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Dar cea mai dificild intrebare rim6ne: incotro mergem?

Stiinta nu ne rdspunde gi, de fapt nici nu se intreabd, nu am

vdzut preocupare in sensul individului, ci doar ipoteze
pesimiste ce prevestesc catastrofe mondiale, iarni cosmic5,
rizboi mondial etc. Religia sustine existenta vegnicd pe un

teritoriu nou, in care domnegte armonia, linigtea gi pacea, dar
la care se poate ajunge doar respectdnd dogme gi reguli
incompatibile cu evolutia congtiinfei.

Mi-am propus si caut aceste rispunsuri scormonind in

,,lada de zestre" ldsatd de strdmogii nogtri, gtergdnd praful de
pe Piatra filosofalS a alchimigtilor, dezlegdnd misterele
cunoa5terii anticilor pdstrate prin mitologii, traditii 5i religii,
descifrdnd simboluri ce apropie aceastd cunoa5tere de 5tiinta
modernd, de descoperirile cercetetorilor din diferitele
domenii ce vizeazd existenta in toate planurile dimensionale,
mizdnd pe deschiderea unei cii largi spre cunoa$tere.

Albert Einstein spunea ,,religia fdrd gtiintd este schiloadd gi

neconvingdtoare, iar gtiinta fird religie e oarbd". Este, agadar,

important si linem seama de toatd cunoagterea acumulati
de mii de ani, descoperind puntea de legdturd cu tot ce

$tiinta de astdziscoate la lumind.
Nu este o aventurd, ci o sete intensd de adevdr, de

cunoagtere, de perceptie a ceea ce suntem cu adevirat,
echival6nd cu libertatea de a fi noi ingine, fdri dogme gi

restricfii inchipuite, liberi sd visdm, sd fim fericiti gi sd iubim
viata. Trdim intr-un Univers imens, in care totul este
organizat gi programat p6nd la cele mai mici detalii, gi in care
oricdt am pdrea de nesemnificativi, raportali la dimensiunea
acestuia, am fost Crea[i cu capacitili nebdnuite gi cu un scop

bine gdndit - nu spre moarte ci spre eternitate.
ParcurgeJi cu incredere paginile ce urmeazd gi veti descoperi

o altd lume. 0 lume in care rSspunsurile vin treptat la

intrebdrice vd frdm6ntd, dar 5i la cele ce inc5.nu v-atigAndit.
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CAPITOLUL I

DESPRE NOr - ATAr CAT CUNOA$TEM

VIATA NU ARE O RETETA UNICA

Suntem unici gi irepetabili. Ne deosebim nu numai prin

aspectul fizic - avem personalitate, 96ndim diferit gi ne

adaptdm in stil propriu situafiilor in care suntem implicali. Nu

putem prelua o retetd de viati impusd sau sugerati de

cineva, pentru ci nici o retetd nu poate conline
complexitatea situaliilor pe care le avem de traversat in
aceastd lume.

Convingerea mea este cd fiecare trebuie si ne alegem

variantele pe care le considerim ci ni se potrivesc cel mai

bine, dar pentru asta avem nevoie si ne cunoa5tem, si gtim

cine gi ce suntem, de unde venim gi unde urmeazd si
ajungem.

Pare simplu, dacd ne rezumim numai la ceea ce gtim din
familie gi din mediul nostru apropiat. Rispunsul poate veni
rapid. Sunt fiul/fica lui... gi a lui... m-am ndscut in... etc. Dar

oare numai asta suntem? Dincolo de aparenle, mirindu-ne
orizontul cunoagterii, mult mai departe de spatriul cotidian in
care ne desfigurim activitatea gi analizdndu-ne ca o

componenti a Creafiei, aparlin6nd irnensului Univers, vom
gisi at6t intrebSrile c6t 9i rdspunsurile potrivite.
Congtientiz6nd cd Universul ne include gi functrioneazi gi

pentru noi, intelegem cum ne raport5m la el gi ce implicafii
apar de o parte 5i de alta atunci cdnd actiondm intr-un
anumit fel.

Acest mod de a vedea lucrurile le-am aplicat mai int6i pe

mine 5i apoi am inceput sd scriu, consider6nd cd gi

dumneavoastrd v-a1i pus astfel de intrebdri. A5a s-a ndscut

ideea de a cunoa$te gi intelege cum func[ioneazi acest imens



colos pe care-l recunoa$tem ca Univers, din care vrem sau

ru, suntem parte 5i trebuie sd-i respectdm regulile.

