa 
folosim cercetarile institului român « Terra »   desvoltand retelele «  
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Hartman » in campuri deschise, si observand preferinta pasarelelor sălbatice 
de amplasarea cuiburilor.                          
Sa ne imaginam putin viitorul : 

Intr-o pestera unde putem auzii povesti de vitejie, unde putem asculta 
muzica sferelor,se poate bea si o oala cu vin ecologic ,fara sulf si fara 
adaosuri chimice, sau un suc proaspat de afine sau smeura, fara adaosuri 
chimice. Turistul se va simtii «  pe o gura de Rai » departe de poluarea 
oraselor. Ferma agroturistica, complet ecologica,va putea sa-l imbie cu o 
paine de grau romanesc, careia ii simti mirosul de la cativa kilometri, asa 
cum era pe timpul dacilor,cand nu aparuse graul furajer.Friptura unui pui 
ecologic, crescut sub cerul liber si pe iarba verde,care fereca hrana cu pietre 
cristaline, va mirosii si mai departe , langa un mujdei de usturoi si o 
mamaliga din malai macinat pe loc,inainte de a pierde uleiurile volatile,vor 
fi pastrate cel putin in amintire, dupa ce se vor intoarce in civilizatie unde nu 
se mai serveste asa ceva.  

Oaspetilor nostri din strainatate sa le dam un vas  cu « Varza  Ciutei, » [ 
Urechelnita] care crestea pe acoperisul caselor românilor si se foloseste ca 
farmacie verde.  .Le vom da si instructiuni de folosire, explicandu-le ca 
aceasta este o « Aloe Veritas » care creste in zonele temperate, rezista la 
orice frig, la orice seceta si orice vijelie si ramane todeauna verde.Pe cand 
medicamentele pe baza de Aloe Vera, livrate de marile companii 
farmaceutice pastreaza umai 1% din substanta  activa, Varza  Ciutei, poate fi 
folosita proaspata oricand cu !00% substanta activa..De aceia românii ii spun  
«  Farmacia dacica- patent Zamolxes. » 

 
 
               
 
Internetul este o tehnica de baza pentru gasirea scrierii si a descoperirii 

trecutului nostru,El este o biblioteca cu milioane de volume,ce pot fi 
chemate in orice clipa la masa ta. Fiecare afirmatie are trimiteri incrucisate 
unde poti continua sau preciza datele afirmate. 

Intr-un web dedicat scrisului dacilor,se vor intocmi hartile 
actualizate,cuprinzand teritoriul Daciei, in care trebuie specificate pentru 
fiecare perioada istorica, numele si localizarea asezarii,putandu-se cauta , in 
site, date istorice , economice politice care se cunosc. 

Cu privire la scris,se va trece in revista toate semnele , literele si 
alfabetele cunoscute, subliniind in timp pe cele care au legatura cu noi. In 
banca de date trebuie sa gasim toate insemnarile, din orice timp,de pe orice 
obiect, de pe orice piatra,din orice grota, de pe orice zid care sa poata fi 
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comparat cu alfabetele banuite a fi ale noastre. Trebuie inregistrate toate 
lucrarile ce se refera la aria noastra sau vorbesc despre noi.Trecem in  revista 
cateva exemple:    Monumentul scrisului de la Tartaria,cu toate placutele 
ceramice de sit, placutele de ceara din jurul Orastiei,placutele de aur de la 
Sinaia,inscriptiile din pestera Limanu, si pesterile de creta din Dobrogea. 
Cosmographia lui Aeticus Histricus,Codex Argenteus, sau biblia lui Wufila, 
Codex Raconty , scrierea de pe tezaurul de la Pietroasa, » Closca cu puii de 
aur.Pe de alta parte trbuie sa avem scris tot ce s-a scris , istoric sau literar, 
despre activitatea sacerdotilor Daci si Crestini, incepand chiar cu Creanga de 
Aur si Fratii Jderi, ai lui Sadoveanu. 

Marele avantaj al folosirii internetului este ca fiind citita de foarte multi, 
informatia luata dintr-un izvor, poate fi analizata din mai multe puncte de 
vedere, se gaseste mai usor adevarata ei valoare. 

Dau un exemplu cu cercetatoarea,Dr. Aurora Petan care a studiat cu mari 
greutati Tezaurul de la Sinaia care contine o cronica pe placi de plumb a 
Dacilor. Am citit mai multe asemenea placi in « Dacia Magazin » si imi 
permit sa-i sugerez niste cai noi de abordare.Nici eu nu cred ca textele de pe 
tablite ar fi in limba Daca.Nu pentru ca nu ar fi stiintifice, ci pentru simplu 
motiv ca eu sunt convins,fara dovezi, ca limba Daca trebuie sa fi fost foarte 
apropiata de limba româna. Apoi, din timpul lui Mihai Viteazul cand ar fi 
fost scrise tablitele de aur, pana la primul document clar romanesc, » 
Scrisoarea lui Neacsu » nu este timp ca limba sa se modifice atat de mult. Eu 
cred ca tablitele de aur au existat si ca mai exista si altele, ingropate , pe care 
o sa le desgropam noi.   Cred ca  regele Carol I.a avut aceste tablite, dar nu 
cred ca le-a topit.                                               Ele au ramas in tezaur si au 
plecat in Rusia.Aici putea sa se intample orice, dar ca optimisti sa 
presupunem ca  au stat in vre o magazie de unde urma sa fie traduse si sa 
ajunga la un muzeu dar.poate mai sunt si acum intr-o pivnita. 

