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Nu voi stirui mai mult asupra incadririi cirgii de fagi 9ivoi spune, in incheiere, doar ci avem de_a face.u o ."rr.plicuti, scrisi pentru a provoca reflectii serioase in stirur
cunoscutelor interogagii are rui Nicorae costin, ecleziastur
moldo-valah al unui veac apus. Carte plicutd., carre a;teptati
de publicul ei, oricat de muri i-ar agita aparigia ei pe potrivnicii
acestui gen de scriituri..

Prof univ. dr. Ilie Bidescu
Directorul Institutului de Sociologie

al Academiei Romine

Bucuresti, 14 iulie 2017
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Sabia de viking tip Ulfbrecht I zrl
Schiga humanoidului din Australia t zrs
Sfera de piatri din Bosnia / zzr

Sfera lui Ray Brown (SUA) I zzr
Sferele Klerksdorp de la Ottosdal (Africa de Sud) r zzz
Sferele de piatri din Costa Rjca / 223

Statueta de la Poiana Ciregului (Rominia) t zzz
Statuia dotati. cu microcipu ri (SIJA) t zz<

'' Statuile cu reptilieni de pe insula Nuku Hiva (Tahiti) t zzs
Statuile din Insula Pagtelui (Chile) t zze

Telefonul mobil de la Fuschl (Austria) I z:o
Templele megalitice dinMalta tzzo
Turnurile Chullpa (Peru) t zzs

Jevile de la Qinghai (China) r zze

Umanoidul Ata din La Noria (Chile) t zte
Uneltele de la Aix-en-Provence (Franga) t zzz
Urme fosile de 100-600 de milioane de ani t zzs
Urmele uriage de la Khyargas Nuur (Mon golia) t zst
Vasele Olandeze tz4o

Vasul din Dorchester (SIJA) t z<r

Vehicule de 14 milioane de ani t z4z

Vestigiile Culturii Cucuteni (Rominia) t z+z

Vestigiile din Insula Serpilor (IJcraina) t z<s

Zidul maritim din Bahamas - Zidul dinBimini t z<z
Zidul din Oceanul Pacific / zs4

!

iliardarul David Rockefeller (care a murit pe 20 martie

2017 , in vArsti de 1 01 ani) a infiingat o organizagie care

timp de mai multi ani a strAns probe cu..privire la fenomenul

extraterestru2. Echipa de lucru care a strAns probele respective

a redactat un document in 1 000 de exemplare, trimis unor
personalitigi din lumea intreaga.

impreuni cu cercetitorii echipei, David Rockefeller a

trimis o scrisoare ;i la Casa Albi, sub forma unei ample

informS.ri. in scrisoarea respectivS", Rockefeller spunea: am

sponsorizat acest proiect deoarece pare util si, fie adunate

laolalti dovezile cele mai credibile despre vizitele pe PimAnt
ale extrateregtrilor, menlionate si in rapoarte ale martorilor
oculari, declaragii oficiale si numeroase opinii ;tiintifice. in
acest document se spune ci existi. o cantitate uria;i de infor-
matii gi probe care dovedesc existenta extrateregtrilor. Mir-
turiile ;i probele au fost studiate de oameni de gtiingi;i au fost

descoperite gi observate de martori oculari.

inceputul Istoriei Omului pe Terra este plasat de ;tiinga
acuali cu cca 8-10 mii de ani in urmi. Din lectura Bibliei
rezultl. ci, Omenirea s-a niscut cu cca 6 mii de ani in urmd.

Descoperiri, de reguli intAmplitoare, ne aduc noi elemente si

trezesc urmitoarele intrebi"ri care, inci, nu au un rispuns:

r. O harti ciudati, desenati pe o piele de gazeli, a fost

descoperiti in 1929 si infrp\eazi Antarctica inainte si fie
inghegati. Harta este semnati Piri Reis, un amiral din armata

2 Preluare de pe site-ul http://www.efemeride.roloriginea-rasei-ariene-fenomene-
inexplicabile-petrecute-la-polii-planetei-noastre, postat 13 februarie 2017, site
vizitat pe 19 mai 2017 , ora 20:26
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turcd', ce a avur acces la Biblioteca Imperiali a constantino-
polului gi care a copiat-o doar, dupi un alt model, in 1513.

cirEile noastre de istorie ne spun ci" Antarctica a fost
descoperiti de James cook la 17 ianuarie 1773. cine a putur
desena harta dupi care s-a inspirat piri Reis si cand, peniru ci
Antarctica este sub gheagi de zeci de mii de ani?

