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I 
 

Poporul arian-carpatin implineste 
mitul biblic 

al umplerii Pamintului 
 
 
 
Dunarea si valea Dunarii, de la origine si pina la gura de varsare in Marea 

Neagra, impreuna cu vastul si bogatul sistem hidrologic raspindit peste o parte 
insemnata din Europa au fost predestinate sa dea nastere unui popor maret si a 
unei culturi universale care a modelat viata pe Tera, zeita ariana Tara, in ultimii 
5000 de ani de istorie. Mareata zeita ariana Danu, Dunarea noastra, si-a implinit 
destinul fiind leaganul celui mai mare popor al lumii pre-istorice si apoi antice, 
popor care va deveni cu timpul cunoscut sub numele cu care se apela pe sine 
insusi, Poporul Arian sau Stapinul Ariei. 

La 3000 i.e.n. zeita Tara avea inca trupul neintinat lumea fiind inca 
necolonizata in afara citorva focare majore cum ar fi: spatiul carpato-dunareano-
pontic in Europa, valea Nilului in Africa, valea dintre Tigru si Eufrat in Sumeria, 
vaile Indusului si Gangelui in India si fluviul Galben din Asia. Exista indicatii 
puternice ca aceste centre umane aveau cunostinta unele de altele chiar daca nu 
erau in relatii de legatura permanente si continue. Pe masura ce aceste centre 
umane se dezvolta este numai o chestiune de timp pina cind una dintre ele va 
iesi din propriile sale limite pornind la colonizarea lumii intregi. 

Exista in istoria omenirii mai multe exemple de expansiuni umane 
incepind cu marea expansiune ariana carpato-dunareana de la sfirsitul mileniului 
III i.e.n., trecind prin cea a europenilor nordici teutoni si slavi de la inceputul 
erei noastre, cea a asiaticilor migratori de la inceputul celui de-al doilea mileniu. 
Ultima expansiune umana majora este trans-oceanica si a dus la cucerirea 
Americii, parti din Africa si Australia de catre invadatorii Europeni incepind cu 
secolul XV, proces care continua inca pina in zilele noastre. Prima si cea mai 
veche expansiune umana inregistrata in istorie este Marea Expansiune Ariana a 
poporului carpato-dunareano-pontic preistoric. 

Intre centrele umane ale mileniului III i.e.n. exista unul singur predestinat 
a face pasul istoric catre colonizarii lumii. Aceasta predestinare este spirituala si 
psihologica caracterizata prin natura pastorala a poporului Arian. Pastoralismul 
stravechi Arian de integrare in natura este din punct de vedere psihologic opusul 
urbanizarii ca si forma de organizare sociala si nu a fost prezent in lumea ariana 
decit mult mai tirziu cind colonizarea lumii era incheiata in cursul mileniului I 
i.e.n. Daca comunitatea traditionala a satului arian-rominesc creste peste limitele 
specifice vietii la tara, comunitatea se extinde prin colonizarea unui alt loc si nu 
prin urbanizarea celui vechi. Acest aspect psihologic duce direct la fenomenul 
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expansiunii divergente si la colonizarea lumii ca si opus al cresterii convergente 
urbane  

Prima si cea mai impresionanta expansiune umana in intreaga istorie este 
cea ariana, pornita din spatiul carpato-dunarean in mileniul III i.e.n. Aceasta 
prima mare expansiune a oamenilor a dus la colonizarea lumii antice intre 
extremele geografice Irlanda si India cuprinzind o parte insemnata din Europa, 
Asia Mica, nordul Africii, Orientul Mijlociu si nord-vestul Indiei. 

Poporul arian a fost dintotdeauna un popor sedentar nascut si crescut din 
seva Europei insasi, zeita Danu. In conditiile in care Piciorul de Plai si Gura de 
Rai pe pamint era spatiul carpato-dunareano-pontic, poporul care traia pe 
malurile Dunarii dintotdeauna a marcat o crestere economica si demografica 
impresionanta pentru mileniu III i.e.n. care a dus la fondarea primelor asezari 
umane in Asia Mica, cum treci peste Dardanele. Fondarea primelor asezari din 
Asia Mica marcheaza inceputul expansiunii ariene pe la 2600 i.e.n. 

