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"Кастата на посветените пазители на високи знания не винаги е била заинтересована

те да станат всеобщо достояние. Нали знанията дават на човека огромно предимство и сила над

В 1549 година младият испански монах Диего де Ланда изгорил ръкописите на маите. Също тъй

Библиотеката на Картаген наброявала 500 000 тома. Римляните изгорили всичко, стараейки се д
Мюсулманите-завоеватели не само насила изземвали всички стари книги и ръкописи, но опреде

В ІІІ век пр.н.ера запламтели кладите в Китай. Първият император от династията Цин изгорил съ
Сирийският цар Антиох Епифан изгорил книгите на евреите.

През 272 г. пр.н. ера запламтели кладите в Рим. Римският император Август заповядал да изгор

Софокъл е написал 100 драми, а до нас са стигнали само 7.От всички съчинения на Аристотел е

Знае се, че библиотеката на град Пергам ( Мала Азия ) имала 200 000 тома съчинения и свитъци

Когато Юлий Цезар през 47 год. пр.н. ера запалил египетската флота в пристанището на Алеска

На цар Иван Грозни донесли много книги. Царят заповядал да отнесат в двореца всички КАЛЕН

Защо горят книги и календари? Защото това е КАЛИграфия, а КАЛИ е богиня на смъртта у древ
Така са считали, че ще победят смъртта и членовете на висшата каста ще станат безсмъртни.
Лиляна Андреева

***

"Загадк
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Александър ГорбовскиГорбовски развива хипотези за съществувала някога на Земята висока ци
Въпреки, че най-новите археологически разкрития разместват датирането на някой твърдения
Книгата е публикувана за първи път през 1966 година.
СЛЕДИ И ДОКУМЕНТИ
СПОМЕНИ ЗА КАТАСТРОФАТА

Свещените текстове и митове на различните народи по своята същност са най-старите източниц
чудно. Така наречените "свещени книги" и митовете, възприемайки неизбежно сведения от наро
науката може да се опре.

Така например е постъпил немският археолог Х.Шлиман. Следвайки едва забележимия пунктир,
Нещо повече, в хода на разкопките са открити следи от голямо наводнение, сполетяло някога
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този район. Това дало повод да се предположи, че прословутият потоп, за който разкриват шуме
"През втория месец на седемнадесетия ден от месеца - четем в Библията - в този ден всички изв

Но хиляди години преди на бъдат написани тези редове повестта за потопа е записана на глине
"Сутринта рукна порой, а през нощта с очите си видях обилния дъжд. Погледнах в лице бурята,

Както и вбиблейския вариант, става дума за потоп, изпратен отгоре, за да изтреби човешкия род

Английският етнолог Дж.Фрейзър, като говори за повсеместното разпространение на съобщени

Ето какво разказва един от достигналите до нас древномексикански текстове "Кодекс Чималпоп

А ето какво са писали за тази катастрофа в своя кодекс "Попол-Вух" жреците на индианците ки

Хората бягали отчаяни...Те се опитвали да се изкачат на покривите на къщите, които се срутвал

Спомен за това се е запазил и у индианците от басейна на Амазонка, чиито предания разказват,

3 / 37

ydara.com - Препоръчано :"Загадките на древната история/ Изгорените книги "на Ал. Горбовски

ляма височина - гласи едно от бразилските предания - и цялата земя била потопена във вода. М

Ясно е, че през този период са се образували планини. Индианците от островите кралица Шарло

Подобни сведения за предполагаема катастрофа, която освен от потоп е била придружена от ур

Това личи и от обстоятелството, че заедно с отдалечаването от Атлантика характерът на митов
Например в преданията на индианците от Аляска (племето глингит) се говори само за потоп.

Малкото оцелели хора плували с кану към планинските върхове, за да се спасят от бушуващите
лодките и хората трябвало да ги пропъждат с копия и весла.

В Южна Америка може да се види същата картина: говори се предимно за потоп, от който хорат

Ако мислено се движим от предполагаемия център на катастрофата към изток, през Средиземн

До тозирайон достигнали, както се вижда, само колебанията на почвата и вълната на наводнен

В свещената книга на древните иранци "Зенд-Авеста" се казва, че по време на потопа "по цялата

Преданията твърдят, че в югоизточния район на Азия, в Китай, морските води залели сушата и с
даже върховете на планините, то някъде в противоположния район би трябвало да има отлив.
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Заедно с движението на изток постепенно се намалявала и височината на водната покривка: в Ц

Такава е цялостната картина, която се оформя от множеството откъслечни възпоминания, запа
събитие. Съвпадения, които се срещат у народи, разделени от много хиляди километри. Така, п

Във вавилонския епос бог Еа предупреждава цар Ксисутрос за предстоящия потоп: "Сине на Уб
1 Пореста каменна лава, един от основните строителни материали в Мексико (бел.на авт.)

Приблизително същото говорел богът в ацтекския кодекс: "Не прави повече вино от агава, а зап

И в Библията пратеникът, който предложил на Ной да направи ковчег, също се представя като б
Летописи от Бирма разказват за човек, който "се появил от висшите селения"."Облечен в черно,
Такава е картината и от другата страна на Атлантика. У ацтеките, индианците от Бразилия,

североиндианските племена - навсякъде се повтаря същата тема: двама души, мъж и жена, се с

Още една обща черта: като се спасяват от заплашващото ги бедствие, предупредените вземат съ

Когато водите на потопа започват да спадат, спасилите се слизат на върха на планината, която

Библейският Ной от време на време пускал от ковчега си п т и ц и, за да узнае дали е завършил
шумерска легенда за потопа, който също се спасил в ковчег, е пускал птици, за да узнае дали ня
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Оказва се, че точно така са постъпвали и героите от американските предания за потопа, за коит

Повече от две хиляди години хората четели в библията, че на небето се появила небесна дъга, к
споменаване на небесна дъга е заимствано оттам.

Но защо пък същото съобщение намираме в свещените книги и предания на Америка и в полине
Не по-малко удивителни са и други необясними сякаш аналогии.

У ацтеките, обитаващи Мексико, е запазен следният текст. Бог Титлакахуан предупредил един ч
Останалите богове били уверени, че всички хора са загинали. Но когато водите спаднали, Ната
Защо той така одимява небето?

Разгневените богове искали да довършат унищожението на човешкия род, но Титлакахуан ги уб
известно, библейските митове водят началото си от още по-ранни, по-специално от вавилонски и

Тук съвпадението е още по-поразително. След потопа "боговете се събрали като мухи", привлеч

Големият брой на аналогиите, както и повсеместността на съобщенията за потопа дават основа
ГИБЕЛ ОТ БЕЗДНАТА
Древноиндийските свещени книги, съобщавайки за причината на катастрофата, сполетяла

Земята, разказват, че тя била предизвикана от "бог Хаягрива, който обитава бездната".
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Халдейските митове споменават някакъв си "архангел на бездната". Какво ли е било пък това не

Между гръцките митове има едно предание за Фаетон (гръц.-"пламтящ"). Според легендата Фа

Както е известно, около нашето Слънце освен планетите се върти цял пояс от доста големи неб

Астрономите изчислили общата маса на този пояс. Оказало се. че ако астероидния пояс "се слее

Това предположение на съвременните изследователи намира отклик със сведение, което Солон

Така в петата книга на "Сибила" се казва, че на източния хоризонт се появило някакво огнено тя

Запазили ли са се на Земята някакви потвърждения на съобщенията за падането на космически

