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DEDYKACJA 

 

 

Dla tej odważnej grupy badaczy prehistorii, 

którzy odważyli się powiedzieć publicznie to,  

o czym inni wiedzieli tylko w swoich sercach, – że 

król nie ma na sobie ubrania! 
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PRZEDMOWA 
 

W tym czasie Profesor Martin Byron był  

w Melbourne w Australii, gdzie zaproszono go na 

serię odczytów naukowych. Właśnie był w swoim 

pokoju w hotelu i wszedł pod prysznic, gdy usłyszał 

ostry dźwięk dzwonka telefonu leżącego przy łóżku. 

Podbiegł do telefonu, odbierając w ostatniej chwili 

rozmowę z Pasadeny w Kalifornii.  

- Martin, znów zauważono Czarnego Księcia - 

krzyczał podekscytowany głos. - Faceci z NASA 

domagają się detali. Kazantsev naciska w Moskwie, 

aby niezwłocznie zorganizować wyprawę w tą 

pustkę. Potrzebujemy cię tutaj tak prędko, jak to tylko 

jest możliwe.  

Byron odłożył słuchawkę. Znowu się to wydarzyło. 

Nikt nie słyszał o tym przez ponad 20 lat.  

W przerwach między przekąskami wykręcił inny 

numer. Byłem jakieś 15 minut drogi od jego hotelu, co 

dało mi troszkę czasu na refleksje.  

 Pamiętam, że wydarzyło się to  

w październiku 1957 roku. Największy triumf 

ludzkiej śmiałości - Sputnik - został wystrzelony na 
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orbitę okołoziemską na wysokość 950 kilometrów od 

jej powierzchni. Na całym świecie miliony 

zafascynowanych ludzi, wręcz z odrobiną 

niedowierzania, wpatrywało się w nocne niebo, 

wypatrując silnie lśniącej, sztucznej gwiazdki, która 

co kilka godzin przesuwała się ze wschodu na zachód 

na tle rozgwieżdżonego nieba. Cztery miesiące później 

amerykanie powtórzyli ten wyczyn! 

Tak, więc po tysiącach lat postępu w żółwim tempie, 

ludzkość raptownie sięgnęła kosmosu. 

To było trudne do uwierzenia i na dodatek nam 

przyszło być tego świadkami! Wtedy jednak odkryto 

coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego, co po 

sprawdzeniu niezwłocznie wyciszono.  

Dojechałem do hotelu Byrona, wyłączyłem silnik 

samochodu, pozostając w nim nadal rozmyślając nad 

tamtymi wydarzeniami. Gdy wszystkie stacje na ziemi 

zajęte były śledzeniem Sputnika oraz jego 

amerykańskiego kolegi, nocne niebo raptownie 

wyjawiło jeszcze jedno zadziwiające misterium. 

Niespodziewanie ukazał się jeszcze jeden satelita, 

który już był na orbicie okołoziemskiej, choć znacznie 

wyżej niż te dwa pierwsze. Wielu z pewnością 

myślało, że to kolejny statek wystrzelony przez 

Sowietów albo Amerykanów a może to, kto inny go 
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wystrzelił? Nie było to możliwe, ponieważ nikt nie 

dysponował wtedy taką technologią. 

Francuski astronom Jacques Valle z Paryskiego 

Obserwatorium widział go trzykrotnie w roku 1961. 

Wyglądało na to, że orbitował w odwrotnym kierunku 

na wysokości ponad 35 000 kilometrów. Eksperci 

oniemieli z wrażenia. Kto umieścił tego satelitę na 

orbicie? Od jak dawna tam się już znajdował? Ilość 

pytań bez odpowiedzi wydawała się nie mieć końca.  

- Cieszę się, że przyszedłeś – śmiał się profesor, 

podając mi krzesło. – Mam coś, co przyczyni się do 

rozwoju twoich badań, aczkolwiek muszę przyznać, że 

Rosjanie mają nad nami pewną przewagę. Lev 

Gindelis oraz Obserwatorium, Pulkovo  

w Leningradzie twierdzą, że „Czarny Rycerz”– bo tak 

nazwano nowego satelitę – już tam na nas czeka. 