Daca avem norocul ca Banca Nationala a Romaniei, sa aiba un opis cu 
toate piesele din tezaur, si in acesta sa fi fost scris : «  Tablite cu inscriptii », 
Doamna  Aurora Petan poate cere sa vada aceste documente la fata locului, 
in Rusia. Alta varianta ar fi ca regele sa fi trimis tablitele in Germania pentru 
expertiza. In acest timp aurul a fost pastrat in seiful unei Banci.A trecut 
revolutia germana si aurul a ramas blocat in banca. La termenul limita , 
seiful a fost golit si predat unui mostenitor sau Muzeului. Cred ca se poate 
afla cine a primit placile si cum se pot gasi.. 

O alta sursa pot fi scrisorile de la palat. Asa cum cineva a tradus si copiat 
scrisorile reginei Maria, care stia de placutele de aur, Doamna Aurora Petan, 
poate cere sa citeasca aceste scrisori si cu un ochi de expert care stie ce 
cauta, s-ar putea sa gaseasca vre-o urma. Din corespondenta sau insemnarile 
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scriitoarei Bucura Dumbrava, doamna de companie a reginei Elisabeta –
Carmen Silva,se pot gasii date interesante despre placute. Se mai pot rasfoi 
documentele elaborate chiar de Carol , de administratia Palatului Peles, sau 
principalii arhitecti.  

  Imi premit sa dau o sugestie de folosire a internetului in lupta noastra 
pentru recuperarea scrierii in graiul daco-roman. 

Voi incepe cu rugaciunea « Tatal Nostru », publicata in Dacia Magazin 
nr.5 din iunie 2003, sub semnatura domnuluiProf,dr.Augustin Deac,care are 
o concluzie uluitoare :   

«  Românii de la Dunare si Celtii din Wales vorbesc aceiasi limba. »     
« cel daco-românesc, cãci celţii din apusul Europei erau cimerienii,plecaţi 
din spaþiul carpatin şi care vorbeau o 
limbã daco-româneascã, aproape reproducem dupã B.P.Haºdeu rugãciunea 
Tatãl nostru în dialectul celtic din Provincia 
Wales (Vatraca - 17 A) din Anglia, publicatã de istoricul englez 
Chamberlayn la 1715: 

 «Poerinthele nostru cela ce esti en cheri / 
Svintzasca-se numele Teu / Vie emperetzia Ta / Facoesa voe Ta en tzer asasi 
pre poement 
     / Poene noastre datorii le noastre cum si noi se loesoem datornicilor 
nostri. / Si nu dutze pre noi la ispitire / Tze ne mentuieste pre noi de vileanii. 
Amin» 
De menþionat cã istoricul ungur SamuilKölescri, la finele secolului al XIX-
lea, citind 
lucrarea istoricului englez, gãseşte aceste ,,miraculoase. asemãnãri ale 
rugãciunii Tatãl nostru din limba românã şi cea celticã,puternic impresionat, 
de asemãnarea dintre cele douã limbi - româna şi celtica, trimite o epistolã 
medicului englez Woodward, comunicându-i ,,nu fãrã sfialã., marea lui 
descoperire, cã ,,Românii de la Dunãre şi Celþii din Wales vorbesc una şi 
aceeaşi limbã, identicã cucea româneascã de astãzi. » 

Iata o stire demna de luat in seama. In acest dialect s-au scris in Anglia , 
si aiurea alte, multe acte comerciale,povestiri si chiar romane. Cred ca numai 
in biblioteca metrpolitana din New-York, se gasesc cateva sute de carti in 
acest dialect, care asteapta numai sa fie copiat  si transmis pe internet.Cu 
siguranta ca in aceste scrieri se vor gasii mlte date despre istoria si poporul 
dac.Acum la noi mai toti copii stiu sa caute pe internet o carte in dialectul 
celtic dintr-o biblioteca din anglia sau america. Aceasta limba reprezinta 
pentru noi un document mult mai credibil decat Codex Argenteus, sau Biblia 
lui Wufila, Codex Racontzi, Tablitele de plumb de la Sinaia, si altele. 