Когато подобни събития от космическо естество стават пред очите на хората, те се помнят и ост

Космически тела са падали върху Земята и в по-близки до нас времена. Такъв бил метеоритният

За щастие никой не пострадал. А от 1790 до 1954 г. са зарегистрирани 27 попадения на метеори

Всички решили, че са взривени барутните складове. Но на следващия ден станало ясно, че склад

Колкото по-голяма е масата на метеоритното вещество, което се стоварва върху Земята, толков
Известният полски астроном Ян Гадомски привежда следните изчисления:

Радиус на небесното тяло (м) Площ на пълно разрушение Падат средно веднъж на 65 20 кв. км 2

Това може да стане, ако някой астероид се окаже в областта на земното притегляне и падне на

В различните места на Земята има десетки следи - наречени астроблеми - от стълкновенията на
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преди около 250 милиона години.
Във връзка с това може да се припомни за "Тунгуския метеорит", истинското естество на който

Трябва да се отбележи, че ние можем да проследим само съвсем малка част от следите на подо
Освен това през милиардите години от съществуването на нашата планета големи части от суша
изтривали следите от падането на големи космически тела върху Земята.

Както споменахме, от запазилите се предания и текстове личи, че по време на катастрофата мо

Някои изследователи допускат и мисълта, че в миналото нашата земя се е сблъскала с комета и

Едно предполагаемо сблъскване на Земята с ядро на комета е в състояние да причини на нашат

Според тази теория астероиди и малки планети, които се въртят около Слънцето, попадат в при
стрелка. Като пример може да се посочи спътникът на Земята - Луната, спътниците на Сатурн примери могат да служат спътниците на Сатурн - Феб и Юпитер "VIII".

Известният шведски астроном Ханес Алфен в статията си "За произхода на Земята и Луната" из
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Силата на земното притегляне върху повърхността на Луната за известно време надвишавала с

Американският астроном Г.Юри смята, че Луната е нещо като аномалия в Слънчевата система. Т

Покрай нея е преминало огромно космическо тяло, което я отклонило от орбитата й. Луната загу

Очевидно идеята за "пленяването" на Луната има право на съществуване, толкова повече, че не
Венера.

Интересно е, че в някои от дошлите до нас митове се смята, че Луната е била причина за станал

В Южна Африка бушмените също твърдят в митовете си за катастрофата, че преди потопа на н

В Южна Гърция, в Пелопонес, някога имало една легендарна страна - Аркадия,- чиито жители н
още не сияела Луна, тя се появила след катастрофата. По-късно елините така и наричали аркад

За това, че някога на земното небе не е имало Луна,-писал през III в.пр.н.е. Аполоний Родоски, гл
достигнали до нас.

Гръцкият математик и астроном Анаксагор (V в.пр.н.е.), който също е ползувал източници, които

Следите от приливите и отливите, които откриваме по Земята, свидетелствуват, че причината, к
вещество, намерени на такова голямо пространство, не са нищо друго, освен останки от този спъ

Значителни маси вещество от космически произход са намерени не само в Южна Америка, но и в
удивителната еднородност и дебелината на този пласт и го свързва с космически причини. Твър

И така, съществуват различни хипотези дали причина за катастрофата е била Луната, комета ил
тастрофа, колкото различните видове материални потвърждения на възможността за такава ка

През лятото на 1968 г. в английския парламент постъпило запитване: по налични сведения англ
юни 1968 г. Но ако все пак съществува опасност от сблъскване, какви мерки следва да се предп
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Не е мъчно да си представим колко гибелна би могла да се окаже за Земята тази среща с косми

Безпокойството, прозвучало в този въпрос, води началото си от тревогата, вълнувала човечеств

Целият живот на майте е белязан с някакво очакване, че катастрофата ще се повтори. Същото т

С очакване на нови катаклизми са проникнати и пророческите текстове на Вавилон. За циклично
да бъдат предсказани предварително. "Махабхарата" твърди, че ще дойде ден, когато бушуващи

"Вие помните само един потоп - казвали египетските жреци на философа Солон през VI в. пр. н.

Някои древни автори са се опитвали дори да опреде-/лят периодичността на подобни катастроф

Твърденията, че катаклизмите могат да се очакват, да се предсказват и са периодични, ни наве
"ПЛАНЕТИТЕ ПРОМЕНИЛИ СВОИТЕ ПЪТИЩА..”

През XVII в. в Китай пребивавал йезуитският мисионер Мартин Мартиниус. Той прекарал там ня

Небето започнало да се накланя към север. Слънцето, Луната и звездите променили пътя на дв

Той писал: "Звездата Венера променила своя цвят, размери, форма, вид и курс, което не било се

С други думи, редица съобщения свързват катастрофата с явления от космически характер. Ако

Обитателите на тихоокеанските острови обозначават този период на различните си
диалекти като "най-дълбока тъмнина", "непроницаем мрак", "безброй нощи". И в "Талмуда" четем

-Горко ми!- простенал той. -Заради моя грях угасна светилото на деня и светът отново се превъ
голямо количество лунен прах се е разпръснал в пространството между тях, като постепенно се

Подобен ефект е могъл да бъде предизвикан и от голямо изобилие на прах от вулканичен произ
Наситеността на горните атмосферни слоеве с частици прах може да причини и друго явление,
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"Попол-Вух" съобщава, че след катастрофата "настанал много голям студ, Слънцето не се вижд

Книгата "Зенд-Авеста" също известява за царя на тъмнината, който изпратил студ и мраз на бла
донесат люти студове... те ще донесат сняг, дълбок 14 пръста..."

Известният изследовател на атмосферата В. Дж. Хъмфри в монографията си "Физика на възду

Тези изчисления могат да бъдат потвърдени от съвсем пресен пример. Изригването на един от
години. Колко ли големи ще да са били последиците от масовата вулканична дейност по времето

Ясно е, че изхвърлянето на огромно количество вулканична пепел и прах в атмосферата неизбе

Друга причина, която би могла да доведе до същите резултати, е промяната на полюсите на Зем
са се намирали далеч от тези райони.

И други находки говорят за това. Третата полярна експедиция в района на Южния полюс открил

Както предполагат някои изследователи, Северният полюс преди 60 милиона години се е намир

Подобни премествания стават и с магнитните полюси. Известно е, че преди 700 хиляди години "з

Наклонът на земната ос се мени в продължение на период от 40 000 години. Освен това земнат

Така че положението на нашата планета в пространството никак не е стабилно с всичките клима

Според изчисленията на съветския учен Г.Д.Хизаншвили оста на въртене на Земята винаги тря
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земната повърхност променя оста на максималната инерция. Съответно на този ъгъл трябва да

Така образуването на осемхилядиметровия Хималайски масив, измествайки с няколко градуса зе
животни, са се превърнали в ледена пустиня.

При друг случай, и именно за него става дума сега, за такова разместване на маси по повърхнос
Следователно преди катастрофата полюсите трябва да са минавали някъде в други точки.