Cunosc6nd 5i tncerc6nd sd inlelegem, cel putin partial,

misterele legate de existen!5, sensul vietii 5i tot ce urmeazd

dupd prezenla terestri, abia atunci avem capacitatea de a ne

elabora propria noastr5 reteti de via[5.

C6nd ajungem sd ne inlelegem pe noi in;ine, sd ne

cunoa$tem limitele de acliune, suntem liberi 5i dim
posibilitate liberului arbitru s5-5i manifeste infelepciunea in

tot face. Avdnd responsabilitatea cuvintelor pe care le

enunldm, gtiind cd ele pot crea programiri pe o linie

temporald pentru cel destinat, in timp ce 96ndul, mult mai

rapid decdt cuvdntul, aclioneazi instantaneu, sunt elemente

cirora trebuie sd le acordim importanfa cuvenitS. AlchimiStii

considerau cd trupul nostru poate fi programat prin limbaj,

cuvinte gi 96nd.
De asemenea, este important sd infelegem de ce o

anumitd dietd alimentard poate preveni imbolnivirea
trupului gi a sufletului, ce poate rezolva meditalia, gdndirea

pozitivi, infelegerea gi apropierea de naturS, indepirtarea de

energiile negative etc. Aducdnd starea interioard de echilibru

facem ca TOTUL si funclioneze, pentru cd viatra inseamni
armonie.

Universul este programat 5i funclioneazd intr-un echilibru

perfect, datoritd legii armoniei. Principiul armoniei 9i

echilibrului, presupun ci fluxul vielii este in acord cu Crealia,

iar armonia se stridueSte pentru echilibru. Totul in jurul

nostru este energie. G6ndurile 5i sentimentele noastre sunt

energie. Acestea creeazd vibralii ce sunt in consonanti sau in

disonan[5 cu Universul, duc6nd la blocaje, urmate de alte

emolii gi experien[e, pe care nu ni le dorim, dar pe care le
putem elimina prin autoreflexie, contribuind la cregterea

noastri spiritualS.
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Pentru asta trebuie sd ajungem la esenta lucrurilor, a

fenomenelor, inleleg6nd cum functioneazd gi cum ne

influenleaz6. Experienfele de viald sunt lectii ce ne fac mai

inlelepli in deciziile pe care urmeazd sd le luim, ne ajutd si
ne schimbim viala, evolu6nd pas cu pas spre cea mai bund

varianti spirituald a noastrd.

Cre5terea nivelului de congtiintd se reflectd in libertatea de

a fi noi ingine, in noi ingine - liberi ?n interiorul nostru,

eliberali de standardele impuse 5i autoimpuse. Noi avem

capacitatea de a gdndi, capacitatea de a simti 5i in stare

latentd, inteligenla 5i puterea de a crea toate lucrurile,

folosindu-ne voinla 5i liberul arbitru.

SA NE CUNOASTEM POTENTIALUL NATURAL

Viala este un mister, iar misterul ei nu poate fi inleles dacd

nu este trdit. Dacd reugim si ne eliberSm de barierele impuse

din afara noastrd sau chiar de cele pe care ni le impunem noi,

96ndirea noastri devine liberS. Asta ne permite sd inv515m,

sd evoluim, sd ne intelegem propriile noastre corpuri gi

limite. $tiindu-ne potenlialul, nu mai depindem de altii, ci ne

folosim capacitSlile proprii dincolo de planul fizic al corpului
material. inleleg6nd bine ceea ce suntem 5i ce potenJial

avem, fiind conecta!i cu acel Ceva, indiferent ce este El, acea

Sursi Divini a Creafiei, fricile vor dispare iar viata are drum

liber si se manifeste gi si evolueze nestingherit.
C6nd ili analizezi propriile experiente, iti formulezi

concluziile personale despre tot ce te inconjoard - fiinte,
lucruri sau fenomene, afli cum functioneazd 5i cum te
influenfeazd, poli sd depistezi cauzele 5i si apreciezi efectele,

avind chiar posibilitatea si schimbi ceva, dacd reu5eSti sd

devi tu cauzd in loc de efect. Pentru asta trebuie si cunoSti

legile de funclionare a TOT ce existS, valabile la orice scard,



dar gi modul in care poti interveni pentru a schimba cursul
evenimentelor.