2. O figurind,bizard. a fost descoperiti in statul american
Idaho in 1889. conform analizelor de laborator s-a stabilit ci
are o vechime de peste I milion de ani. cine a putut si constru-
iasci o asemenea figurini in urmi cu pesre 1 milion de ani?

l. in China s-au descoperit peste 100 de piramide, ingro-
pate la 300 de metri in pimant. Arheologii sunt de pirere ci
acestea sunt cele mai vechi piramide existente pe Terra.

Tot arheologii au demonsffat ci esre nevoie dezecide mii
sau poate sute de mii de ani pentru ca un obiecr si ffe <ingropar>
de straturile succesive de civilizaEie la 300 de meui adancime
in pimint.

4. Existi numeroase piramide construire pe fiecare con_
tinent. Nimeni nu poate spune penffu ce au fost construite
aceste structuri megalitice, ci, existi doar presupuneri. Oare
cine le-a construit gi in ce scop?

S. in Ecuador a fost descoperiti o cupd cu 12 cqti. Sunt
frcute din jad ;i imediat au arras atenEia penrru cd daci torni
conEinutul celor 12 cegti in cupi., aceasta se umple perfect.
Mai mult decAt atit, interiorul cupei este magnetic, dar nu 9i
exteriorul.

Cine a realizat acesr set de cegti ;i care esre cauza pentru
care interiorul cupei care le insoEegte este magnetic?

6. Peste 350 de artefacte ciudate au fost descoperite in
America Latini.. Unul dintre ele inftg$eazL o piramidi., care
are un ochi deasupra sa. cind este mi;cat in anumite direcEii
se poate vedea o srea care pare desprinsi din constelaEia orion.

d
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Obiectele sunt inscripEionate cu litere ciudate, care au mai
fost gisite prin diferite locuri din lume.

Artefactele au o vechime de cAteva zeci de mii de ani.

Singura explicagie ar fi ci pe PimAnt a existat o civilizaEie mai
avansatd. inaintea aparigiei Omului pe Terra sau sunt rodul
gAndirii unei astfel de civilizaEii?

7. Un termen de origine pre-sanscriti a fost descoperit

tntr-una dintre piramidele egiptene; ffadus, acesta are urmi-
toarea semnificapie: ,,Fiul Creatorului vine". Despre ce Creator
este vorba gi de unde poate veni?

a. in 1851 in Dorchester, Massachusetts (SUA), a fost

descoperit un vas din zinc ;i argint. El are peste 100 000 de

ani vechime, ceea ce certifici faptul ci fiinge inteligente au

existat pe Terra si in acest trecut indepirtat. Despre ce fel de

fiinEe este vorba si care este cauza pentru care au dispirut?

9. Toate religiile importante ale lumii - hindusi, islamici
si crestini - promoveazS. o poveste similari. Cine doreste ca

Omenirea si nu afle adevirul si de ce?

10. Sistemele economice prin care a trecut civilizagia in
ultimele sute de ani nu reprezinti decit un tip de limitare si

ingridire intelectuali.. Oamenii sunt, in general, educaEi si se

comporte precum ni;te robogi si si nu aibi timp sau curaj si
se mai gAndeasci la lucrurile cu adevirat importante din viala
lor. Care este cauza pentru care Omul este tratat, in general,

precum un sclav?

Trecutul Omenirii este mult mai complex decit il gtim

azi din cirtile de Istorie3. Existi. numerosi oameni de ;tiingi,
care au sugerat ci in fiecare colg al globului existi anumite

3 Harta lui Hajji Ahmed, copiatri dupd o alta ueche de peste 20.000 fu ani, preluare
de pe site-ul hrrp://www.efemeride.rolistorie-interzisa-harta-lui-hajji-ah med-
copiata-dupa-o-alta-veche-de-peste-20-00O-de-ani, vizitat pe 1 Decembrie 2017,
ora2l:ll
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piese ale inuegului puzzle, care odati descoperite si puse cap
la cap ne vor oferi intregul adevir cu privire la viala de pe
Terra in trecutul indepi.rtat.