Не там, където сега се виждат на глобуса белите им калпаци. Но къде? Американският геофизи
на юг, отколкото сега. Но ето кое е важното: краят на заледяването съвпада с предполагаемото

В такъв случай ще намерят убедително обяснение цяла редица факти, за които се е смятало, че

Много обреди на свещени ритуали, които хилядолетия не са се променяли, създават възможнос

Какво обяснение може да има това обстоятелство? - Едно от двете: или че родината на тези час

Но ако предположим, че в резултат на катастрофата полюсите са се преместили, логично е да о

През февруари 1960 г. директорът на Парижката обсерватория А.Данжон съобщил на удивенит
опитвайки се да навакса пропуснатото, тя изведнъж ускорила движението си, съкращавайки на
да си представим колко големи по мащаб са били измененията, предизвикани от космическата ка
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Известно указание за това ни дава странният календар, намерен в Андите сред развалините на

Много религии и древни философски учения твърдят, че световната катастрофа, за която се го
КОГА Е СТАНАЛА КАТАСТРОФАТА

Спомените за далечен потоп и за съпровождащи го гибелни земетресения са били поддържани

Според някои изследователи тази карта рисува картината преди пробива на Атлантика в Среди

Защо Бабелмандебския проток, което в превод означава "Врата на сълзите", се нарича именно т
загинали много хора. Други местни катастрофи са станали и в по-близко време. През 1815 г. в е

По време на прочутото лисабонско земетресение през 1775 г. за 6 минути загинали 60 000 души.

През 1902 г. жителите на столицата на остров Мартиника един ден чули странен шум. Вдигайки
000 жители загинали почти в един миг. В много вестници от онова време било публикувано любо

Сведенията за местни катаклизми често "се наслояват" върху възпоминанията за онази гибелна
отговорим на този въпрос.

Климатология. Руските учени академик В. А. Обручев и Е. М. Хагемейстер изказаха - предполож
Гълфстрийм да се устреми към север и така завършила епохата на заледяването в Европа и Гр

От време на време в ръцете на изследователите попадат различни по вид находки, който потвъ
от дъното на Атлантическия океан на дълбочина 3600 метра, извлякъл остатъци от водорасли,

През 1898 г. екипажът на един френски кораб, който ремонтирал кабела, минаващ по дъното на
могла да се образува само при атмосферно налягане.
Тази лава датира от XIII хилядолетие пр.н.е.

Краят на заледяването в Европа се отнася, както е известно, към Х хилядолетие пр.н.е. Следова
Тези цифри напълно съвпадат с датата на потъване на Атлантида, която намираме у. Платон рязко/ повишаване на влажността.

Хидрография. Ниагарският водопад се състои от цяла редица каменни стъпала, които в продъл
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Археология. Неизвестният мексикански учен Гарсия Пайона открил в Кордилерите на височина
Изчисленията показват, че издигането на тази област е станало преди повече от 10 000 години.

"Това явление - трудно може да се обясни, като се има предвид, че значителна част от американ

години, което не наблюдаваме на юг в Европа. Рисунките например в пещерата Ласко в Централ

Учудващо е, че прекъсването е повсеместно и по едно и също време. Може да се проследи на ам
непрекъсваща се хроника на 100 000-годишната човешка история. Пластовете следват един след

Човешките следи изчезват. Като че ли пещерата и околната местност внезапно са обезлюдели. С
***

Както се вижда, известията, които се отнасят до катастрофата, свидетелствуват, че този перио

Така че различните данни се групират около все по-ясно очертаващ се период. Има възможност

В. Г. Куклин, учен от Новосибирск, като изучавал информационните страни на процеса на обуче
са характерни за моментите на активно опериране с получените знания в рамките на съществу-

Ако се приеме, че тези закономерности имат всеобщ характер за всяка сложна саморегулираща
миналото, ще се получи резултати, доста близки до изчисленията на демографите. (Броят на на
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Ако бъде продължена по нататък в миналото, демографската крива спада с известни колебани
започва все по-ускорено да расте и достига връхната си точка (около 500 милиона души) при ма

Ако се разгледа тази графична крива, като движението не от настоящето към миналото, а тъй к

След това спадането постепенно се забавя и броят на населението се стабилизира, а от 8800-86

Така изходната точка на индийския луннно-слънчев календар е 11 652 г. пр. н. е. Календарът на
Египетският слънчев цикъл имал 1460 години. Известна е крайната дата на един от тези цикли

Не е възможно да си обясним подобно съвпадение на датите като случайност. Твърде невероят
БОРБА НА ЗМИЯ И ПТИЦА

В религиозните учения, магиите и така наречените "окултни науки" най-важните положения се о
ритуал на кръщението с вода е нещо като символично повторение на потопа, в който някога е би

Символиката на това събитие е представена в по-сложен вид в други религиозни и езотерични с

Космогоничният мит, който съществува в религиите на народите от различните континенти, твъ
клинописни текстове нарича годината, когато е станал потопът, "година на ревящия дракон".

В индийската митология на разумното начало, насочващо живота и развитието на света, се прот
този змей, които живее в Световния океан, отвлякъл Земята и се потопил с нея на дъното. Бог В

Също и в Египет змеят или "космическият дракон" е представлявал началото, което се противоп

Според представите на древните египтяни змеят Апопис при всеки залез и изгрев се опитва да
свещения басейн на Хелипопол изричали заклинания над изображението на змей, за да осигуря

Юдейската митология също говори за някакъв змей Накхаш, който живеел в първоначалния оке
Във вавилонската митология се среща образът на змея Тиамат, с когото се сражава Мардук - кр

В Америка богът на водите Тлалок, който причинявал наводнения, също е бил изобразяван във
смятат, че този символ не е от американски произход. "Една и съща основна представа - пише ед
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Доколкото Слънцето се олицетворява обикновено от птица, борбата на двете начала се изобраз
ките на средновековните храмове. В Индия този символ приема образа на свещената птица Гару
Понякога символ на птицата-Слънце е Крилатият диск. Това бил знак, състоящ се като че ли от
завършва с това, че Сет "се превърнал в ревящ змей, който се скрил в една дупка в земята".

Във Вавилон като крилат диск бил изобразяван върховният бог Бел, също в битка със змей - си

и у майте, и в Асирия. И навсякъде той е имал един и същ смисъл, едно и също значение: побед
СВЕТЪТ ПРЕДИ КАТАСТРОФАТА
РАЗУМНИЯТ ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА

Научната хипотеза винаги излиза извън пределите на фактите, послужили като основа за нейно
В. И. Вернадски

Въпреки че историците имат на разположение голям брой древни текстове и ръкописи, все пак
понякога в традиционните митологични форми. Така, когато човек прочете в древен текст съобщ
а) Да приеме това съобщение буквално (такова възприемане е присъщо на децата);

б) Да обяви това съобщение за измислица от начало до край (най-лесният път, а затова и най-ма

в) Да се опита под митологичното и религиозното було да открие факта, който е послужил за ос

Трябва да не забравяме, че така наречените "свещени текстове" и митове, бидейки продукт на о

При дешифриране на критската писменост като ключ послужила само една единствена дума, чи

За да прочетат някои текстове, открити на брега на Мъртво море, на специалистите би се налож

Сега в помощ на изследователите дошла електронната техника. Доколкото находките от ръкопи

На машината бил зададен текстът, който предстоял да бъде дешифрирай. Мъчителни минути п

Но след като текстът е прочетен, започва третият и най-важен етап от изследването - анализир
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Вече няколко поколения учени правят разкопки в Шумер, но досега са разкопани само 1% от гра

Като се подреждат в последователна верига и се свързват звено със звено, находките на учени

В началото на нашия век учените смятаха например, че човекът се появил в Америка преди 4000

Подобна тенденция на удължаване на историята, на отдалечаването й във все по-далечното ми
Според господствуващата сега представа съществуването на първите цивилизации на територи

Недалеч от Мексико има една стъпаловидна пирамида, по-голямата част от която е била погреб
пирамидата е била издигната по онова време, когато, както е прието да се смята, там не могло д

пирамидата намира потвърждение в разкопките, направени от археолога Б, С. Камингс.