Oczekują naszego przybycia ze względu na to, że to 

my zostaliśmy wytypowani do sprawdzenia 

zawartego w nim ładunku.   

- Bóg jeden wie, co znajdziemy na jego pokładzie. Co 

by to jednak nie było, to z pewnością na zawsze 

zmieniłoby naszą historię – przerwałem? Myślisz, że 

to pojazd umieszczony tam przez jakąś inteligencję?  



Sekrety umarlaków – Jonathan Gray 
 
 

11 
 

- Z pewnością nie jest to meteoryt ani też kawał 

kosmicznego złomu – odpowiedział.  

Ostatnie 25 lat naszej historii naprawdę 

podrzuciło nam kilka niewyjaśnionych misteriów na 

temat naszej, nieznanej przeszłości. Przypomniałem 

Byronowi o tamtym lutowym dniu w roku 1961. Był 

to dokładnie 13 luty, kiedy badacze Mike Mikesell, 

Wallace Lane oraz Wirginia Maxey, będąc na 

wysokości ponad 1400 metrów w Górach Coso  

w Kalifornii, znaleźli skrystalizowaną skamielinę 

utworzoną wokół czegoś zupełnie nieznanego. Sama 

formacja nie jest sama w sobie niczym 

nadzwyczajnym! Postanowili to otworzyć przy użyciu 

piły z diamentową tarcza, ale struktura znaleziska 

była zbyt twarda, w konsekwencji, czego doszło do 

uszkodzenia tarczy. Gdy wreszcie udało się im dostać 

do środka ku ich ogromnemu zaskoczeniu nie znaleźli 

tam pięknych kryształów, lecz urządzenie 

mechaniczne przypominające świecę zapłonową. Ten 

zaawansowany przedmiot z przeszłości został 

oceniony przez specjalistów na minimum 500 tysięcy 

lat.  

- Czy widzisz, jaki mamy problem – zapytałem? Jeśli 

nawet odrzucimy wszelkie metody datowania 
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wykopalisk, jako niezbyt wiarygodne, to pomimo to, 

mamy tu coś, co jest zbyt stare, aby można było to 

wyjaśnić przy pomocy jakiejkolwiek ze znanych nam 

teorii. Profesor uśmiechnął się. Wyraźnie był 

zafascynowany takimi zagadkami.  

- Odkrycia, takie jak to, są przyczyną do stawiania 

niewygodnych pytań – skwitował, śmiejąc się.  

– Powiedz mi, Martin, mówiąc naukowo, czy rzeczy, 

które nie powinny istnieć, mogą w rzeczy samej 

istnieć? Czy istniała kiedyś na ziemi era, gdy cuda 

wytwarzane przez człowieka były czymś tak 

nagminnym jak teraz? 

Po maleńku wszystkie części składanki 

zaczynały do siebie pasować. Zaczynałem zastanawiać 

się, a co jeśli w zamierzchłej przeszłości wydarzyło się 

coś naprawdę wielkiego na tej planecie? Coś tak 

wielkiego, że wszelkie ślady po tamtych wydarzeniach 

zostały starte z jej powierzchni, pozostawiając nam 

jedynie garstkę wskazówek, o które teraz się 

potykamy? Wyobrażam sobie, co sobie w tym 

momencie myślisz. Jesteś z pewnością zaintrygowany 

i być może sceptyczny, prawda? Człowiek 

prahistoryczny nie mógł przecież produkować 

satelitów czy też świec zapłonowych? Tak, wiem. 
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Dziewiętnastowieczna teoria ewolucji jest nam 

wbijana do głów od wczesnego dzieciństwa, 

przekazywana przez media, naukę itd. Historia ta 

wyjaśnia, że pochodzimy od dzikusów, którzy 

pomaleńku i w nieprzerwany sposób osiągali obecny 

stan OŚWIECENIA!  