Trecutul indepirtat al planetei noastre este unul in care
au triit diverse civiliza,tli, dezvoltate mai mult sau mai pugin,
din punct de vedere tehnologic. chiar dacr aceasti.onclu"i.
conrrazice din temelii teoria evolutionisti propusi de charles
Darwin si nu esre acceptati nici de citre algi specialisti,
artefactele descoperite pe pimint de-a lungul timpului rid'icd"
numeroase semne de intrebare despre ce se peffecea in urmi
cu mii si milioane de ani pe Terra.

versiunea acceprati oficiar de istorici este ci civirizatia
Umani a luat nasrere in Mesopotamia in jurul anului
6500 i.Hr. si a inceput si ia avAnt abia in jurul anului
5000 i.Hr. Acum, cu ajutorul noilor tehnologii ;i al noilor
descoperiri arheologice, au fost aduse la lumini dovezi ale
existengei unor civilizatii antice mult mai dezvoltate dec6.t
credeam noia.

- Aceste civilizatii, despre care nu stim aproape nimic, au
fost capabile sd consrruiascd structuri pe care astLzi, cu teh_
nologia pe care o avem, ne-ar fi greu si.le recreim. Biblia ne
spune ci Dumnezeu i-a crear pe Adam gi Eva cu doar cdteva
mii de ani in urmi... $tiinpa ne informeaza ci aceasta este
ficaiune gi cd omul are o vechime de citeva milioane de ani,
iar civilizagia actuali - d e zeci demii de ani. . . Existi. numeroase
de dovezi arheologice ci Istoria vieEii pe pimint ar putea fi
mult diferiti fagi de ceea ce ne spun versiunile actuale geologice
si antropologice.

De-a lungul anilor, arheologii au descoperir numeroase
obiecte care par desprinse din ceea ce s-a stabirit ci este Istoria

n lr.t,r"r. a" p. rir.-,rt rr,,p://incredibilia.roltop-5-minuni-ale-antichitatii-care-sunt-
un-mrsrer-torat-sFastazil , vizitat pe 2Z noiembrie 201G, ora g:45
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Civilizagiilor care au existat pe Terra5. Vi prezentim in con-

tinuare cAteva dintre construcgiile si artefactele/obiectele care

ne pun pe g6.nduri si ne indici faptul ci, cel mai probabil, stim

foarte puqine despre Istoria Civilizagiilor care s-au succedat pe

PimAnt.

9 artefacte uluitoare din lara noastri

,,Ciuilizayia s-a ndscut acolo unde trdie;te astazi poporul rom'Ln,

rdspindindu-se apoi at,it spre rdsdrit cdt yi spre apus! Acum

3 - 1 5 mii dr ani " -VILLIAM S C H ILLER (ar h e o, log ameri c an) ;
,,Carpapii se ffi intr-o regiune a lumii unde este situat centrul
eurzpean al celei mai uechi cuburi cunoscute la ora actuak" -
DANIEL RUZO (arheolog peruuian).

r. Cel mai vechi schelet de umanoid gisit la RAmnicu VAlcea

a fost numit ,,Pescarul de la lacul Getic" si are o vechime,

datatl.cu Carbon 14 de cca un milion de ani6.

z. O civilizagie striveche, mai veche cu 1 000 de ani decAt cea

sumeriani., s-a dezvoltat in estul Romd.niei, la Cucuteni.

r. Tibligele scrise de Ia Tilrtilria,, sunt cu 1 000 de ani mai

vechi decAt cele sumeriene.

4. Pe 11 august 2003, specialigti americani si romAni au

pitruns in strifundurile masivului Bucegi si au descoperit

o sali a proiecgiilor cu holograme care arati. o alti fagi a
istoriei Terrei; tot atunci a fost descoperiti o amfori cu aur

monoatomic, care asiguri longevitatea, adici o persoani

poate tri.i mii de ani in acelasi corp frzic, dacd. ar consuma

afa ceva in anumite perioade stabilite.