Anticii chinezi erau preocupa{i de observarea atentS a

fenomenelor din naturd gi a existenlei umane pe aceastd
planetd, experiment6nd 5i deslugind legdtura dintre organele
corpului fizic gi diferitele energii care-l inconjoarS. Ei au pus

bazele medicinii ayurvedice in urmi cu peste 3000 de ani,
folosindu-se de capacitilile pe care corpul uman le are in
mod natural. Erau convinSi cd Pdmdntul oferd tot ce este
necesar vie{ii terestre, iar daci cineva are o suferinld, existd
ceva, undeva, care s5-l vindece, indiferent cd se folosegte de
plante sau de altceva.

Tot ce este modern, ne-a indepirtat de procesele naturale,
de Creatie, de tot ce conduce spre cregterea gi evolutia
noastrd. Numai intelegdndu-ne potentialul nostru natural gi

cine suntem cu adevdrat, revenim la fiinta hoastrd oiiginard.
in Univers totul se migcd, vibreazd, se schimbd, este

organizat pe sisteme ierarhizate de la nivelul
microcosmosului la cel al macrocosmosului, pe toate
structurile de la materie, la energie gi informa!ie, de la

inteligenfd gi cunoa5tere la congtiintd gi spirit. Din aceastd
perspectivd este important si ne cunoa$tem locul nostru in
acest angrenaj imens, in care principiile sunt respectate la

orice scard gi emand din acel punct originar al Creatiei.
Nikola Tesla intr-un interviu acordat unui jurnalist, John

Smith, ?n anul 1899, afirma cd ,,Totul este Lumine... Materia
este creati din energia initial; givegnicS, care este Lumina. ..

Din strdlucirea ei au apdrut stelele, planetele, omul gi totul pe

Pdmdnt gi in Univers... Materia este o expresie a formelor
infinite de Lumind, pentru cd energia este mai veche decdt
ea...,.$i.nu uitati, ci nimeni nu moare, ci se transformd in
Lumini. Adic5, particulele de Lumind revin la starea lor
inif ia15".
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$i iati ci, dupd mai bine de un secol, cercetarea Stiinlifici
a demonstrat acest lucru, iar dr. Mihaela Gheorghiu, lector

universitar la UMF ,,Carol Davila" din Bucuregti, vorbind

despre,,Lumina biologicd'1 precizeazd cd,,Evenimentele
biologice nu sunt doar biochimice, reactiile biochimice sunt

inso!ite de fotoni... o formd speciali de lumind...celulele

noastre emit in fiecare fracliune de secundd o lumini
speciald, ultraslabd care presupune radia[ii electromagnetice,

in zone situate in ultraviolet... orice cimp electromagnetic

este insolit de o altd formi de c6mp 5i mai subfire, numit

c6mp de torsiune gi care este un cdmp informational". A5a se

explici faptul ci informatia despre tot ce se petrece in
organismul nostru se transmite permanent, aproape

instantaneu, cu viteza luminii.
Aceste informalii sunt deosebit de utile in demersul nostru

de autocunoaStere, pentru cd iatd, am aflat ci suntem

Lumind din Lumina Universului, din Substanta Creatiei, iar

moartea nu existi pentru ci sursa vietii este eterni 9i

materia din corpul fizic este una din formele infinite de

manifestare a Luminii.

in stirile de meditalie, atunci cdnd linigtea se instaleazS,

gdndurile sb risipesc, l5s6nd loc luminii pe care o atragem din

Sursa Divini si-i ia locul, concentrarea pe un 96nd ia form5,

put6ndu-se materializa 5i teleporta cu viteza luminii'
Toate experienlele din viata noastrd sunt oportunitSti pe

drumul evolutiei. Ne-am incarnat in corpul terestru pentru a

interacliona cu materia densd a existenfei, dar nu trebuie s5-l

trecem in plan secundar pentru cd el este templul spiritului,
prin el spiritul se poate manifesta 5i evolua pentru

indeplinirea planului divin al Creatiei.

Planul material in conceplia alchimigtilor este format din

cele patru elemente: focul, apa, aerul 5i pdmdntul. Lumea



materiale poate fi consideratd o . concentrare sau

impdm6ntare a puterilor creative ale spiritului.