Zadajmy sobie teraz pytanie, czy jest 

możliwym, że cała ta historia to mit? Ale czy ewolucja 

nie została udowodniona? To świetne pytanie. 

Prawda jest taka, że ewolucja zawsze była tylko 

teorią. Tak, wiem. Najczęściej prezentuje się ją, jako 

fakt, pomimo tego, że nie istnieją żadne, twarde 

dowody na jej potwierdzenie.  

Czy byłbyś zaskoczony, dowiadując się, że na całym 

świecie zaczynają pojawiać się dowody na to, że 

kiedyś istniała na ziemi technologia, której stopień 

zaawansowania najskromniej mówiąc, znajdował się 

na przynajmniej tym samym poziomie, co dziś?  

Czy wiesz o tym, że wszystkie najstarsze dokumenty 

spisane na ziemi mówią o cywilizacyjnej degradacji, 

która nastąpiła na ziemi po upadku „Złotej Ery?” 

Potwierdzają one tezę, że katastroficzne wydarzenia 

zmiotły z powierzchni ziemi zaawansowany świat 

przeszłości.  
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O prawdziwości tych zapisów świadczą wykopaliska 

na całym świecie, które potwierdzają, że te stare 

podania opierają się na faktach! 

Ogromne konstrukcje kamienne, a nawet fragmenty 

metalowe spotkać można na każdym kroku i już nie 

jest możliwym argumentowanie, że ich tam nie ma. To 

jest naprawdę intrygujące! W chwili obecnej 

koncepcja istnienia zaawansowanego świata 

przeszłości, który dawał impulsy rozwoju wielu 

starożytnym cywilizacjom, znajduje się już  

w granicach akceptowalnych przez naukę. A nawet 

więcej - uważam, że stało się to tak wiarygodną 

częścią rzeczywistości, że nie możemy  

już dłużej się od niej odwracać. To historia  

o początkowym świecie tak zaawansowanym 

technicznie, że jego mieszkańcy mogą się nam 

wydawać bogaczami ponad wszelkie wyobrażenia. 

Udokumentuję wam, jak Potop zniósł tamten świat, 

mieląc go praktycznie na atomy. Pokażę, jakie próby 

robiono później, aby odzyskać chwałę utraconą 

wskutek zagłady i wyzwolić się z epoki kamienia 

łupanego.  Tak wiele nieprawdziwych teorii 

dotychczas powstało, że nadszedł wreszcie czas, aby 

wyjawić prawdę. Być może już nie poznamy 
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wszystkich faktów, lecz istnieje wystarczająco dużo 

dowodów, aby stały się one iskierką, która będzie 

początkiem eksplozji, która rozsadzi pseudo-teorie  

i fałszywe mity.  

Gdy pojmiesz nagą prawdę o naszej 

tajemniczej przeszłości, o naszym wczesnym 

dzieciństwie na planecie Ziemia, to odkryjesz jak 

gdyby nasze najskrytsze tajemnice rodzinne, przez co 

stanie się to naprawdę fascynującą przygodą. Jestem 

pewny, że w miarę jak będziesz poznawał dowody na 

istnienie naszej fantastycznej przeszłości, zaczniesz 

odczuwać ekscytacje jak ktoś, kto właśnie zaczął 

odkrywać jakąś nową, nieznaną planetę. Odkrycia są 

prezentowane zwykłym codziennym językiem, tak, 

aby prezentowane fakty były zrozumiałe dla każdego. 

To opowieść o wielkim bogactwie przeszłości – 

fałszowanym, zapomnianym i ponownie odkrytym. 

Jest w tym coś niepokojąco groźnego. Teraz na 

początku XXI wieku, gdy znajdujemy się na 

przedprożu nowej wielkiej cywilizacji, skacząc 

wielkimi krokami na niewyobrażalny poziom rozwoju 

stajemy oko w oko z naszą przeszłością, 

uzmysławiając sobie, że już tu kiedyś byliśmy. 
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Zarówno teraz, jak i kiedyś świat był 

wypełniony przemocą, zachłannością i korupcją. 