5. in 1990 a fost descoperit in Masivul Sureanu un munte

,,ticsit" cu filoane de aur pur, de un metru lungime, lucru

5 snrr", ***..femeride.ro, vizitat pe 22 mat 2014
6 pe site-ul http://groups.yahoo.com/group/anatecor/message, vizitat pe 25 apliilie
2013, ora 17 ,25
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inexistent pe planeti., cici aurul se gd.egte numai in formi
de minereu, combinat cu nemetale, nu si in formi puri
desdvArsita.

6. Dacii cunoasreau (raina spiritualil a aurului, care esre d.e
fapt,,lumina condensati".

7. cel mai vechi cupror de topit metale de pe Terra a fost
descoperit la Cimpeni (judepl Aiba); cuptorul dateazi. d.e
cca 6000 ani i.Hr.

8. La Sarmizegetusa - alt loc special din Rominia, conform
celor de la BBC - se afli niste artefacte faburoase (arhiva
atlanEilor).

9. conform lui Radu cinamar, sub muntere ceahrau se afli
un artefact similar cu cel din Bucegi.

in .urma descoperirii artefactelor importante de mai sus, a
numeroase studii si cerceti,ri, s-a stabilit ci pe pamant au mai
existat, acum cateva zeci sau sute de mii de ani, cateva civilizaEii
umanoide avansare gtiinEific si tehnologic... Istoria acesrei
planete, a rreia a Sistemului nosffu Solar, este inci plini de
enigme...7.

350 ,,Out of Place Arrifacts"

La Manna este un oras mic, din Ecuador, situat in pro_
vincia Cotopaxi, la 150 km de Laracunga, capitala provinciei
Cotopaxi. in 1984, arheologii 

",., 
d"r.op.rit ceva incredibil: o

serie de obiecte care, potrivir cercetdrorilor, nu au origini
precolumbiene. Aceste artefacte au primit titlul de ,,Out of
Place Artifacrs", adici. nelalocul lor. Astizi, multi cred ci
aceste elemente apartineau civilizagieiAtlantidei, dovedind
ci Atlantida a avur legituri cu America de Sud.

@orcia'Iluziileunuianonim,prozd9tiinEifico-fantastici,eBook
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Printre misterioasele 350 de artefacte, existi un element

care a uimit cercetitorii inci" de la descoperirea sa: o piramidi
confecgionati dintr-un material aseminitor cu piatra, de cca

25 cm inilgime, ce are un ochi deasupra sa (o reprezentare

aseminitoare gisim ;i pe bancnota de 1 Dolar SUA). Cdnd

este m\cati in anumite direcgii, pe piramidi se pot vedea

stelele constelaEiei Orion.

Printre artefactele descoperite existi un element care

provoaci arheologii: un artefact mic, ilustrind o cobri regali

nativi din pi.rgile sud-estice ale Asiei gi care nu poate fi gisiti
in America de Sud. Datate cu radio carbon, cele 350 artefacte

au demonstrat cd. at o vechime de 12 000 de ani.
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500 000 de obiecte misterioase pe orbita gi suprafap
Terrei

otradnenski este o localitate din Siberi aaflatd.la3 200?<ilo-
metri distantit f^g" de Moscova8. r,ocalitatea a devenit celebri,
dupi ce un fragment dintr-un metal de peste 200 kilograme a
fost descoperit in apropierea localitigii. cercetitorii rusi sustin
ci obiectul nu are legituri cu tehnologia spaEiali. N., ..r.
primul caz de acesr gen.

in Spania, in apropierea localititii Murcia, mai multe
sfere metalice au fost descoperite pe un cnmp. in aceeasi zi, in
Turcia, au fost descoperite obiecte similare.

Dupi acesre incidente, NASA a emis un comunicat in
care susgine ci 500 000 de astfel de obiecte sunr pe orbita
Pimintului. Unele sunt de origine necunoscuta.

in,2015, o sferi .r., o g..,rr"te de peste 50 kilograme a
cizut lingd" un sar din Braziria. Autorititire s-au d.pl"sat l"
faga locului si au preluat sfera. Sfera prezenta in interior un
lichid de origine necunoscurd..

in luna augusr 2016, in Republica Socialisti Viernam a
fost descoperiti o sferi pe suprafaga cireia existd un texr intr-o
limbi necunoscuri..