Aceasta implicd faptul cd toati cunoa5terea realititii
spirituale poate fi c65tigati din contemplarea lumii fizice.

Acum Legea coresponden[ei : ,,Ceea ce este sus, este la fel cu

ceea ce este jos gi ceea ce este jos este la fel cu ceea ce este

sus", se referd la faptul cd existi o armonie, un acord 5i o

corespondenld la nivelul Universului pe toate nivelele 5i in

toate planurile, incluzind atdt ceea ce este vizibil cdt 5i ceea

ce este invizibil. Asta inseamnd cd totul este coordonat de

legifizice gispirituale ce creeazd ordine,-fdrd de care totul ar

fi haos.

Legea cauzei 5i efectului existd 5i aclioneazd pentru fiecare

dintre noi. Datoriti ei culegem ceea ce semdndm 5i primim

ceea ce ddruim prin acliunile 5i faptele noastre, dar 5i prin

vorbele gi gdndurile pe care le trimitem spre alfii 5i uneori

spre noi.
Multe din experienlele pe care le avem in timpul vietii, pe

care nu le acceptim ca fiind parte din noi (necazuri,

frdm6ntiri etc), ca 5i tendinfele legate de supravietuire

rdm6n in subcongtient. Acestea dau nagtere la energi ce

produc dezechilibre in viald, iar pentru a ne elibera avem

nevoie si devenim conStienti de ele 5i prin cunoa$tere,

inlelegere gi inlelepciune sd le inldturim. Altfel ele

influenleazd comportamentul, manifestdndu-se in

personalitatea nostrd, crednd obstacole in manifestarea

liberd a spiritului. Este nevoie de echilibru intre gdndire 5i

acliune. Pentru a culege numai ceea ce ne este benefic

trebuie sd seminim doar ceea ce emand energii pozitive.

Subcongtientul este depozitarul tuturor experientelor prin

care am trecut gi asta ne conecteazi la tot ce existS. Toate

lucrurile fac parte dintr-un intreg 5i comunici intre ele.
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Separarea aparentd a lucrurilor: oameni, obiecte,

evenimente - este o iluzie.

Suntem conectati mental, nu numai energetic la conStiinta

colectivd ce face parte integrantd din con$tiinta Universului.

Acest c6mp mental sau ,,c6mp akashic" este o formd de c6mp

energetic. Teoria cuanticd demonstreazd cd materia, in

profunzimea ei, la nivel subatomic este interconectatd, ceea

ce face ca orice acfiune asupra unui punct si se rdsfrdngd

asupra intregului. Mintea noastrd este conectatd energetic,

asemenea particulelor cuantice, la marele cdmp mental

universal.

cutTUL SoARELUI St FOCUL SACRU DACIC

Dacii aveau cuno5tinle solide de astronomie, iar templele

lor atesti acest lucru prin calendarul solar. Echinoctiul de

primivard cdnd ziua este egali cu noaptea, marcheazd

cregterea Soarelui pe cer. Numeroasele ritualuri pd96ne,

celebrau echinoc[iul de primivari, mai ales pentru

importanla sa in cregterea fertilitdlii pim6ntului gi a naturiiin
general.

Cultul Soarelui este int6lnit la mai toate societSlile

arhaice; oamenii priveau Soarele gi percepeau ciclurile naturii
in funclie de schimbirile pe care le observau in miScarea

astrului pe bolta cereasci.
Cultul Soarelui are o traditie indelungati pe teritoriul

Daciei preistorice. Acest cult a dominat marile civilizatii

strdvechi, prin figurile zeilor, care erau intrupdri ale fortelor
creatoare, ale izvorului vital de lumind 5i cdldurd.

Mitologia pelasgicS, devenitd mai t6rziu mitologia geto-

dacilor, succedatd apoi de arta populari rdm6neascd,

sculptura in lemn gi piatrd, broderiile de pe ia traditionald,



toate povestesc istoria neamului nostru ce se credea
nemuritor.

La $inca Veche, se presupune cd dacii aveau un locag de

cult in grot5, unde practicau ritualuri cu ocazia echinocliului
de primdvard.

