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Може би най-големият мит, които ни се представя е че
Митовете са само митове.
Майкъл Царион
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Увод
Ние сме тук, за да се научим да се обичме един друг. Аз не знам за какво другите
са тук. (У. З. Одън)

През следващите 10 години, човешката раса е предоределена най-накрая да
открие факти заистинския си произход и съдба. Като част от това откритие, ние
трябва да се обърнем към изключително важния въпрос за начина, по който
феномена на злото е навлязъл в света и в съзнанието на Земните жители. Това е
един въпрос, който трябва да присъства в съзнанието на всеки човек. Той ни е
съпътствал в продължение на хилядолетия и ще съпътства нашите децата в
бъдеще, ако не открием отговора сега. Ние сме оставили въпроса за злото в
ръцете на теолозите и учените, прекалено дълго. Това е със сигурност е грешка,
тъй като статистика ясно потвърждава, че религията и науката са най-лошите
разпространители на злото, които тази планета някога е трябвало да изтърпи.
След векове на увъртания и престъпления, ние не можем повече да си позволим
да чакаме отговор от тези институции по така важната загадка на злото.
Но ако ние се обръщаме към религията и науката по този въпрос, означава ли
това, че сме в грешка? Има ли, друг отговор на това как феномена на злото е
завладял човека? Вярвам, че отговорът се крие в древните писмена на нашите
предци и в митовете и легендите за пред- и пост-потопните епохи, които говорят
за посещения на "богове" или "ангели". Няколко ключови изследователи заявиха,
че тези същества са били в действителност извънземни. Аз ще обърна внимание,
на това кои са били те, защо са дошли тук, и ще покажа, че след тяхното
пристигане те установили главния си щаб там, където ние сега наричаме
Атлантида, и от там, те са подели една хибридизираща програма трайно през
вековете. Генетичната им намеса върху земната раса довела до няколко хибридни
същества, едно от които аз ще наричам "Хомо Атлантис". Всеки жив адамов човек
през последните 10 хилядолетия или повече произлиза от това изключително
същество. Всеки един от нас има и от двете “човешка" и "извънземна" ДНК.
Точно това е посочено във всички митове по света, от Келтите и легендата за
Артур до Рамаяна и Махабхарата. Това се подразбира и от новите научни
открития в геоложките находки, в биологията и генетиката на човека, открития,
които са били оставени скрити, от тези, които имат пряк интерес от запазването на
настоящото статукво. Най-голямото доказателство, може да се твърди, че се
намира в мистериозно деструктивното поведение, което ние, съвременните хора
сме приели към нашата планета, животинското царство, както и към туземните
народи, които са живели в относителна хармония с планетата.
В моята работа възнамерявам да покажа, че потомците на тези древни посетители
са все още пазачи на планетата Земя. Аз ще докажа, че техните планове не
съвпадат с настоящите и бъдещите интереси на адамовото човечество.
Благодарение на скок в технологичното развитие, нашата преди прелестна
планетата сега е на ръба на съзнателно унищожаване на природната среда,
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докато политическите и икономическите подкласи са обект на реалния Нов
Световен Ред.
Известно е, че няма извинение за непознаването на закона. Въпреки това,
невежеството на законотворците не е извинение. Края на играта на гостуващата
извънземна раса и техните потомци се играе и в сегашно време, "Силиконовата
Епоха”. Той бързо и безмилостно напредва, докато повечето от нас, заети с лични
и професионални ангажименти, имат малко време или енергия да помислят как
разнообразните явления в нашия свят са се случили с хората. Умелото
манипулиране от тези, ешалони на властта правят така, че нашето внимание
рядко е фокусирано върху законодателите, тези контролиращи икономиката,
армията, медиите и технологиите по света.
В тази книга, намерението ми е да привлека вниманието на обикновения човек
върху причините, защо човека живее в лишено от власт екзистенциално състояние
и, че докато е ограничен и социално-контролиран, той и другите като него ще имат
малко възможности и още по-малко ресурси за предотвратяване на злото, което
очевидно е навсякъде, особено в така наречените "Коридори на властта”. Ще
обясня, защо, скрит в нашето съзнание е спомена за времена, когато животът е
бил хармоничен и почтителен, когато не е имало война и желание за поробване,
или класово разделение. Аз ще обясня, нещо и за съдбата на жените и защо те са
претърпели невероятни зверства след потопа. Аз ще покажа, че те продължават
да бъдат колективно наказвани за определено "Престъпление" което са
извършили на тази планета преди около 13 хиляди години. Аз ще спомена за
значителната роля, която жените трябва да играят в бъдеще, след като си
възвърнат силата, която е била тяхна в стари времена.
В послеслова продължавам с детайлите на края на играта, която продължава да
се играе. Древният календар на маите, определя 2012 г. като края на времето.
Това може наистина да е краят на света, такъв, какъвто го познаваме. Начинът, по
който нещата се развиват, изглежда основателна причина да погледнем себе си
на тази планета, за да мине добре "Единадесетия Час”. Всъщност, ние сме в
същинска "Defcon One" 1 ситуация и подсъзнателно всеки знае това.
Тази книга, която първо се появи като кратко есе, не е написана безотговорно и не
е художествена литература. Тя се основава на три десетилетия научни
изследвания и е написана максимално сериозно. Тя изисква сериозно внимание,
където личните предубеждения са временни, ако не са постоянно, са поставени в
скоби. Аз спешно умолявам дори и най-заклетия скептик да спре да се съмнява, да
размисли за важните последствия върху себе си, останалите хора, земята, върху
която живеем, ако въпроса за злото може веднъж завинаги да бъде решен и
1