De asemenea, locuitorii ora;ului spaniol Berrotaran, din
provincia cordoba au fost martorii unui eveniment similar.
A,u auzit o explozie puternici veniti din cer, dupi care o
sferi de dimensiuni mari a cdzut din cer. Autoritilire au
preluat obiectul si au constatat ci in structura 

"..rr.ri" .r"upietre, sticli gi o gelatina de origine necunoscuri. pe una
dintre bucigi era o inscripfie - 85. S-a presupus ci obiectul
face parte dintr-un satelit. Ipoteza a fost dezmintiti de

tl;h-. d. p. rtr.d http://www.efemeride.rolobiecre-misrerioase-cad-ne-
suprarara-pamantutui, posrar pe 30 septembrie 2016, sire vizitar pe 17 mai 20i7,ora 16:08
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special$tii care au declarat ci sateliEii nu au in componenga

lor sticli gi gelatini. Mai mult, specialigtii susEin ci aceste

misterioase obiecte nu se dezintegteazl, in momentul in care

intri in atmosfera terestri.
Specialistul in ufologie, Scott'Waring a declarat ci obiec-

tele misterioase despre care am vorbit mai sus au cauzat multi
confuzie. Tehnologia dupi care au fost realizate sferele este de

origine extraterestri. Sferele sunt fabricate dintr-un material

atit de solid, incAt rimAn intacte in momentul in care intrl in
atmosfera terestri in contact cu solul.

Amuleta din Mehragarh (Pakistan)

Veche de 6 000 de ani, o amuleti a fost descoperiti"

intr-un sat neolitic - Mehragarh (Pakistan)e. Aceasta rep rczinti.
cel mai vechi exemplu al unei piese metalice fabricate prin
aceia;i tehnici pe care NASA o utilizeazi,;i astizi: turnarea

metalului in matrigi. Artefactul a fost analizat utilizindu-se o

tehnici cunoscuti ca imagistici fotoluminescenti pentru a

determina modul in care a fost fabricati.. Procesul a implicat
propagarea unei lumini pe artefact gi misurarea cantitifii de

lumini. refractati. Deoarece materiale diferite reflecti diferite

cantiteli de lumini, expe4ii au reusit si descopere materialul

din care a fost realizat artefactul.

Procesul anaJizei efectuate a dezvaluit ci amuleta a fost

fabricati dintr-o singuri bucati de metal prin turnare in
matri;i". Metoda implici reaJizarea unei replici a obiectului
din ceari gi crearea unei matrige in jurul acestei replici. Atunci
cAnd este lncdJzitd., ceara topiti este scoasi afari gi in interior
este turnat metal. ,,in pr.r.nt, este si cea mai precisi metodi

27

e O"tr" Buior, O amulzti ueche de 6.000 dt ani a fost c'reatd prin aceia"ti tehnicd pe
care NASA o utilizeaz4 astazi, pe site-ul http://www.descopera.ro/istorie/15968856-
o-amuleta-veche-de-6000-de-ani-a-fost-creata-prin-aceiasi-tehnica-pe-care-nasa-o-
utiizr,aze-astpzr, iiltat pe 26 noiembrie 2016, ora 7 :15
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de formare a metalului, utilizati in aerodinamici, aeronautica
si biomedicind." a declarat unul dintre cercetitori. Tehnica
descrisi a fost utilizati pentru crearea numeroaselor compo_
nente de pe StaEia Spaflali InternaEionali gi din .o_porr*g"
roverului Curiosity.