Końcem tamtego świata była prawie całkowita 

zagłada! Musimy, więc zadać sobie dręczące nas 

pytanie: czy coś podobnego może znów się wydarzyć? 

Czy czyha na nas kolejny holocaust o podobnych 

proporcjach, który będzie porównywalny z tym  

z przeszłości? Łatwiej nam będzie odpowiedzieć na to 

pytanie pod koniec tej książki. W międzyczasie nasza 

wyprawa do przeszłości stanie się ucztą dla zmysłów. 

Rozpoczynajmy! 
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JAK SUPER CYWILIZACJA O GLOBALNYM ZASIĘGU 

ZGINĘŁA W KOSMICZNEJ KATASTROFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

DZIEŃ, W KTÓRYM PRZECHYLIŁA SIĘ ZIEMIA 

 

Sam wypadł na zewnątrz. Anna tak naiwnie 

kupowała wszelkie sensacje. Ten facet w wywiadzie 

dla Wiadomości i jego gadki o końcu świata, co za 

bzdury! Dlaczego Anna nie potrafiła być tak 

praktyczna jak on? Sam stworzył ich ogród od 

podstaw, 16 tysięcy ananasów, najlepsza uprawa  
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w basenie bieguna południowego. I na dodatek ten 

maleńki szantaż. Anna jeszcze nie wie o tym, że już 

niedługo będą bardzo bogaci. Poduszkowiec  

z szumem skręcił w zatłoczoną aleję Adah, 

wystawiając swój ładunek przed hotelem 'Zielonej 

Piramidy'. Ulubiony bar Sama mienił się bogactwem 

kolorów. Wewnątrz przy stoliku w rogu siedział 

znajomy Sama, który pracował w fabryce 

komponentów elektronicznych. Był nadal nadąsany 

naiwnością Anny, więc wylał swoją frustrację przy 

piwie. 1 

- Powiedziałem jej, Mal, jeśli miałby nastąpić potop  

o zasięgu globalnym, to z pewnością nasi najlepsi 

naukowcy by o tym wiedzieli. Czy natura nas kiedyś 

zawiodła? Już od początków dziejów wszystko 

świetnie działa! Katastrofy naturalne? Czysta fantazja, 

Mal, to się nie może wydarzyć! 

- Może – skwitował jego kolega. – Gdy ten kufel się 

opróżni, będzie katastrofa naturalna. Sam wzruszył 

nonszalancko ramionami na tą uwagę, kontynuując.  

- Anna mówi, że zbliża się koniec, Mal. Czy słyszałeś 

kiedykolwiek coś bardziej naiwnego? Że ta cała 

planeta, wspaniała i ciepła od bieguna po biegun, ma 

raptownie zniknąć pod kaskadami wody. 2 
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Mal popatrzył kontem oka unosząc głowę nad swoją 

flaszką. 

- Jak? – Zapytał.  

- Oh, jakaś głupia przepowiednia, mówiąca  

o kaskadach wody z nieba, które zaleją ziemię, jak też 

erupcje z głębi ziemi – wymamrotał Sam.  – Religijny 

nonsens.  

- Być może i tak – odpowiedział Mal – lecz wiesz  

o tym kolego, że tam w dole, jak i w górze jest pod 

dostatkiem wody – mówił to, wymachując swoją 

flaszką. 

- Co chcesz przez to powiedzieć?  

Sam nie wierzył, że słyszy poprawnie. Czy Mal, też był 

całkowitym świrem? Mal wciągnął powietrze, 

mówiąc: 

- Sam, przecież wiesz, dlaczego mamy na ziemi taki 

wspaniały klimat. Dlaczego nasza przyroda jest tak 

cudownie bujna w swoim bogactwie i przepełniona 

ogromem wszelkiego życia? 