Преминавайки при разкопаването на пирамидата през различни културни пластове, той достигн
пр.н.е.

Ако приемем, че стъпаловидната пирамида действително се отнася към толкова, далечна епоха
цивилизация в този район, може да послужи и датата, изобразена на една от каменните стени в

Нещо повече, сега археолозите имат неопровержими Доказателства не само за присъствието на
южноамериканската цивилизация.

Според общоприетото мнение времето, когато възникват първите държави в долината на р.Нил

Византийският историк Снелиус съобщава за някакви старинни записи, наричани "Древни хрони
стигат до 48 863 г. преди Александър Македонски. Подобни съобщения се отнасят за периода, к

Така много дати, отнасящи се до Египет, които те така упорито назовават, произлизат от времет

Вече се спомена за развалините на града Тиахуанако в Андите, където е открит странен календ
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Но геолозите смятат, че Андите са се образували през третичния период, т. е. когато на Земята
В околностите на този град се намира езерото Тити-кака. Когато неотдавна изследователи се сп

Професор Рубен Вела от археологическия институт в Тиахуанако предполага, че откритите на д

Изследователите свързват този факт с произлязлото тук образуване на планини, което, както с

Ако посочените по-горе предположения са верни, добиват яснота и редица находки, които при д
Има съобщение, че още през XVI в. испанците намерили в Перу в сребърните рудници странен п
на" в парчето скала. Вицекралят на Перу Франсиско де Толедо дълго държал находката в каби

В Австралия например в каменовъглени пластове е намерен железен метеорит със следи от обр
Повечето историци се отнасят скептично към тези съобщения. Очевидно следва да се почака, д

Такава сдържаност и предпазливост е обяснима не само защото науката познава немалко прибъ

- О, това е напълно изключено! - възкликнал без ни най-малко колебание ученият. И все пак сам

Ако находките, някои от които се споменаха, се потвърдят, това ще покаже, че разумът на наша
В подкрепа на тезата, че разумен човек е имало на нашата планета много по-рано, отколкото см

Черепът на зиджантропа и каменните оръдия, намерени през 1950 г. от Л. Лики, отдалечиха вре
белгийски, френски и американски изследователи), направи в Южна Етиопия ново откритие.
Тази находка показва, че човекът се е. появил още по-рано - преди 4 000 000 години.

По такъв начин излиза, че периодът на историята (по- вярно - на праисторията) на човека е бил
цивилизации.

За това, че през периода, който е предшествувал катастрофата, би трябвало да съществуват ня
ОПИТИ ДА СЕ СПАСЯТ ЗНАНИЯТА

А ние, мъдреци и поети, Пазители на тайни и вери, Ще отнесем запалените светлини В катакомб

Известният арабски учен Абу Балкхи (IХ-Х в.) писал, че в навечерието на потопа мъдреци, предв
Египет многр пирамиди от камък, за да се спасят там през време на наближаващата гибел. Две

Масуди, друг арабски историк, като се позовавал нанедостигнали до нас източници, писал: "Сур
различните изкуства и науки, за да оцелеят за онези, които после ще могат да ги разберат. Той

Древноегипетският историк Манетон съобщава за текстове, съдържащи важни знания, които п

Древният историк и учен Йосиф Флавий писал за мъдреците, които "открили науката за небесн
каменният, оставайки невредим, да даде възможност на хората да се запознаят с надписа". По
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Старогръцкият учен Страбон съобщава за някакви текстове, написани преди потопа, които се п
дийските свещени книги "Агни-Пурана", "Бхагавата-Пурана", също се говори за книгите на знани

За това, че хората са се опитвали в навечерието на катастрофата да запазят писмени сведения

В един от клинопйсните шумерски текстове някой си цар писал, че обича да чете текстове, "напи
Може да се предположи, че известна част от знанията е оцеляла при катастрофата и по-късно

"О, Солоне! Солоне! - казвали египетските жреци на Солон - Вие, гърците, сте като децата, нищ
градовете по крайбрежията на моретата и реките, оцелели само "най-примитивните и неграмотн

Ако отделни представители на някога високо цивилизован народ са успели да се спасят по врем

Дори и от по-близката ни история се знае многобройни примери за частично изчезване, заглъхв

В града Тиахуанаку, в Андите, някога живял народ, който знаел астрономия, изучава движениет
Самият град бил безлюден. Племената, които обитавали околността, живеели в тръстикови кол

Или друг пример. Някога маорите били велик народ - мореплавателите на Тихия океан. Обаче, о

Историците и географите означават това явление с термина "вторично подивяване". Такъв култ
някога са имали своя писменост, а след това са я загубили.

Както е известно, майте не са познавали колелото. Оказва се, че това не е съвсем тъй. При разк

Смътни възпоминания за някакви знания, загубени след катастрофата, са дошли и чрез различн
долу небесния свод и вътрешността на Земята. Те виждали даже неща, скрити в дълбока тъмни

Съобщение за загуба на някакви големи познания в резултата на катастрофата е достигнало до

"Той сразил враговете си - гласи един египетски текст - и вкусил от техните знания." Изразът "в
вечно."

Дървото на познанието, като някакъв символ, се среща у най-различни народи - и в древния Вав
изведнъж пред него се разкрили висшият смисъл на битието и висшата мъдрост. Индийската тр

В Япония тази роля; изпълнява портокаловото дърво, в Китай -дървото касия, в Близкия Изток
Но ето какво е характерното: с дървото на познанието винаги е свързан символът на катастроф

Така в келските предания за свещеното дърво, чиито плодове даряват свръхестествени познани
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трябвало да убие змея, за да вземе плодовете. Така постъпил и древноегипетският Нанеферкап

Според традицията на будизма в Индия, Япония и Китай се смята, че змиите Нага, символизиращ

Не правят изключение и преданията на славяните - езичници: на остров Буян живее огнената зм

Също и в древно Мексико пътят към свещения кактус, който расте на брега на езеро, се преграж

Както видяхме, от съобщенията на древните автори (Абу Балкхи, Манетон, Йосиф Флавий, Стра
Британските острови това били друидите, в Индия брамините (жреци на Брама - бел. ред.), в Еги

Много хилядолетия от поколение на поколение избраници предавали древните знания, пазени в

Може да се предположи, че подобни групи пазители на миналите знания са се опитвали да уско

Най-напред, разбира се, трябва да си спомене за легендарния Прометей, който научил хората д
който дошъл също от изток, отвъд океана, ги научил да се занимават със селско стопанство и

Култури -близнаци в две
скотовъдство,
противоположни
да правят
земнимостове
точки и да секат дървета. Пак той според пре

Но над всички тези образи на просветители се извисява героят на мексиканския епос Кецалкоат

Сведения за подобни герои-просветители, които донесли на хората различни практически знани

Раннохристиянският апокриф "Книга за Енох" също съдържа сведения за някакви
същества, които донесли знания на хората. Авторът на това писание ги нарича ангели. "Азазел
Жителите на Великденските острови разказват за своя велик бог просветител Маке-Маке, който

Не трябва да ни учудва, че тези, може би реално съществували хора, са били издигнати до ранг
полубог. Във всеки случай Сведенията за някакви просветители - пришълци, носители на знания
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ЗНАНИЯ НЕИЗВЕСТНО ОТКЪДЕ
Да вниквам в названията на неизвестни книги.
Да следя думите; сричка след сричка
Да поглъщам словото на чужд език;
Да отгатвам великото в малкото...
В.Брюсов

На мисълта за някои висши познания, оцелели след катастрофата, навеждат и някои факти, кои
Астрономия и космогония

Майте не са употребявали колелото, не са открили грънчарския кръг, не са познавали желязото
365,242 500 денонощия. Майте са изчислили, че този период е равен на 365.242 129 денонощия.