Spirala de la intrarea in biserica din Complexul Rupestru
de la Alunig, din judetul Buzdu, este o dovadd clard ce

intdre5te credinla solari ca semn al evolutriei continue, un

cerc spart gi refdcut la infinit la fel ca 5i hora, o galaxie

miniaturald, un v6rtej ce reprezintd cea mai profundd
descriere a Universului aflat intr-o subtild armonie gi in
continud expansiune.

in frumoasa regiune a Curburii Carpalilor este lara Luarei,

unde legenda aduce spre noi un td16m al luminii, al Soarelui,
marea divinitate indo-europeani (pelasgicd), mogtenitd de la
marii zei, unde Zamolxis asigura siguranta [inutului.

Cultul Soarelui a atins intotdeauna 5i divinitatea Lunii. intr-
una din legendele populare se spune cd Soarele ar fi fost
frate cu Luna, iar in alta cd omul, Soarele gi Luna trdiau in
impdrdtria cerului ca trei frati.

in general divinitatea Soarelui este asociatd genului
masculin, iar cea a Lunii este asociatd genului feminin.
Aceasta este istoria unei cosmogonii aga cum era vdzutd de

indepirta!ii nogtrii strdmogi.
Soarele de andezit de la Sarnrizegetusa, cu un diametru de

7,1 metri, lucrat din plSci de andezit ce avea in centru un disc

de 1,5 metri diametru 5i o sige.atd incrustatS, orientati spre
nord, reprezenta altarul pe care se aduceau ofrandele gi unde
se realizau sacrificiile. Lipsa acoperigului, apreciazi
cercetitorii, avea sensul de a nu ascunde Soarele, iar
aranjarea st6lpilor gi a lespezilor din sanctuarul rotund,
dovedesc cunoagterea calendarului solar 5i a migcdrii Soarelui
pe bolta cereascS, in timp ce utilizarea focului sacru gi a
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practicii incinerdrii, ca omagii aduse Soarelui, sunt tot atdtea

dovezi ale credin[ei solare.
No!iunea de cerc sacru s-a extins apoi in toate practicile

magice, ca o formd de protecfie a spatiului in care se

desfigoari un ritual.
Numele probabil dat de daci Soarelui era ,,Dzio", de la care

provin cuvintele actuale ,,ziua" gi ,,zeu".
Dan Olteanu in lucrarea ,,Religia dacilor" remarcd faptul cd

,,religia dacilor este atdt de complexd inc6t ar trebui sd fie

cunoscuti nu numai de cei interesati de istorie". Geto-dacii,
in urmd cu peste 2500 de ani, prin Zamolxis - omul
indumnezeit, au realizat o reformd spiritualS de exceplie, in

care crezul lor era nemurirea sufletului.
Tradi!iile strivechi, pdstrate pdni astdzi in practica

popularS, vorbesc despre cunoa5terea surprinzitoare a

tainelor naturii pi ale vietii, pe care strdmoSii noStri le aveau.

Cultura geto-dacilor era imp6nzitd pe tot teritoriul dacic dar
gi in afara graniJelor. Privitd sub raportul practicilor de cult,
religia geto-dacilor era o religie initiaticS, mistici. Herodot
vorbegte, in scrierile sale, despre int6lnirile rituale ale

asocia!iilor religioase 5i practicile cultice geto-dacice.

Religia lor era politeistd, la fel ca religia tuturor popoarelor

indo-europene. Zeului rdzboiului, echivalentul lui Ares sau

Marte, gefii ii jertfeau pe prizonierii de rizboi 5i tot lui i se

aduceau ofrande, primele prdzi de rdzboi.

Religia geto-dacilor a ajuns in scurt timp la un nivel de

spiritualitate mai inalt dec6t al tuturor celorlalte religii ale

popoa relor inveci nate.

Prima atestare arheologicd a venerdrii Soarelui provine din

Egipt, unde in sec. XIV iHr, faraonul lkhnaton a reformat
religia egipteand, relu6nd cultul zeitdtii antice Re-Horakhty

sub numele de Aton, o denum.ire veche datd discului solar. A
fost prima formd de monoteism cunoscuti in istorie, dar



schimbarea nefiind pe placul preotilor din vechile temple,
acettea au instigat populafia impotriva faraonului. Templele
lui Aton au fost distruse 5i faraonul asasinat.