- Mów dalej – powiedział Sam.  

- To z powodu tego baldachimu osłony ziemi, który 

unosi się nad jej powierzchnią. Osłona ta chroni 

ziemię, filtrując szkodliwe promieniowanie kosmiczne 

i zachowując jednocześnie idealny klimat na ziemi. 
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Jednak tam w górze są całe oceany zamarzniętej wody 

i parę razy tyle w morzach  

i podziemnych basenach. Gdyby, cokolwiek zakłóciło 

ten doskonały balans, to...  

Sam przerwał Malowi, mamrocząc coś pod nosem.  

W końcu wybuchnął:  

- Bzdury! Dopiero w to uwierzę, gdy spadnie pierwsza 

kropla. Zwróć uwagę na to, że większa część 

powierzchni ziemi to lądy, od początku nawadniane 

jedynie poranną mgłą, co całkowicie wystarczy. Co 

złego mogłoby się wydarzyć?  

- Może gdyby przechyliła się ziemia – wtrącił Mal.  

- Dokładnie to, co myślę zrobić... – Rozpoczął Sam, ale 

ugryzł się w język.  

Nie było dzisiaj sensu nawet próbować prowadzić 

jakiejkolwiek rozmowy z Malem. Rzucił, więc okiem 

na ekran monitora, w którym właśnie rozpoczęły się 

wiadomości. Donosili, że teraz, gdy w 70% domów 

znajdują się już skanery policyjne, to ilość aresztowań 

z powodu różnic poglądowych wzrosła w ich regionie 

do 600 tygodniowo. Poza Plutonem odkryto właśnie 

nową planetę, a gang uliczny ściął głowę jakiemuś 

facetowi, strzelając do niego z pistoletu laserowego. 

Przypuszczalnie przeszkodził im w grupowym 
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gwałcie. Także dzisiaj, gdzieś na równiku jeszcze 

jedna bomba zniosła z powierzchni ziemi jakieś 

miasto. 'Przerażająca jest ta cała masa przemocy. To 

się już zaczyna wymykać spod kontroli' - pomyślał.  

 Sam nie czuł się dobrze, więc wpadł na 

pomysł, że troszkę chłodnego powietrza dobrze mu 

zrobi. Wyszedł na ulicę przez dźwiękiem otwierane 

drzwi. Było spokojnie, orzeźwiająco i świeżo, od razu 

poczuł się lepiej. Chodniki były zaśmiecone ulotkami, 

które pozostawili po sobie ludzie protestujący 

przeciwko wojnie. Sam patrzył w zamyśleniu, jak 

jedną z nich porwał powiew wiatru, unosząc ją 

wysoko w kierunku nowo budowanego budynku 

Korporacji Jareda, który już się wznosił na ponad 100 

metrów, a jeszcze nie był nawet w połowie gotowy. 

'Ten drapacz chmur był częściowo jego' – pomyślał – 

'dzięki kilku fotografiom, które trzymał  

w bezpiecznym schowku'. Szantażowanie dyrektora 

korporacji okazało się łatwe, bo Sam wiedział, że 

faceta nie byłoby stać na skandal w momencie, kiedy 

wyszłyby na jaw detale jego oszustw. Sam uśmiechał 

się, więc pod nosem, ponieważ z jego udziałami  

w Korporacji Jared był ustawiony na całe życie. 
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No i Anna, ten głuptas, tak jej bardzo pragnął, że aż 

bolało. Jutro miał być ich ślub, a potem spędzi długie, 

beztroskie i szczęśliwe życie u boku ukochanej. Nagle 

jednak niespodziewanie zakołysało chodnikiem, aż 

Samem rzuciło na ogrodzenie. Popatrzył w górę  

i ujrzał chwiejące się masywne budynki. Z nieba 

dochodził głośny huk, przypominający jak gdyby 

pękanie czegoś, gdzieś wysoko na niebie. Rozłożył 

ręce, aby zachować równowagę i wtedy poczuł na 

dłoniach pierwsze KROPLE! 