Понастоящем с помощта на най-точни астрономически уреди е установено, че продължителност
Следователно съвсем доскоро цифрата на майте, които съвършено не познавали нито телескоп
Също и в Шумер се намират внезапно появили се големи астрономически познания.
Времето на завъртането на Луната е било известно с точност до 0,4 секунди.

Продължителността на годината определяли на 365 дни, 6 часа и 11 минути, което се различава
Но кой е могъл да направи тези изчисления и кога?
Това ние не се знае.
Също така, както не се знае от какъв източник гръцкият астроном Хипарх, живял преди
2000 години, е могъл да почерпи сведения за лунната орбита, която му била известна с точност
Очевидно корените на тези големи познания трябва да се търсят в доста по-далечното минало.
изображението възпроизвежда картина на звездното небе преди 6000 години.

Според Диоген Лаертски у египтяните имало записани 373 слънчеви затъмнения и 832 лунни. И

В наше време в периода на - пролетното равноденствие Слънцето се намира, в съзвездието Риб

Между астрономическите факти, които са се оказали по необясним начин известни на хората пр
През XVIII в. живял човек, известен повече като писател, автор на "Пътешествията на Гъливер"

През XVI и XVII в. европейската култура след продължително развитие дошла до важни космоло
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заточение бил изгорен Джордано Бруно. Той бил екзекутиран само заради това, че изказал мис

Но хиляди години преди него същата идея ( и не като предположение, а като неоспорима истина

Както съобщава археологът Дж. А. Мейсон, и в древно Перу съществувала представата, че на д
знания нито от всекидневната си практика, нито от знанията, които са съответствували на ниво

Друга група факти свидетелствуват за твърде ранното и също толкова необяснимо възникване

През 1633 г. в "Залата на изтезанията" членовете на светата инквизиция осъдили стареца Гали

И отново с удивление се убеждаваме, че същите астрономически истини, към които научната ми

Египтяните са смятали, че движението на Земята се подчинява на същите закони, които важат

Тези следи на реални астрономически представи намираме и в най-ранните християнски текстов
А ето какво казва "Кабала" (Книга на Зохар): "Цялата обитаема Земя се върти подобно на кръг.

Дали от тези източници не е почерпил сведенията си и Платон, когато говори, че Земята е кръг

Ацтеките очевидно също са знаели за движението на планетите и тяхната кълбовидност. Те изо
направени не при наблюдение на небето, а... при прочитане на древни манускрипти. Например К
автори.

Може би това са били същите недостигнали до нас съчинения, които е чел известният арменски
калящата я атмосфера.

Истината за кълбовидната форма на Земята и на небесните тела, която древните народи получ
надвишавали общото равнище на тогавашните човешки представи.

Това може да се илюстрира със следния пример. Едва в наше време науката дойде до извода, ч

"Халдейците твърдят - четем у Диодор Сицилийски, - че световната материя е вечна и че тя, как
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Също тъй необясними, внезапни, и всеобщи са и някои други космологични представи на древни
намираме и у народите на Сибир,
В "Ригведа" (Индия) също се казва, че светът е произлязъл от водата, "от великата вода, която

Китайски ръкописи твърдят, че в началото на началата цялата Земя е била покрита с вода. Във

А Библията? И там се твърди, че преди възникването на живота цялата Земя е била покрита с в

Същата представа съществувала и у индианците от Северна и Южна Америка. В свещената кни
тогава още не се била появила. Имало само студено море и голямо небесно пространство."

Подобна представа за първичното състояние на нашата планета съществувала и у шумерите, ас
такава единна космологична концепция да е могла да възникне в различните краища на Земята

В полза на това предположение освен изброените по-горе факти говорят и толкова многозначит

В Близкия Изток, в древния Египет и в Индия годината се разделяла на 12 месеца. Но защо подо

У майте годината се състояла от 360 дни, към които се прибавяли още 5 нещастни или безименн
изток - в Индия.

Нещо повече, и в Европа, и в древно Перу новата година започвала по едно и също време - през

Свещените предания и митовете от двете страни на Атлантика твърдели, че времето от появата
различните народи:
Народи Епохи
I II III IV
Гърци жълта бяла червена черна
Келти бяла червена жълта черна
Индуси бяла жълта червена черна
Май бяла жълта червена черна

По този начин можем да констатираме, че се изразява прискърбно единодушие по отношение на

Ето как например библейският текст разказва за, възникването на различните езици: "На цялат
по цялата земя."
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По-ранен източник (писанията на вавилонския жрец и историк Бероз) предава това събитие так

А ето как разказва същото предание една толтекска легенда (Мексико): "Когато след потопа оц

Подобни митове имат и много други народи на Америка. Характерно е и сходството в наименова
така: "Портата на Бога".

Твърдението, че някога всички хора са говорили на един и същ език, се среща не само в свещен
Очевидно толкова поразителни аналогии не могат да бъдат обяснени само като обикновено
съвпадение.

"За мене е ясно - пише в тази връзка известният немски изследовател А. Хумболт, - че паметниц
Азия, са указания за древни връзки, а не са просто резултат на еднакви условия, в които се нам

Действително все по-очевидно става наличието на някакви връзки между много отдалечени рай

Колкото повече сведения и факти за миналото натрупва науката, толкова по-нови и нови потвър

"Археологията и етнографията от последната половина на века - констатира един съвременен и
това единство на произхода им обяснява и единството във формите на митологическата и ритуа
География.

Отбелязвайки голямата точност на някои средновековни мореплавателни карти и сходствата по
произхождащи от времето на Александър Македонски.

Така турската карта на Хаджи Ахмед от 1559 г. дава очертанията и бреговата линия на Северна

Според съветските изтоковеди Л. Гумилиев и Б. Кузнецов сведения за Америка може да се наме

Съществува карта на Антарктида на Оронций Финей, изработена през 1532 година. Във всеки с

Първо, контурите на континента на картата на Оронций Финий възпроизвеждат доста точно он

И второ. Като се сравнява тази карта с днешната, се вижда, че на нея са изобразени реки, които
Този факт кара да се предполага, че картата била съставена в далечното минало, когато на мяс
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Друго обстоятелство. Известна е картата на Птолемей, на която Северна Европа е изобразена п
ледници. Ако това е така, то картината, изобразена на картата на Птолемей, се отнася към пери
Математика.

/Бел.ред. Варненското златно съкровище показва, че числото "пи" и "фи" е било познато на бълг

Сведенията, които трябва да отнесат към доста далечно минало, са очевидно и необяснимо голе
прието в европейската математика едва през XIX в. Но то е било известно на древните египтяни

Числото "пи" е известно в историята на математиката като "числото на Лудолф" - холандски учен
става ясно, че на египтяните отдавна е било известно числото "пи":

Но оказва се, че за това число са знаели в Шумер още преди египтяните. В Шумер знаели и теоре
няколко неизвестни, сложни задачи при сложни проценти и дори задачи извън пределите на ал

Пишели с дървени пръчици върху влажна глина и това, което те вършели,
изпреварвало твърде много както практическите нужди на живота около тях, така и общото рав
Достатъчно е да се каже, че сред клинописните текстове, намерени в Шумер, има математическ
Металургия.

