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Произход на човечеството

Хората не са естествено еволюирали на Земята. Онези, 
които наистина са еволюирали естествено в течение на милиони 
години, са различни видове човекоподобни маймуни, които 
науката смята за наши предци. Но преди няколко стотин хиляди 
години, група напреднали извънземни започнали да 
модифицират тези примитивни маймуни, за да станат по-
разумни и умели, така че да могат да бъдат използвани за робски 
труд. Оттогава този усъвършенстван вид е усъвършенстван 
отново и отново, ставайки все по-различен от човекоподобните 
маймуни и все по-подобен на самите извънземни. Други групи 
извънземни извършвали свои модификации, създавайки свои 
уникални типове хора чрез вкарване на гени от няколко различни 
извънземни раси. Това довело до голямо разнообразие на 
човешките раси, различия в цвета на кожата, типа на косата и 
други по-малко забележими особености.

Това, че човечество е продукт на генно инженерство на 
извънземни, означава, че те са създали телата ни, а не нашите 
души. Душата за тялото е както шофьорът за колата си. Когато 
автомобилната компания произведе нов модел, шофьорът може 
да смени колата си с по-новия модел. Хората днес карат коли, 
които се различават много от онези, които са карали хората 
преди почти век. Същото се отнася за телата, които носят 
нашите души, в сравнение с онези, в които те са били в зората на 
човечеството. Различните раси хора, които виждаме днес, 
произлизат от различни групи извънземни, които са ги създали, 
за да подхождат на различна околна среда и цели. Всъщност, 
белите хора със светли коси и очи не били първоначално 
предвидени да живеят на Земята, а били създадени да 
съществуват на планети много далеч оттук, където светлината на 
деня не е толкова ярка. Според една теория, съществувала 
планета между Марс и Юпитер, която била унищожена много 

63



отдавна, а това принудило нейните светлокожи жители да се 
евакуират на следващата най-подходяща планета, Земята. 
Появата на бели хора в човешката история станало толкова 
бързо, че с естествена еволюция това не може да се обясни. Тъй 
като това не е естествената им планета, те имат сериозни 
здравословни проблеми, като например, чувствителност към 
светлината, акне, изгаряне от слънце, отколкото другите раси, 
които са по-пригодени към условията на Земята. Важен момент 
е, че хора съществуват навсякъде из галактиката, различавайки 
се главно по външния си вид и вродени способности, в 
зависимост от това коя група извънземни ги е създала.

Докато някои човешки души са дошли относително скоро 
от животинското царство, други са по-стари дори от създаването 
на човешкия вид. Тези древни души някога са съществували в 
по-висше и по-малко материално състояние, но са избрали да се 
спуснат в по-плътните човешки тела, за да напредват чрез 
предизвикателството на преживяването. Цената била да забравят 
това кои всъщност са били, да живеят при примитивни и 
жестоки условия хиляди животи, да бъдат използвани като роби 
и източници на душевна енергия от групите на негативните 
извънземни, създали тези материални тела. Но днес се намираме 
на такъв етап, когато тези по-стари души могат да получат 
накрая шанс да си възстановят предишните си самоличности и 
способности, този път с цялото допълнително знание и сила, 
които са придобили от това, че са били хора толкова 
продължително време. Онова, което са придобили, най-вече е 
мъдрост и прозорливост – способността да се мисли и прави 
разлика между истината и измамата, нещо, което не можели да 
правят преди да влязат в човешкия облик, защото били 
изолирани и наивни като невинни и прекалено защитени деца.

Ето една интерпретация на разказа за Адам и Ева: двама 
души, които са невинни (древни, но наивни души), които 
„змията“ (влечугоподобно извънземно) изкусила да ядат от 
дървото на Познанието (възможност да се научат на 
прозорливост) и които впоследствие били изхвърлени от рая 
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(съществуването в по-висше етерично състояние) в пустошта 
(материалното съществувание).

Кога цивилизацията стартирала отново?
Онова, което е прието днес като история на човешката 

цивилизация, води началото си от не повече от десет хиляди 
години, като се започне с надписите, оставени върху глинени 
плочки от древни култури от Близкия Изток, познати като 
шумерска, а по-късно вавилонска. Не разполагаме с важни 
писмени паметници от времето преди това, така че се приема, че 
преди десет хиляди години хората били примитивни ловци и 
събирачи, докато окончателно не се заселили в села и градове, 
като се научили да отглеждат и опитомяват животни. Тази версия 
на историята, преподавана в училище, е трагично и опасно 
непълна.