The defense readiness condition (DEFCON) is a measure of the activation and readiness level of the United States
armed forces. It describes progressive postures for use between the Joint Chiefs of Staff and the commanders of
unified commands. DEFCONs are matched to the situations of military severity. Standard peacetime protocol is
DEFCON 5, descending in increasingly severe situations. DEFCON 1 represents expectation of actual imminent
attack, and is not known to have ever been declared.
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неговите най-тежките последици бързо да престанат без по-нататъшна загуба на
човешки животи. Въпреки това, трябва добре да се познава състоянието на
разруха в тези години, на развлечения и хроничен нарцисизъм, оставям на онези,
които не могат да спрат своите психични и поведенчески маниери следния цитат,
като посвещавам тази книга на онези, които сега разбират, или в близко бъдеще
ще разберат, че пред законите, държавата, парите, удоволствието, любовта и
дори Бог, наше право и необходимост винаги е била и остава свободата!
Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не
стане известно и да не излезе наяве. - Лука 08:17
Майкъл Tsarion
Сиатъл (март 2002)
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ГЛАВА 1

ОТ КРАЯ НА НЕБЕТО
"Има на небето и земята повече неща, Хорацио, отколкото са мечтани в твоята
философия" (Уилям Шекспир, "Хамлет")

Атлантида не е била център на напреднала
човешка цивилизация, а е била създадена
като дом на извъмземни същества, които
колонизирали Земята. Има над 30 000 текста
от цял свят, които говорят за това посещение,
и това са само тези текстове, които са
останали непокътнати през хилядолетията.
Атланти
и
странни
"Богове-Хора"
се
споменават в писанията като Библията,
Книгата на Енох, Рамаяна, Махабхарата,
Ведите, на Шастрас, на скандинавската Еда,
на Зенд Авеста (персийски), на Кодекс Чималпопока (толтеките), на Попул Вух
(Маите), на уелските Триади, на Висудхи Мага (будистки летопис), "Летописи на
четиримата Капитани” (летопис от Ирландия), на Ипуер и Папири Ермитаж
(египетски летопис), "Летописи на Куаухтитлан” (летопис на Маите) и други.
Атлантида, име записано в различни вариянти от стотици култури, е наричана:
Antilla, Amenti, Arallu, Attala, Atvantika, Aztlan, Azatlan, Атлантия, Atli, Asgard,
Авалон, Аркадия, Arktos, Agartha, Шангри-ла, Hyperborea, Тула, Rutas, Туле,
Hesperides, Хъ-Бразилия, за да спомена някои от тях. Тя е била истинското
Елисейско поле. Келтите наричат домовете на техните предци с различни имена,
които са преминали в приказен фолклор от по-късни периоди. В техните легенди
чуваме за Finias, Murias, Gorias и Falais, и в Tir Tairngire (обещаната земя), на Маг
маш (на полето на щастието), ТИР ФА тонн (Земя под морското дъно), от Виетнам
Тир БЕО (Страната на Живота), и на васанския Тир Нан (провинция на малки
деца, или на вечния младеж). Според З. Ж. Уелс:
Има магия в имената и най-могъщата сред тези думи на магия е Атлантида ...
като че ли тази идея на изгубена култура докосна най-скритите мисли на
нашите души.

Идеята за посещенията на хора извън нашата слънчева система не е толкова
далечна, колкото изглежда и е една възможност приветствана от много от найдобрите учени, включително и Алберт Айнщайн. Карл Сейгън лично изчислява, че
тази планета е посещавана най-малко 5000 пъти. В книгата, „Човечеството, деца
на звездите”, авторът цитира д-р З. Харисън Браун от Калифорнийския
технологичен институт, който казва:
Изчислено е, че почти всяка звезда в нашата галактика има планетна система,
във всяка от които, две от четири планети, може да имат като околната среда
и химията на Земята, която насърчава съществуването на живота. Той дава
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огромна цифра от 100 милиарда звезди с планети само в галактиката Млечен
път.