/Бел.ред. Най-новите археологически разкрития показват, че най-ранните познания по металург

Спомена се вече за някои просветители, които са носели знания в най-отдалечени райони на све
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Както е известно, бронзът представлява сплав от мед и калай. От само себе си се разбира, че от

Но фактически в Европа не е имало меден век, изделията от мед са извънредно редки., А издел

Необяснимо е и това, че даже първите изделия от бронз според редица изследователи свидете

Както съобщава Пол Риве, най-големият изследовател на културата на народите в Америка, нещ
предхождащо го развитие също не са установени. Подобен поразителен пример е леенето на же

Не говори ли това, че хората не винаги са се учили на изкуството да топят и обработват металит

Доказателство, че изкуството за добиването на бронз може би е внесено отвън, а не е възникна
на бронза, не притежавали необходимата суровина. Оттук се предприемали експедиции в най-д

Възможно е сведенията за обработване на бронза да са част от оцелелите знания, които дълго
знания, свързани с магия. В старославянските представи например ковачът обикновено е магьо

Доскоро бе прието 1786 г. да се счита за начало на епохата на електричеството, когато Луиджи
непонятни съдове са своего рода галванични елементи.

Когато след внимателно изследване се опитали да възстановят тези елементи в първоначалния
Дали в това откритие не се крие обяснението за изкуството на шумерските бижутери, които уме

Но тогава може да се спомене и за друг факт, който, доскоро също нямаше обяснение. В Китай
толкова неочакван, че анализът трябвало да бъде повторен няколко пъти. Но грешка нямало. О

Първият алуминий, както се знае, бил получен едва през 1808 г., когато за това била приложена
новите открития, които са установили, че още в Шумер са били известни "галваничните
елементи".
Медицина.

Ваксинацията против едрата шарка е била открита от европейската наука в края на XVIII - начал
Грантхам": "Вземете с върха на ножа от съдържание от гнойната пъпка и го вкарайте в ръката
без никакви опасни последици..."

И досега още медицинската наука не е могла да разкрие много медицински познания от миналот

Във в. "Вечерная Москва" от 17. юли 1963 г. в една кратка бележка под заглавие "Великият инст
кучето поело грижата за сляпото котенце. То старателно се грижело за него, а след няколко дн
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У ирокезите, ескимосите и маорите в Нова Зеландия е разпространен следният обичай. Когато с
появява майчино мляко.

Друг пример можем да дадем с "питието на забравата". Известно е, че след силно нервно сътре
явление. Но има съобщения, че за него са знаели в миналото. Става дума за известното на алхим
Строителство.
/Бел.ре. Най-ранният каменен градеж е открит в България/

Могат да се изброят редица сложни съоръжения на древността, строежът на които е изисквал
Как хората, които не са познавали колелото, са придвижвали такива блокове на големи разстоя

Тиахуанаку не е единственото място на земното кълбо, където има подобни съоръжения. Сред
храм, висок 75 м, е увенчан с покрив от грижливо обработена каменна плоча, тежка повече от 20
този покрив надминава 10 пъти възможностите на най-мощните съвременни подемни кранове.

Едно от седемте чудеса, за които са писали древните, бил Александрийският фар. Той бил пост
отразявало огъня и светлината на фара можела да се види от десетки километри разстояние. М
на сноп и можело да запали кораби, намиращи се в морето. Названието на остров Фарос, на кой

Ние никога не бихме узнали името на архитекта на това удивително съоръжение, ако той не е б

ЦАР ПТОЛЕМЕЙ - НА БОГОВЕТЕ-СПАСИТЕЛИ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ

Заповедта била изпълнена. Фараонът разгледал фара, надписа и останал доволен. Сега за нег
Но минали години, надписът се напукал и изронил. Оказало се, че архитектът го направил не въ

СОСТРАТУС ОТ ГРАД КНИДОС СИН НА ДЕКСИПЛИАН - НА БОГОВЕТЕ-СПАСИТЕЛИ ЗА БЛАГ

Струва си също да се разкаже как престанало да съществува това огромно съоръжение. Алекс
секретни инструкции от самия император.

Скоро след пристигането си в халифския двор посланикът започнал да разпространява чрез по

Започнала работа. Фарът бил разрушен почти наполовина, преди халифът да заподозре измам
всичко това изтървали огромното огледало и то се разбило на парченца. Сега вече нищо не посо

Така полуразрушен, фарът просъществувал до XIV в., когато бил разрушен окончателно от земе
сграда! Едва в наше време човечеството натрупа достатъчно инженерни познания, за да издига
***
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Бихме могли да продължим изброяването на необяснимо големите познания, които са притежав
Повечето са се появили внезапно и това кара да се предполага, че произхождат от неизвестна н

Но къде да се търси люлката на тази предполагаема працивилизация? Времето и стихията са н
някога биват забравяни или сведенията за тях са загубени. Понякога от цели народи и царства н

Онова, което е останало от другата страна на чертата, прокарана от катастрофата, остава скри
облеченият в кожи ловец на мамонти.

Търсенето на люлката на предполагаемата цивилизация се усложнява и от факта, че през хиля
Египет и получил тези сведения от жреците.

Гръцкият философ Крантор от град Соли (310 г. пр. н. е.) при посещение в Египет видял колона

Сведения за някакви земи, потънали на морското дъно, се намират и у народите на Тихия океан
полинезийските митове често се споменава някаква "Велика земя". Жителите на Великденските

Тези сведения се потвърждават и от археологическите находки. До остров Понапе (Каролински
дълго време. Има съобщение за някаква суша, изчезнала в Индийския океан. Така у антични авт

Тези сведения намират потвърждение и в находките от последните години. Така редица лингви
обширни райони суша.

В Мадагаскар има десет вида лемури (вид полумаймуна), които освен в Африка, живеят само в И

Смътни възпоминания за суша сред Индийския океан, за легендарния материк Лемурия може да
земи. Тук се е намирала и Лемурия, потъналият континент, който е бил люлката на човешката ци

Няма достатъчно данни да се твърди, че именно в този район се е намирала працивилизацията,
редовете, размити от времето.
Има още едно обстоятелство, което заслужава да бъде споменато. Ако описваните в тази книга
ИЗГОРЕНИТЕ КНИГИ
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Впрочем не само времето е виновно за безвъзвратно изчезналите сведения относно миналото и

Има още две причини за това. Едната от тях е, че кастата на посветените пазители на тези висо

Другата причина за загубването на знанията е, че хората понякога сами се лишавали от това на

В един от храмовете на майте била намерена огромна библиотека с древни ръкописи. По негова

Също тъй трагична била и участта на писмеността на инките. По времето на един от управницит

Много години след като били унищожени всички ръкописи и писмеността забранена със смъртн

През 1572 г. четири платнени свитъка с ръкописи, заловени от испанците, били изпратени на кр
единствените писмени паметници на инките, за които знаем.

Според историците библиотеките на Картаген наброявали не по-малко от 500 000 тома. От всич
Римляните изгорили всичко, стараейки се да унищожат културата и историята на народа.