In aceiasi directie,imi permit o ipoteza mai indrazneata,dar posibila. 
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Daca de la Celti am gasit un document care atesta ca in Wels se vorbea «  
Tatal Nostru « intr-o limba atat de apropiata de limba romana putem afirma 
linistiti ca dacii vrbeau limba noastra actuala aproape fara schimbari,la 
rudele lor normande, Vikingii,gasim o carte ca : « Zmolxes primul legiuitor 
al Getilor »pe  care Dl. Napoleon Savescu a gasit-o intr-un anticariat din 
Upsala, Suedia.Nu departe de Upsala se afla insa orasul Veliki Novgorod 
intemeiat de varegii Vikingi care au scris multe luccrari care ne-ar interesa. 
Varegii  au intemeiat statul din Kiev si au avut legaturi stranse cu Bizantul 
inainte de a fi distrusi de Mongolii lui Gingis Han. Stim ca religia si 
obiceiurile dacilor le-au avut toate popoarele scandinave si baltice.Acolo 
vom gasi ceace la noi s-a pierdut.  « Legile Zalmoxiene, medicina dacilor 
care vindeca deodata trupul si sufletul, plantele de leac’astronomia, stiinta 
despre cutremure, secretele Plaiurilor sau Gurile de rai, dovezi despre 
atlantida.  

Cercetatoarea noastra , Maria Crisan, afirma ca limba danezilor si 
suedezilor, urmasii Vikingilor are mari asemanari cu limba româna.Trebuie 
sa folosim aceasta informatie. 
   In judetul Tulcea, miscarea dacologica e mai activa, dovada ca cei mai 
multi copii care raspundeau la intrebarile Domnului Napoleon Savescu, pe 
vremea cand Radio Romania mai lucra si pentru noi, erau din acest judet. 

Lipovenii nostri din Delta, cand vor sa se laude, spun ca sunt CAZACI. 
Unii spun,tot cu mandrie ca acesti viteji cazaci, ar fi avut o legatura tainica 
cu românii.  

 Se zice ca multi atamani care au ramas in istorie, purtau nume 
romanesti :  Mihalcea, Balasa, Badea, etc. si ca il considerau pe domnul 
Moldovei, » domnul nostru. ». Deobicei ei se angajau in lupte , pe bani,dar 
se zice ca atunci cand au auzit ca Ion Voda Cel Cumplit a fost omorat de 
turci legat de cozile camilelor, cazacii au jurat ca vor lupta fara bani, pana 
cand cei care  l-au batjocorit pe domnul lor vor fi pedepsiti.    Nu stim limba 
Cazaciloor inainte de a fi asimilati in marea masa de slavi.Poate mai 
pastreaza inca ramasite din aceasta limba, lucru care ne-ar ajuta in cercetarea 
noastra.Poate ca acesti barbati curajosi, fara frica de moarte,sunt urmasi ai 
dacilor sau ai unui popor inrudit cu ei.Afinitatea lor fata de romani ne spune 
multe. 
 

Mergem pe urmele Vikingilor, in orasul Veliky Novgorod, langa 
Petersburg ,primul mare oras al Rusiei, care ajunsese la o mare desvoltare 
comercială.Pe noi ne intereseaza mai mult scrierea in limba vorbita a 
Vikingilor, [ normanzilor], care au ocupat o parte din Franta, [normandia] si 
au invadat Anglia. Cartile vechi care au mai ramas trebuie cautate la Veliky 
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Novgorod in biblioteci rusesti.Aici ne pot ajuta mult lipovenii nostrii care 
stiu limba rusa, dar pot sesiza si aparitia unor texte despre daci, despre 
obiceiurile si limba lor.  

Ar trebui sa folosim articolul dr. Napoleon Savescu din revista Dacia 
Magazin nr.42 din mai 2007, pag.20-24 care vorbeste despre genetica.Poate 
ca intr-adevar Cazacii sunt urmasii Vikingilor si ceva ruda cu noi şi poate 
ne-ar ajuta in cercetarea noastra.                                      Toate aceste texte 
trebuie sa apara pe internet, la indemana populatiei noastre Cautarea trebuie 
continuata in Suedia, Norvegia, Islanda, Danemarca,Anglia, Irlanda si 
Spania ,si implicit in America unde populatia a provenit din aceste tari. 

Aceasta nu inseamna ca nu trebuie sa cautam si la Ulan Bator, la Lassa, la 
Vatican, la Istanbul, in Egipt , Grecia, sau Africa. 

O buna clasificare a documentatiei, va ajuta largirea acestei cercetari. 
     In aceasta opera de cercetare, internetul va atrage foarte multi 
colaboratori, din toate tarile, mai ales tineretul si copii.Fascinanta istorie a 
dacilor, poate lua locul pe calculator, jocurilor de obicei sterile folosite 
astazi. Se pot  initia concursuri cu premii academice, obtinerea de titluri 
exotice dupa rezultate, si chiar obtinerea de actiuni la bursa pesterilor cu 
comori.                            Actiunea odata inceputa se va desfasura in virtutea 
inertiei. 

                                                     ing. D.  Vochescu 
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