Una dintre asezarile care va deveni vestita pentru mii de ani mai tirziu 
este Cetatea Troienita sau simplu Troia, numita si Cetatea lui Ilie sau simplu 
Ilia. Cetatea lui Ilie este fondata pe teren virgin, nelocuit de nimeni niciodata, pe 
la 2600 i.e.n. Primii troieni sint dovediti arheologic ca fiind de origine 
Balcanica, deci dunareana. Multe alte cetati urmeaza a fi fondate in Asia Mica la 
scurt timp dupa aceasta. 

Putem afirma cu certitudine ca poporul carpato-dunarean a atins stadiul la 
care a fost posibila colonizarea lumii incepind cu mileniul III i.e.n. Pentru 
urmatorii 2000 de ani spatiul carpato-dunarean va fi un izvor uman, cultural si 
spiritual care va cuprinde intreaga lume, de la extremitatea vestica a Europei 
pina la frontiera Mongoliei si sudul Chinei in Asia. 

Desi marea expansiune Ariana a fost un proces masiv, nu a fost brusc ci 
s-a intins pe o perioada de timp de 2000 de ani, ritm specific deplasarilor umane 
antice. Acestea aveau loc mai ales din aproape in aproape si pe masura cresterii 
populatiei, a puterii economice si a necesitatii extinderii spatiale. 

Odata cu raspindirea arienilor carpatini in lume se raspindeste in Europa 
si mai departe Epoca Neolitica sau Epoca Pietrei Slefuite caracterizata prin 
aparitia uneltelor de piatra de mare finete si precizie. Prin poporul Arian se 
raspindeste in lume epoca metalelor incepind cu Epoca Cuprului, Epoca 
Bronzului si Epoca Fierului, toate pornite tot din spatiul carpato-dunarean. 

Tot prin poporul Arian se raspindeste in lume cea mai mareata inventie 
umana dintotdeauna, roata plina si roata spitata, carul tras de cai si roata 
olarului. Extremele vestice si nordice ale Europei sint din punct de vedere al 
dezvoltarii tehnologice antice intre 500 si 1000 de ani in urma spatiului carpato-
dunarean. Diferenta de multe secole intre nivelul de dezvoltare materiala intre 
parti ale Europei este determinata de timpul necesar inventiilor carpato-dunarene 
pentru a se raspindi in lume, mergind din aproape in aproape. 

Raspindirea Arienilor in lume dureaza o perioada de timp indelungata de 
doua milenii, perioada in care apar momente de virf cum ar fi cel de la 1900 
i.e.n. si cel de la 1300 i.e.n. 

3 



Expansiunea arienilor-carpatini de la 1900 i.e.n. cuprinde la aceeasi data 
toate directiile geografice, vestul Europei, nordul Europei, Italia, Peninsula 
Balcanica si Asia Mica care marcheaza toate aparitia calului domesticat si a rotii 
olarului. Marea Neagra pare a fi un obstacol in calea expasiunii rominesti asa ca 
inregistram doua directii estice de expansiune: pe la sud de Marea Neagra peste 
Anatolia si pe la nord de Marea Neagra dinspre gurile Dunarii, Moldova si 
Basarabia catre zona Caucazia care desparte Marea Neagra de Marea Caspica. In 
partea diametral opusa a Marii Negre cele doua directii de expansiune 
romineasca se vor intilni in nordul Sumeriei unde se fondeaza Regatul Mitanni 
si Persia care vor juca un rol esential in dezvoltarea culturala si lingvistica a 
Afri-Euro-Asiei. 

Ajunsi in Persia pe la 1700 i.e.n. rominii preistorici isi vor continua 
expaniunea catre est si vor patrunde in nord-vestul Indiei pe la 1500 i.e.n. India 
a fost un loc generos pentru rominii nostri care au inflorit, s-au dezvoltat si si-au 
continuat expansiunea de-a lungul Gangelui pina in Asia de Sud si China 
Centrala. Peste 3000 de ani mai tirziu de aici din India va veni inapoi catre 
Europa o carte celebra numita Riga Veda care cinta si descinta in versuri 
nemuritoare frumoasele plaiuri si legende carpatine. 

Directiile de expansiune rominesti de la sud si nord de Marea Neagra se 
intilnesc in nordul Sumeriei. De aici apare o singura posibilitate de continuare a 
expansiunii, catre sudul Afrieuroasiei de-a lungul coastei Marii Mediterane. La 
anul 1730 i.e.n. rominii-arieni trecind peste Liban si Palestina patrund in Egipt 
sub conducerea regelui Salitis aducind cu ei carul de lupta, calul domesticat, 
arcul dublu curbat si tehnica prelucrarii metalelor. Egiptul nici nu-si imaginase 
vreodata mobilitatea pe care ti-o da calul si carul asa ca cedeaza puterea noilor 
veniti fara nici o singura lupta si rominii ajung regii Egiptului in acelasi an in 
care au intrat in Egipt. Regii romini incepind cu Salitis si termind cu Apophis 
ramin in istoria Egiptului si a lumii sub numele de Regii Pastori. Pentru 
urmatoarele secole Egiptul este redus la servitute fata de regii romini, ii se 
impune taxe si percepte religioase ariene. 