Apocalipsa din &esca,rRoata Lumii., (RomAnia)

Biserica Sfrntul Nicolae din $cheii Brasovului este un pol
spiritual in jurul ciruia a supravietuir romxnismurr'. Edificiul
are multe taine, unele dintre ere nedeslqite pdni astdzi.Datand
ca xezimirnt din 1292, Biserica ,,Sf. Nicolae,, domini, prin
dimensiunile sale impresionanre, cartierul $cheii Bra;ovuruirr.
Biserica a fost ridicati in piatri incepand din anul 1495 d,e cdtre
localnici, cu ajutorul domnitorului firii Rominqti, Neagoe
Basarab' satul romdnesc de aici, concenrrar in jurul rica;ului de
cult, a fost un centru ortodox puternic din moment ce, in anul
1399, papa Bonifaciu al IXlea cerea inff-o buli convertirea
,,schismaticilor" din corona (numele inigial al Brasovului).
Biserica ortodoxi si scoala romAneasci, consffuiri, in apropierea
ei, au fost un important centru spiritual 9i cultural p.rrrr,,
romXnii din toati. Jara B6.rsei, actiunea lor extinzAndu_se asupra
rominilor din inreg spa,tiul romAnesc, mai ales dupi verrire"
diaconului coresi care a inceput si tipireasci aici cirtibisericegti
in limba romini. Numerosi domni gi familiile ,".r,or" 

",.,acordat danii bisericii din Schei.
Chiar gi impiriteasa Rusiei, Elisabeta, a trimis bisericii

daruri scumpe constAnd in bani, obiecte sfinte preotesti si
arhieresti, obiecte de cult din metal pregios. Biserica 

"'fom
:-Ap":^!ip@r, ,,Roata Lumii,,din gcheii Bra;ouului,pe site_ul www.efemeri de. rol apocaliosa- redata-de-fresca-roai"- 

r r- ii-ai" -li#ilt fi;;i ;: .,;#;;
pe I I decembrie 201'6, ora 7:24

ll"1g?;". 
la \Tikipedia, enciclopedia liberi, site vizitat pe 2t februarie 2017,
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ridicati inigial ln stil gotic, apoi a suferit diverse transformiri in
stil baroc. in secolul al XVIIIJea, planul bisericii a fost crescut

prin adiugarea unor paraclise gi a unui pridvor. Voievozii celor

doui Eiri romAnegti - lara Romineasci gi Moldova - au

inzestrat biserica cu o colecgie insemnati de icoane vechi.

Este singura biserica din lume unde Iisus este pictat cu

sabia in guri, iar spre surprinderea tuturor preogilor, tot aici

apare gi Fecioara Maria agezatb.petronul Domnului. in aceasti

biserici mai existi o fresci numiti.,,Roata lumii". Ea reprezintl.

Apocalipsa care se va produce din cauza inversirii polilor
magnetici ai Pimintului. in biserici existi un loc unde se afli
aceasti fresci gi unde accesul vizitatorilor este interzis. Acolo

sunt reprezentate alte 13 scene ale Apocalipsei, intre care

explozii solare si inversarea polilor magnetici ai Terrei.

Biserica Sfrntul Nicolae din $chei, loc de inchiniciune,
leagin al limbii romine si tezaur de vestigii istorice preEioase,

ascunde inci multe comori. Una dintre ele este paraclisul de

nord, o incipere aflati" in lateralul bisericii care, prin anii'7} a
fost inchisi publicului, din dispozifla expresi a Securitigii

statului. Acest paraclis - care este de fapt, tot o bisericuEi, cu

hramul ,+A.dormirea Maicii Domnului" - are ascunse pe peregii

lui profegii despre sfrrgitul lumii. Inigial, paraclisul a funcEionat

ca sacristie (casi de taini pentru Ordinul Sfintei Fecioare Maria)

si loc pentru spovedanie. Ulterior, a devenit capeli funerari, din
1856 pani in 1970, cAnd a fost inchis. Paraclisul are doar

12,6 metri lungime, cu tot cu altar ;i 4,5 metri ld.fme, este

dreptunghiular, cu bolgi semicilindrice;i o turl5. in zona centrali.

,,Iulie 9 zile, luni, la 7 ceasuri, s-au pus temeliile para-

clisului, care s-au frcut pentru treaba spovedaniei, intru
hramul Blagovegtenilor Precestei, care s-au fr.cut prin indru-
marea si purtarea de griji a popei Radului, ftul popei Radu

Tempea", spune o cronici din 1733. O inscripgie din vechiul