Също тъй постъпвали и мюсюлманските завоеватели. Те не само насила изземвали всички стар

Унищожаването на ръкописи и писмени паметници има, както изглежда, също толкова древна и
През III в. пр. н. е. запламтели кладите в Китай. Първият император от династията Цин изгорил

Сирийският цар Антиох Епифан изгорил книгите на евреите. А през 272 г. пр. н. е. запламтели к

Ето защо от най-подробните документи за миналото - трудовете по история, литература, наука -
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От стоте драми на Еврипид съществуват само деветнадесет. От всички съчинения на Аристотел

Времето не се оказало по-снизходително и към други съчинения на древни автори. От 40-те кни
Знае се, че библиотеката на град Пергам (Мала Азия) имала 200 000 тома съчинения и свитъци
библиотеката на храма на Пта в Мемфис и книгохранилището на ерусалимския храм.

А какви съкровища от знания са пазели унищожените знаменити библиотеки на фараона Хуфу (
уникални.

Когато през 47 г. пр. н. е. Юлий Цезар запалил египетската флота в Пристанището на Александ

Императори и други управници, подобно на Диоклетиан, неведнъж съзнателно унищожавали др
или хора, чиито знания ги правят твърде силни. Затова не бива да учудва и следният епизод.

Веднъж съобщили на Иван Грозни, че някой си чуждестранен търговец донесъл в Москва много
СКРИТИТЕ ЗНАНИЯ
"Скриване заради правдата тайните на познанията..."
Ръкописи на Мъртво море И така, у древните се намират някаква част от оцелели знания. Това

И най-после, имало е още една част, която била преднамерено скрита от пазителите на знанията

Ето какво е написал един китайски алхимик преди 1000 години: "Най-голям грях било да откриеш
дълбока пещера, за да не попадне в ръцете на недостойни. На времето си и Нютон вярвал в същ

Ако е истина това, което пише Хермес, те не могат да се постигнат, без светът да се окаже в мн
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Посветените, стремейки се да преградят достъпа към някакви важни и опасни знания, строго па

През времето на Рамзес III двама придворни библиотекари били осъдени, защото недостатъчно
Спомена се вече за Тот (Хермес), който в навечерието на катастрофата бил начертал текстове,

По-късно световни религии освен своята явна част са имали и кодекс от тайни знания. Знанията
съображения жреците-друиди не записвали нищо, цялото си учение пазели изключително в устн

И така, единият път за скриване на знанията се заключавал в това, някои най-важни сведения д

Такива са например многобройните ръкописи по алхимия. Понастоящем техният брой надминава

Известният учен от XVI в. Блас Вижинор бил не само алхимик, той станал изобретател на най-съ

В други случаи шифроването се оказва по-сложно. В Шумер знаели, че звездният свод извършва

Съществува и по-сложна система за шифроване на това число. В Шумер наред десетичната сист
Шумер. А може би от някаква друга цивилизация, която е съществувала в още по-далечните хиля
осъзнава. Изходно число на шестдесетичната система за смятане бил "сосс" =60. Ако пълният кр

Преди всичко в "Махабхарата" - най-старият индийски епос. Там се говори за космически цикъл,
боговете и антибоговете се говори за 540 порти. От всяка излизат по 800 воини. Зададе ли се въ

С други думи, само този, който владеел "ключа", който знаел какво нещо е "сосс", откривал истин

Този способ - да се скрива някакъв таен смисъл зад символи - е свойствен на много т.нар. "свещ

Този дворец има 50 врати и всички врати се отварят с един единствен ключ. Знанието на този кл

Знае се само, че никой, който е излязъл през нея, не се е връщал обратно. Традицията за "поста

Жителите на Калинга се съпротивлявали отчаяно. В една от битките войниците на Ашока избил
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Всички останали години от живота си Ашока посветил на науките, на разпространението на буд
познания да бъдат насочени към унищожение на хората. Ашока основал едно от най-тайните об
организация била да не допусне в ръцете на хората да попаднат сведения за някакви важни сре
високопоставени чиновници в колониална Индия. Няма преки доказателства, които биха позволи
хилядолетия, съществува тайна организация, но и самото известие, че някога е била създадена
Ашока не е бил единственият, който се е опитвал да ограничи и запази в тайна знанията с разру
това, което на съвременен език може да се нарече "оръжие за масово унищожение".

През 1775 г. френският изобретател Дю Перон започнал да настоява за лична аудиенция при кр
да го приеме. В дворцовата градина, където станала срещата, помощници на Дю Перон внесли н
Оказало се, че Дю Перон е измислил оръжие, което може да застави без усилие да капитулира

Но Дю Перон не чул похвали. Кралят студено го прекъснал и му заповядал да си върви. Людови

А преди още когато лъкът и стрелата се смятали за най-унищожителното оръжие, специална па
казвало се в булата, - добавено към личните качества на стрелеца, прави сражението безчовечн

В Германия, в град Фрайбург, има паметник на човек в монашеско расо. Името на този човек е Б
появява ту на друго място, ту внезапно изчезва за векове,,

Известно е, че много преди официалното раждане на барута, още през 1257 г. арабите са го изп
Необяснимо е защо такова важно средство за водене; на война не е получило разпространение.

Сведенията за барута се пазели в най-строга тайна. Кой ги е пазел? Във всеки случай не военни
това, което пише Леонардо да Винчи. "Как и защо не пиша за своя способ да се стои под водата
Разбира се, сега е мъчно да се каже, какви са били познанията, които древните така грижливо
ОРЪЖИЕ НА БОЖИЯ ГНЯВ

В "Махабхарата", древния индийски епос, чийто текст бил съставен преди 3000 години, има съо

"Пуснатият снаряд притежаваше ослепително сияние на огън, но без дим. Гъста мъгла внезапно
лен от това оръжие, изглеждаше така сякаш е в треска. Обгорените от пламъците на оръжието

Външно оръжието "приличало на огромна желязна стрела, която изглеждала като гигантски пр
безопасно за хората. Смлените останки той заповядал да потопят в морето.

Трудно е да се обясни защо са постъпили така, щом, предполага се, става дума за гигантска бар
взрива, тичали към най-близката река, за да измият дрехите и оръжието си.

В Индия това оръжие се наричало "Оръжие на Брама" или "Пламъкът на Индра", в Южна Амери
"Хиляда", което означавало приблизително броя на хората, които унищожавало при взривяванет
Ето как разказва "Махабхарата" за действието на това оръжие. "Кукра започнал да хвърля над

32 / 37

ydara.com - Препоръчано :"Загадките на древната история/ Изгорените книги "на Ал. Горбовски

"Избухването му било ярко като 10 000 слънца в зенита." Нашите съвременници , които са видел

В други съобщения това оръжие се нарича "мълнии" или се сравнява с мълнии. Възможно е тов

Английското списание "Discovery" ("Откритие") съобщава, че понастоящем в много военни лабора
кълбовидни мълнии, които мигновено ще поразяват целта. Може да се изкаже предположениет

Стените на крепостите Дундалк и Екос (Ирландия) пазят следи от въздействието на огромна те
страшното оръжие от келтските предания.

Друга следа от възможната употреба на това оръжие е била открита в Мала Азия при разкопки
обикновени пожари никога не биха могли да вдигнат такава температура, колкото и горивни мат

Позовавайки се на данни от археологическите разкопки, К. Керам пише: "За да стигне до това съ

В друг район на Близкия Изток, на територията на древния Вавилон са запазени развалини от к
изследователи смятат развалините за останки от легендарното вавилонско съоръжение.