Toate popoarele la care s-a dezvoltat un cult al Soarelui,
aveau credinf5 in natura sacrd, in Soarele care domnea at6t
peste lumea de sus cdt gi peste cea de jos, deplasdndu-se pe

bolta cereascd pentru a le vizita zilnic. Simbolul sdu era ochiul
a toate vdzdtor, ce reprezenta infelepciunea, puterea gi viala.

Soarele este simbolul arhetipal ce se regdsegte la toate
culturile lumii. El 'intr.uchipa in congtiinta oamenilor
rena5terea naturii, perpetuarea, continuitatea, eternitatea;
simbolul sdu regdsindu-se pe multe din obiectele uzuale gi in
traditia rom6neascd. Dacii considerau Soarele ca fiind
primordial, bineficdtor gi ddddtor de via{d. De la vase 5i

tac6muri, la furrcile de tors, grinzile caselor, stdlpii por[ilor
etc, toate aveau incrustate simboluri ce aminteau importanla
astrului ceresc. Cele mai int6lnite simboluri erau: roata,
discul, carul, ochiul, crucea cu cerc etc.

Cel mai des, Soarele era asociat principiului masculin. El

devenind simbolul regalitSfii gi al dinastiilor conducitoare.
Calendarul solar folosit de daci era considerat cel mai

precis din antichitate. Anul dacic avea 365 zile, la fel cu anul
la care au ajuns astromomii din contemporaneitate. in
calendarul dacic de la Sarmizegetusa, numirarea zilelor se

fdcea cu ajutorul stdlpilor dispugiin formi de cerc.
Pentru daci totul incepea de la Soare. Ei considerau cd

anul nou incepe la echinocfiul de primivard, in luna martie,
odati cu rena$terea naturii sub influien[a binefdcitoare a

razelor solare. Atunci incepeau gi toate activitSfile, de la

muncile agricole, la tunsul oilor gi urcatul lor la munte,
curitenia gospodariilor gi multe traditii prin care se

sirbitorea revenirea la viatd a naturii. Mirfi5orul, ziua Babei
Dochia la lMartie, zilele Babelor, zilele Mogilor, invierea o
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sdrbdtoare solard care celebra victoria luminii asupra

intunericului, toate acestea sunt dovezi cd astrul ceresc era

considerat, in religia strdmogilor noStri, o divinitate. Preluate

in religia cregtind prin Sirbitoarea invierii Domnului -
Pagtele, unde Lumina este simbol al vietii eterne, iar oul

simbolul renagterii infinite, fac din tradi[iile inaintagilor

nogtri, prilej de analizi spirituald, de speranld 9i contemplare

a naturii noastre interioare 5ia frumusetiiCreatiei Divine.

in semn de recunogtin]d dacii inchinau Soarelui sanctuare

circulare. Blazoanele regilor 5i domnitorilor, sigiliile acestora

gi stemele conlineau simbolul solar. Baladele, legendele 5i

dansurile populare au fost tot atAtea semne de recunoagtere

a importanlei astrului ceresc pentru viata 9i existenta

terestrd.
Zamolxis era considerat divinitatea supremi a dacilor, zeul

suprem ce este evocat de istoricii antichitdtii, fie ca zeu

cdruia strdmogii no5tri ii aduceau sacrificii umane, fie ca mare

preot de la care ei au invSlat si nu se teamd de moarte.

Herodot in ,,lstorii" afirma cd Zamolxis ii inv6ta pe daci

,,cd nici ei gi nici urmagii lor in veac nu vor muri, ci se vor

muta intr-un alt loc, unde trdind de-a pururi, vor avea parte

de toate bundt51ile". Datoriti acestei credinle in nemurire,
poporul dac era foarte curajos in rizboaie, fiind singurul
popor care a avut curajul sd se lupte cu puternica armati
persand a regelui Darius. Credinla lor in nemurire ii fdcea sd

infrunte incercdrile gi si lupte cu eroism, mergdnd la moarte

mai veseli dec6t in orice altd cdlStorie' impiratul Traian,

aprecia cd gelii erau cei mai rdzboinici dintre toate neamurile

c6te au existat vreodatd.

,Zamolxis era iubit de popor pentru inlelepciunea gi

prorocirile sale bazate pe semnele ceregti", preciza in scrierile

sale Strabon, un vestit istoric Ai geograf antic grec' Zamolxis,

datoritd relaliilor sale apropiate cu cdpeteniile dacilor, a fost