Хиляди години преди да се появят шумерите, процъфтяла 
развита цивилизация, наречена Атлантида. Тя се простирала на 
няколко континента и притежавала технология по-сложна дори 
от нашата днешна. Как тази напреднала цивилизация станала не 
друго, а ловци и събирачи, които по-късно се развили в древните 
култури, които познаваме? Атлантида била унищожена от 
разрушително глобално бедствие. Легенда разказва, че 
континентът на Антлантида бил пометен от потоп, потъвайки в 
океана като наказание за това, че жителите му били станали 
покварени и зли. Върховете на планините станали острови, 
заобиколени от вода, до които оцелелите от потопа доплавали с 
кораби. Тези оцелели след това използвали знанията и 
технологията, която успели да спасят, за да построят селища и да 
възобновят човешката раса, но тези знания и технология 
постепенно били изгубени с течение на поколения бурен растеж 
и миграция. Различни региони станали дом за различни групи от 
оцелелите, които останали изолирани едни от други, като някои 
бързо западнали, а други започнали да се развиват стремително 
бързо до по-високи нива, преди да бъдат поразени от война, глад 
или болест.
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Между вещото малцинство на оцелелите, които запазили 
своето висше знание и технология, и мнозинството, което 
деградирало в примитивни култури, настъпило разцепление. 
Вещите се скрили в подземни бази, пещери, отдалечени планини 
и масивни укрепления, предимно, за да спечелят достатъчно 
време да работят с някои групи извънземни, които желаели да им 
помогнат да разработят и приложат дългосрочен план за 
повторно изграждане на човешка цивилизация. Когато му дошло 
времето, те се решили да излязат и да учат примитивното 
мнозинство как да обработва земята и опитомява животни и 
често били възприемани от примитивните хора като 
добронамерени богове. Останалото е история.

След потъването на Атлантида, изключително 
напредналите оцелели, които станали архитекти на новата 
цивилизация, се съгласили, че е необходимо всичко да се 
построи от основи, да се заличи споменът от този катаклизъм и 
да се пази тайна за всеки следващ, така че накрая човечеството 
отново да се развие до един напреднал, но стабилен и 
контролиран етап. Оттогава Земята е претърпяла няколко 
катастрофи, като се започне от древна ядрена война* и се стигне 
до бомбардиране от обекти, намиращи се в Космоса†, обаче 
информацията за всички е скрита, освен няколко късчета истина, 
запазени в митове и религиозни текстове. Например, около 535 
година от н.е., Земята е ударена от огнен дъжд от отломки от 
комети, хвърлил Европа в мрачното Средновековие, обаче това 
също се пази в тайна и днес учим само, че мрачното 
Средновековие било започнало след като Римската империя била 
опустошена от варварски орди, като се пропуска да се спомене, 
че варварите могли да извършат това, защото Европа била 
отслабена от огнения хаос.

Същността е в следното: онова, което учим в училище, е 

*Mohenjo Daro radiation (Мохенджо Даро радиация), ancient atomic 
warfare (древни атомни войни), vitrified forts (стъклени крепости)
†Immanuel Velikovsky (Имануел Великовски), cyclical cometary impact 
(циклични сблъсъци на комети)
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преднамерено непълно и отчасти невярно, така че чрез 
манипулиране на нашето възприемане на миналото, онези, които 
ни контролират, могат да манипулират създаването на нашето 
бъдеще и да го насочат към такова, в което те запазват и 
увеличават своята мощ.

Разбира се, съвременните учени не признават тази по-
широка картина на историята, защото от тяхна гледна точка няма 
достатъчно доказателства в нейна подкрепа. Или по-точно, 
приетата от тях версия на историята е изградена от неверни 
предположения, базирани на непълни доказателства, които са 
толкова дълбоко вкоренени в умовете на археолозите, че когато 
открият нещо, което да не подхожда на тяхната версия на 
историята, те или запазват мълчание, унищожават 
доказателствата или се измъкват, като дават някакво друго 
обяснение. Те правят това, за да не изгубят работата си, тъй като 
може да ги обявят за луди или фалшификатори, ако предложат 
идея, смятана за невъзможна от другите тесногърди археолози и 
учени изобщо.

Това невежество не е случайност; по-скоро това е 
преднамерен резултат от нашата „по-висша“ образователна 
система, насърчаваща потискането на истината. Университетите 
и научните организации получават средства за изследвания, 
които служат на негативната система за контрол („Контролната 
система“), всепроникваща в нашия свят.

Докато хората вярват, че човечеството постепенно се 
развило от примитивните пещерни обитатели до съвременна 
технологична цивилизация без никакви препятствия и 
катаклизми, те ще продължат да се чувстват в безопасност по 
отношение на бъдещето и ще вложат своите надежди и усилия в 
досегашния си начин на живот, защото бъдещето е там, за да ги 
възнагради. Но ако те открият, че преди повече от дванайсет 
хиляди години една напреднала цивилизация била пометена 
внезапно, че същото може да се случи и на нашата цивилизация 
по всяко време, тяхната вяра в бъдещето не би била толкова 
крепка. Вместо да се жертват за икономическите обещания на 
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енергийната ферма, че някой ден ще могат да получат пенсия и 
да се наслаждават на живота, те биха могли да променят 
приоритетите и да правят онова, което ги прави щастливи сега, а 
не по-късно. Това би довело и до много други въпроси, като 
например: каква технология използвали древните и как 
функционирала тя, защо истината е крита толкова дълго време, 
колко време остава до следващия катаклизъм на Земята? Дори 
знанието за това как древните са строили пирамидите или 
задвижвали своите летателни апарати, би довело до страшни 
последствия, в случай, че започнем да използваме тези 
технологии, вместо да продължим да плащаме за ток и гориво на 
енергийните компании или на въздухоплавателните компании за 
пътуванията. Общо взето, това би означавало отслабване на 
Контролната система. Затова, за да се поддържа състоянието на 
нещата стабилно и предсказуемо, истината усърдно се крие.
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