Multi autori descriu aceasta perioada ca fiind "intunecata" pentru Egipt 
ceea ce ar contrazice toate celelalte exemple istorice de inflorire spectaculoasa a 
tuturor locurilor unde s-au asezat arienii-carpatini. A fost intr-adevar diferita de 
perioada precedenta dar nicidecum "intunecata" deoarece la 200 de ani de la 
cucerirea romineasca si dupa preluarea de tehnologiei si cultura, Egiptul se 
ridica la 1500 i.e.n. ca cea mai mare putere a lumii. Egiptul se elibereaza de sub 
domnia Regelui Pastor numit Apophis, iese in exterior pentru prima data catre 
Afrieuroasia si domina intregul Orient Mijlociu pina la Anatolia. Eu asi descrie 
aceasta perioada a domniei Regilor Pastori drept o inflorire tehnologica si 
spirituala nemaintilnita in istoria straveche egipteana care transforma Egiptul in 
putere mondiala. 

 
Pe la anul 1500 i.e.n. poporul romin preistoric este deja raspindit din 

vestul, nordul si sudul Europei pina in Egipt, Sumeria, Persia si India fiind 
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factorul uman si cultural esential in spatiul carpato-dunareano-pontic unde nu 
exista o alta componenta lingvistica importanta. Pe acest fundal de raspindire 
mondiala a rominilor arieni asistam la al doilea val masiv de expansiune 
romineasca in jur de 1400-1200 i.e.n. cunoscut in istorie sub numele de 
Expansiunea Doriana, a poporului regelui Doru. 

Expansiunea doriana tine vreo doua secole avind ca origine valea Dunarii, 
mareata si fertila zeita ariana care a sustinul poporul romin stravechi in 
colonizarea lumii antice. Popoarele acestui val rominesc se extind din nou in 
toate directiile geografice cuprinzind din nou extremitatile Europei si 
Afrieuroasiei pentru a doua oara in acelasi mileniu. Catre sudul Italiei rominii se 
opresc numai in Sicila la capatul uscatului unde si asa se suprapun tot peste 
popoare rominesti ajunse acolo inaintea lor. In Peninsula Balcanica se opresc 
numai in Peloponez la capatul uscatului, suprapunindu-se peste si impingind din 
urma tot popoare rominesti ale regelui Ion asezate acolo cu secole mai inainte. 
Rominii dorieni trec si peste Asia Mica, Liban si Palestina si se opresc din 
expansiunea lor numai in Palestina cind se ciocnesc cu Ramses II al Egiptului 
care controla zona. Prin rominii dorieni zona Liban-Palestina primeste al doilea 
val de limba si cultura romineasca antica in acelasi mileniu. 

Sintem acum in jur de 1000 i.e.n. cind distributia geografica a neamurilor 
rominesti antice antinge o situatie de stabilitate. Rominii sint acum raspinditi in 
afara spatiului carpato-dunarean peste tot in Europa de la Atlantic la Marea 
Neagra, din Scandinavia la Marea Mediterana, ceea ce va imprima Europei de 
mai tirziu caracterul indo-european de inrudire lingvistica a tuturor popoarelor 
europene. In afara Europei rominii anului 1000 i.e.n. sint raspinditi pina in 
Liban, Palestina, Egipt, Sumeria, Persia si India. Zonele extra-europene sint de 
asemenea locuite si de alte neamuri, autohtonii Egipteni, Sumerieni si Indieni 
dar factorul rominesc este prezent si activ pe plan social, cultural si lingvistic asa 
cum demonstreaza din plin urmatorii 3000 de ani de istorie deja scrisa. 

Apreciem ca in jur de 1000 i.e.n. poporul romin de origine carpato-
dunareana a implinit deja profetia biblica a umplerii pamintului. Inca inainte de 
vremurile crestine profetia biblica a umplerii Pamintului poate fi considerata 
implinita din moment ce Pamintul intreg a fost colonizat si luat in stapinire de 
catre Om. 
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