 

****** 

Jeśli naturalnie mamy wierzyć późniejszym 

tradycjom i przekazom większości nam znanych 

cywilizacji, coś podobnego musiało wydarzyć się 

tamtej, ostatniej nocy w erze przed Potopem. 

Podobnie zresztą było w przypadku klimatu, 

będącego środowiskiem cieplarnianym obejmującym 

całą ziemię, które równie gwałtownie przestało 

istnieć.  

Wiarygodności tym zjawiskom dodaje fakt, że 

w tradycjach kultur, które powstały ze strzępów 

tamtej, wielkiej, zaginionej cywilizacji sprzed Potopu, 

traktowano jej członków jak bogów. Egipskie zapiski z 
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pierwszych dynastii potwierdzają, że światem przed 

pierwszą dynastią rządzili ludzie posiadający wręcz 

cudowne moce bogów. Wydaje się być, zatem 

niemożliwe, aby ich przekazy nie odzwierciedlały 

prawdziwej historii tamtego okresu.   

Po Potopie, Popol Vuh, święta księga Indian 

Quiche z Gwatemali podaje, że: „Pierwsi ludzie, którzy 

przeżyli Potop, posiadali całą wiedzę tamtego 

zaginionego świata, studiowali wszystkie cztery 

strony nieba oraz okrągłą powierzchnię ziemi".  

W tym świetle, nawet późniejsza mitologia Grecka ma 

jakiś sens. Widzimy tam wszechpotężnych bogów, 

choć niemoralnych i całkowicie zdegenerowanych, 

których imperium rozciągało się po całej ziemi.  

Przerwa na refleksje. Czy jest to do 

wyobrażenia, aby wszystkie kultury żyjące na 

wszystkich kontynentach całkowicie niezależnie od 

siebie wymyśliły taką historię? Czy wszystkie 

wspominają „Złotą Erę” przez przypadek, ot tak bez 

żadnych podstaw? 

Czuję potrzebę zadania następującego pytania:, 

Jeśli człowiek pochodzi od małpy, to dlaczego 

wszystkie cywilizacje wspominają „Złota Erę”, jako 

początek wszystkiego, a nie przekazy  
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o dzikiej przeszłości z jaskiń? Czy ktoś mógłby to 

wytłumaczyć? Z pewnością pragniesz zapytać, jaką 

wiarygodność mogą posiadać starożytne legendy? To 

zadziwiające, ale naprawdę dużą. Obawiam się, że 

nazbyt często, ot tak po prostu odrzucaliśmy folklor 

oraz legendy. Ale czy nie jest to nienaukowe, 

szczególnie w sytuacjach, gdy podania i tradycje  

w wielu przypadkach doprowadzały nas do 

fizycznych dowodów z przeszłości? 

 

LEGENDY OPIERAJĄ SIĘ ZAWSZE NA ZIARNIE 

PRAWDY 

 

W ten oto sposób, William Prescott, wielki 

amerykanista przypomina nam: „Naród może 

przestać istnieć, pozostawiając po sobie jedynie 

wspomnienia swojej egzystencji, jednak opowieści  

o jego osiągnięciach przetrwają na wieki”. Chodzi po 

prostu o to, że folklor to skamieliny historii, 

przekazywane pod postacią barwnych opowieści. 

Najczęściej jednak opowieści te są bardzo dalekie od 

baśni. Są raczej recitalem faktycznych, minionych 

wydarzeń. Posiadają wartość poznawczą, naukową, 

jeśli nawet wraz z upływem generacji, pewne fakty 
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zostały w nich przekręcone, czy też pominięte. 