Преданието гласи, че именно тук, "слизайки долу", бог поразил строителите на кулата, като ги р
създадена висока температура, както в Дундалк и Хатушаш. Един от изследователите пише: "Не

Липсата на каквото и да било приемливо обяснение на такива находки принуждава изследовате

Известни са и други факти, които може би се намират във връзка с изложените и които също та
висока радиоактивност от нормалната.
УМЕЕЛИ ЛИ СА ХОРАТА ДА ЛЕТЯТ?
Не трябва да бъдем лековерни. Но не трябва да бъдем и скептици, които предварително
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отхвърлят всичко необикновено, неочаквано, всичко, което не съвпада с установените, добити о
предположения, да се строят хипотези, да се търси тяхното потвърждение или опровержение.
Говори се за случаи, когато у древните внезапно се появяват знания, които в никакъв случай не
тавим.

У различните народи има многобройни предания за богове и герои, живели в най-отдалечени вр

Полетът се придружавал със силен звук. "Когато настанало утрото - четем в древноиндийския е

"По командата на Рама тази прекрасна колесница се вдигнала във въздуха с гръмък шум." На д

По време на полета, се виждал огън. В епоса на древна Индия се казва, че небесната колесница
когато тя прелитала по него"
(Махабхарата").

Летателните апарати, за които, както ни се струва, споменава Библията, също изхвърляли огън
радхара" цели 230 строфи са посветени на летателните апарати и тяхното приложение. Но има

А ето какво се говори по-нататък за общото устройство на летателния апарат: "Тялото му трябва
под него. Посредством силата, която се крие в живака и която привежда в движение носещия ви

Тибетските свещени текстове разказват за летателни апарати, които също се сравняват с "бисе

А ето как описва летателен апарат друг санскритски извор "Гхатотрачабадма": "Това беше огром
придвижваше от механизми, които имаха размерите на слон."
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В друг източник се говори, че за съоръжаването на такъв апарат се използува мед, желязо, оло
Във Ведите съществува дори специален термин, с който се обозначават тези апарати: "вимана"

Древните келтски предания също говорят за летателни апарати, които имали^някакви вътрешн
нито кости, нито скелет.

Друго сведение за устройството на тези летателни апарати се споменава и в описанието на въз
"огромни като воденични камъни". Лишена от тези предмети, въздушната колесница на врага "се

И в келтските, и в дверноиндийските предания се разказва за летателни апарати, снабдени с ня
Древните гърци разказват за хиперборейците, някакъв народ, който живеел на север. Слънцет

Тук е мястото да се припомни, че именно у арийци-те, които донесли в Индия сведенията за лета

На едно плато в Андите преди години бяха открити т.нар. "пътища на инките". Въздушните сним
различните астрономически закономерности и пътя на движението на звездите.

Има ли право да се предположи, че тези гигантски, видими само отвисоко, изображения са могл
В свещената книга на индианците киче "Попол-Вух" се разказва за четиримата прадеди на този

В Централна Америка се е запазило предание за някаква могъща владетелка, наречена "Летяща

Възможно е по-късно посветените, висшето жречество, извличайки "непозволени" сведения от "

В един превод на египетски ръкопис, написан 15 века преди нашата ера и съдържащ официалн
Приблизително по същото време се датира и едно иранско съобщение за някой си човек, който

Другият случай се отнася вече за XIII в., по-точно за 1290 година. В латинския ръкопис на един а
приличащо на диск, което бавно прелетяло над тях, всявайки голям ужас!

Не пише ли за подобни апарати Роджър Бейкън (1214-1294 г.), учен и философ, затворен в тъм
огромни скорости." Бейкън подчертавал, че такива устройства се движат без помощта на живот

В някои древноиндийски текстове, които споменават за летателни апарати; се говори и за височ

Можем ли да се допусне мисълта, че представители на някаква друга, съществувала преди нас,

"Посредством тези апарати (приспособления, устройства) - се чете в санскритски ръкопис - жит
както в "слънчевите области", така и по-далеч - в "звездните области".

Според преданията въздушните колесници на древните келти също можели да се вдигат Ъ небе

Запазени са редица съобщения за посещенията на отделни хора в тези "дворци на боговете", ра
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Таоистите споменават за някои си "съвършен човек" Чен Джан, който посетил други планети и п
на'хората, като се върне на Земята.

На мисълта за вероятността от подобни контакти навежда и следният епизод, който ни разказв
жена. Около тях се събрал целият град, крещейки, че това са магьосници, изпратени от Грималд
били отнесени малко преди това от едни чудни хора, които им показали небивали чудеса и ги сп

Едно споменаване на подобни летателни апарати, по-близко до нас по време, намираме у извест
ръка към синьото небе.
- Какво е това там? Онова бяло въздушно кълбо?
-Аероплан?

И ние забелязваме, че нещо блестящо се движи на голяма височина с посока от север към юг. О
бързо. След това наблюдавахме как то промени посоката по към югозапад и се скри зад снежна
отплавала към Средиземно море. Херодот твърди, като се позовава на очевидци, че тя не е има
нито платна, нито весла.
НЕ БИВА ДА БЪРЗАМЕ ДА ЗАЯВИМ "НЕВЪЗМОЖНО"!
Аз зная повече от онова, което говоря.

Много векове това съобщение на Херодот се е смятало за измислица. Изхождайки от ограничен
смелите и любознателни за своето време умове не са си представяли, че може да съществува ня
А нима на времето не са смятали за кощунствена мисълта, че може да има "камъни, които падат

Този термин не се е появил случайно. .През всички времена общественото съзнание е имало няк
вявало за лъжливо.

С течение на времето религиозното мислене в общественото съзнание било изместено от сбора
противоречи.

Ето защо, желаейки да опровергае съществуването на метеорити, Лавоазие обявил за антинауч

Но нека се опитаме да погледнем без предубеждение на света, който сега ни заобикаля. Ще вид

В нашето съвремие летят самолети. Въпреки че известният астроном професор С. Нюком е дока
категорично са отхвърляли възможността да бъдат създадени.
Използуваме радио. Въпреки авторитетното мнение на известния учен Х. Херц, който твърдял,

Днес всички знаем чудовищната мощ на ядреното оръжие. Но някога висшите военни експерти н
Сега влизат в строя атомни електроцентрали. Макар че някои най-големи учени, включително и
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Ние изучаваме химичния състав на небесните тела. Въпреки че известният френски философ О

Сега е признато, че 99% от материята на Вселената се намира в състояние на плазма. Обаче 30

Откритието на Пастьор било отхвърлено от Медицинската академия. Откриването на рентгенов

Този списък може да бъде доста дълъг. Списъкът на анатеми и забрани, провъзгласени някога

В най-добрия случай причина за това е била инертността на мисленето, когато, по думите на Шо

Сега със закъснение от векове и десетилетия се издигат паметници на онези, които някога са б

тези хора, като предаваме на забрава обидите, страданията и кръвта, пролети за тях. "Ако аз - п
(Джордано Бруно, "За безкрайността, вселената и световете".)
Защо е така?

Защо например Наполеон, човек с гъвкава мисъл и силно въображение бил уверен, че е невъзм

Впрочем, да се осъждат грешките и заблужденията на миналото от позициите на мъдрото насто

Възможно е читателите да не са съгласни с всичко, написано в тази книга. Това е естествено. А

Сега, когато пиша последната страница, аз мисля за човека, който ще държи в ръце тази книга.
Защото бъдещето ще донесе нови факти и нови знания за миналото. Много неща ще имат пряко

Книгата е публикувана за първи път през 1966 година.
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