Rosyjski Profesor I. A. Efremov podkreśla, że: 

„historycy powinni poświęcać więcej uwagi 

folklorowi i starożytnym tradycjom”. Nazywa 

zachodnich naukowców snobami, którzy odrzucają 

opowieści 'zwykłych ludzi'. Musimy przyznać, że 

wszystkie legendy oparte są na ziarnie prawdy! 3 

Popatrzmy na legendę o Troi. Nie było nikogo 

w świecie nauki, kto by traktował Iliadę oraz Odyseję 

Homera, jako historyczną prawdę. Jedynie 

Schliemann postawił na nie swoją wiarę i pieniądze, 

odkopując 'mityczną' Troję. W Iliadzie wspomniany 

jest puchar udekorowany dwoma gołębiami, którym 

Odyseusz się posługiwał. W głębokim wykopie 

Schliemann odnalazł go i obliczył jego wiek na ponad 

3600 lat. Herodot opowiadał wspaniałą historię  

o dalekiej krainie, gdzie Gryfy pilnowały złotego 

skarbu. Kraina ten to Ałtaj lub Kin Shan, która została 

właśnie odkryta. Znajdują się tam prastare kopalnie 

złota oraz postacie Gryfów chroniących wejścia. Ten 

prastary 'mit' także okazał się prawdą! 4 

Meksykańskie legendy opowiadały  

o tajemniczym źródle, w którym składano ofiary, 

wrzucając w nie dziewice oraz złoto. Historycy 
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traktowali to, jako jeszcze jedną bajkę do chwili, aż  

w starożytnym mieście Chichen Itza źródło to zostało 

odkryte pod koniec XIX wieku. 

W świetle mitu stawiano przez długi czas 

Biblię. Jednak ku wielkiemu zakłopotaniu krytyków 

Pisma Świętego, odkrycia archeologiczne ostatnich 

dziesięcioleci udowadniają raz po raz, że zbiór 

fantazyjnych mitów przekłada się na realne miejsca, 

wydarzenia i postacie historyczne - i to czasem  

w najdrobniejszych detalach. Obecnie Biblia może być 

traktowana, jako jeden z najbardziej dokładnych  

i wiarygodnych źródeł historycznych, jakie 

posiadamy! 

 

WSPOMNIENIA NASZYCH PRZODKÓW O „ZŁOTEJ 

ERZE” 

 

Jeśli byśmy potraktowali poważnie i uwierzyli 

w zebrane świadectwa wszystkich starożytnych 

narodów, to okazało by się, że wcześniejsza historia 

ludzkości była naprawdę pasjonująca. Była to „Złota 

Era” niezwykle zaawansowanej cywilizacji, era 

gigantów posiadających przewyższającą nas 
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inteligencję i technologię. Fakt ten był traktowany, 

jako prawda uniwersalna epoki starożytnej.  

Święte księgi potwierdzają, że od samego 

początku (a więc upadku Raju) ludzie posiadali 

niezwykłe, mentalne zdolności. Rozpoczynając na 

'gołej ziemi' osiągnęli niesamowity poziom rozwoju 

jedynie w przeciągu pierwszych 6 generacji istnienia 

na ziemi. W tym czasie nauczyli się budować ogromne 

miasta, grać na złożonych instrumentach  

i wytapiać metale. Patrząc dziś na śladowe resztki ich 

osiągnięć, widać doskonale, że ci ludzie byli naprawdę 

bardzo inteligentni.  

Możemy tylko zastanawiać się, jak daleko 

sięgał poziom ich rozwoju w ostatnich kilkuset latach 

przed Potopem. Czy cuda techniki były wtedy tak 

samo oszałamiające jak teraz? To pytanie całkiem na 

miejscu, tak myślę.  

Wyobraźmy sobie tęczowe miasta  

z brukowanymi ulicami, gdzie 'kryształowe domy' 

odbijają wszystkie barwy i cienie. Jest też mowa  

o podróżach lotniczych, o komputerach i plastikach. 5  

Wiecie o tym, że gdy Graham Bell wynalazł 

telefon, to wspominał o tym, że już wcześniej to 

zrobiono. Skwitował ten fakt, mówiąc krótko: „Te 
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stare wynalazki zostają odkryte na nowo". Tak 

właśnie powiedział! Wypowiedź ta została rozwinięta 

nieco szerzej przez wybitnego, brytyjskiego naukowca 

Fredericka Soddy, zdobywcę Nagrody Nobla z fizyki. 

Twierdził on, że starożytni nie tylko osiągnęli nasz 

aktualny poziom wiedzy, ale znacznie go 

przewyższyli, poznając rzeczy, które są jeszcze 

niepojęte dla nas. 6 

 

FIZYCZNE DOWODY 

 

Skąd Bell i Soddy wzięli swoje informacje? 

Przypuszczalnie z jakichś starych, zakurzonych 

zapisków. Tym niemniej, nasze badania nie opierają 

się na starożytnych tekstach i doniesieniach, lecz na 

akceptowanych, naukowych odkryciach. Istnieją 

niedawno odkryte fizyczne dowody, których nie 

można łatwo odrzucić, jak np. metalowe obiekty 

znajdujące się w muzeach, czy też inne przedmioty 

wykonane w starożytnym świecie z wykorzystaniem, 

bardzo zaawansowanej technologii, którą dopiero 

częściowo dzisiaj posiadamy.  

Ogrom dowodów rośnie z każdym dniem  

i wskazuje na to, że wszystkie ze znanych nam dzisiaj 
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tajemnic techniki były już znane i zapomniane  

w dalekiej przeszłości. Są dowody na to, że wczesny 

człowiek zbudował takie społeczeństwo, które pod 

względem osiągnięć techniki przerastało o 'niebo' 

ludzi współczesnych.  

Cały, znany nam świat, to jeden wielki 

grobowiec, prawdziwy raj dla poszukiwaczy skarbów. 

W miarę tego, jak podnosimy wieko tego grobowca, 

narasta napięcie. Pomaleńku unosimy wieko, 

odkrywając zaginioną technologię, która wręcz ociera 

się o science fiction. Stajemy twarzą  

w twarz przed takim „absurdalnym” osiągnięciom jak: 

transplantacje mózgu, kolonie na Księżycu  

i Marsie, czy też niewidzialni ludzie. Zastanawiając się, 

co będzie następne?  

Trzeba przyznać, że wszystko to leży na pograniczu 

prawdopodobieństwa. Wręcz korci, aby zadać 

pytanie, czy starożytni naprawdę mogli osiągnąć tak 

wiele? Ażeby rozwikłać tę zagadkę myślę, że trzeba 

spojrzeć wpierw na naszą własną historię osiągnięć. 

Niewiele więcej niż 100 lat temu, większość 

osiągnięć dzisiejszej techniki była nam nie tylko 

całkowicie nieznana, ale wydawać się mogła wręcz 

nieprawdopodobna. Od tamtego czasu tempo rozwoju 
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diametralnie przybrało na sile, by w chwili obecnej 

znów znaleźć się w powijakach. Ocenia się, bowiem, 

że skumulowana przez nas wiedza podwoi się jedynie 

w przeciągu następnych 15 lat. Czy jesteś w stanie 

pojąć, co to oznacza? Jak więc można pojąć, jaki 

poziom rozwoju osiągnęli nasi przodkowie, zanim 

zmiotła ich globalna katastrofa?  

 

POTOP 

 

Na ziemi szalała wtedy wojna. W 34 wieku 

przed Chrystusem miała miejsce katastrofa  

o kosmicznych wręcz rozmiarach, powodując 

zaburzenie przechylenia orbity ziemi, co w rezultacie 

doprowadziło do rozerwania powłoki ziemskiej na 

strzępy. Wielka powódź zalała całą planetę. 7 

Tamten dzień był z pełnym 

prawdopodobieństwem podobny do wszystkich 

poprzednich dni, łagodny i spokojny. Miliony ludzi 

jadło kolację, bawiło się czy też odpoczywało.  

O godzinie 20, coś potężnego wstrząsnęło raptownie 

ziemią.  

 