Професор Херман Оберт, бащата на науката за строежа на земята, открито смята,
че планетатаЗемята, е била наблюдавана от същества от други планети.
Действително, древните записи също потвърждават че посещенията са
сравнително често явление. Като цяло, посетителите спазватсуверенитета на
Земята и са провеждали изследванията си без да привличат вниманието или без
да се опитват да пречат на местните племена на Земята. Тези, които знаят
тайните и са любители на космическите пътешествия поддържат ненамесата като
неприкосновен указ.
От друга страна, Библията и Книгата на Енох, по-специално, разказват, че
суверенитетът на Земята е бил нарушен от една част от древните посетители.
Тези същвства се наричали Nephilim ("тези, които са паднали"). Има много имена,
които са достигнали до нас, и са били използвани за описване на посетителите.
Някои от тях са: Anakim, Rephaim, Djinn, Giants, Titans, Fallen Angels, the Watchers,
the Els, the Ari, Elders, Sons of Zadok, Sons of Seth, the Uranids, Cyclopeans,
Promethians, Olympians, the Elect, Asuras, the Illies, Fomorians, the Necromancers,
Rayless Ones, Bent Ones, the Dogons, Dagons, the Ana, Amaraka, Nagas, the
Rakshasas, Dragon Kings, Naddred, the Brotherhood of the Snake, and the Serpent
People. Същото се отнася и за Djedhi (виж Jedi-джедаите). (Енакимите, Рафаил,
Джинн, великани, титан, паднали ангели, на наблюдатели, Елс, Ари,
старейшините, синове на Садока, син на Сит, Ураниди, Циклопи, Прометейци,
олимпийците, избраните, Азурас, Иллиес, Фомориан, магьосници, неосветените,
корумпираните, Догони, Дагони, Ана, Амарака, Нагас, ракшаси, царе дракони,
Надред, Братството на Змията, и хора-змии).
В Библията и други писания, четем за тези "паднали ангели" и тяхното
пребиваване на Земята, защото в древните дни, техните пристигания и дейности,
не са били скрити както са сега.
В тези дни на Земята имаше гиганти; и след това, когато синовете на Бог
идваха при човешките дъщери, и те раждат деца от тях ... много големи мъже,
които бяха на възраст, славни мъже. (Битие, глава 6.8)
Те идват от далечна страна, от края на небето ... (Исая 13:03)
Кои са тия, които летят в облаците, като гълъби към прозорците си...? (Исая
09:08)

Според Библията, Нефилим (исполини) са били настояще зло и тя настоява, че
техните лидери са извършили голям "грях", чрез намесата си в развитието на
човечеството:
И голямата змия падна (слезе), старата змия (old serpent- дявол), този, който се
наричаше дявол и сатана, измамникът на целия свят, той беше паднал на
земята и неговите ангели паднали с него. (Откровение)
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И се случи в миналото, когато хората започнаха да се размножават по лицето на
Земята, и дъщерите човечески раждаха, когато синовете на Бог видяха
дъщерите човешки, че те са хубави и те си взеха за жени от всички, които
избраха. (Битие, глава 06.08)

Има няколко основни хипотези и теории, на които трябва да се обърне внимание,
за наличието на тези същества. Нека да проучим някои от най-провокативните и
убедителни такива.
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ГЛАВА 2

ПЪРВИЯТ ПОТОП НА ЗЕМЯТА
Идете и отнемете живота на Тиамат, и нека ветровете да пренесат кръвта и
на тайни места. (Енума Елиш)

Четем в различни източници, че преди около 50 000 години определено
планетарно тяло в нашата собствена слънчева система е било мистериозно
разрушено. Това тяло е било наречено Тиамат, Фаетон, Луцифер, Мардук, Макдек,
Раав, а дори и Луна (не са свързано с наименованието, дадено по-късно на
Луната). Вярвало се е, че то е съществувало между Марс и Юпитер и ни е
посочено като "второто слънце" което може би е грешка, защото неговата
атмосфера е била блестяща отразявайки истинското слънце. Това не е толкова
невероятно, колкото звучи, тъй като Венера, "Утринната звезда," втората планета
от Слънцето и третият най-ярък обект в небето, е толкова ярка, че хвърля сянка в
безлунна нощ.
По времето на това събитие, Слънчевата система, а по-късно и Земята, е
колонизирана от извънземни същества, които или са били привлечени в слънчева
система от голям пожар или след като идват тука причиняват бедствие на самите
себе си. Независимо дали бедствието е естествено или не, резултатът е, че
човечеството на Земята е преживяло тотален и дълготраен хаос и объркване.
Повърхността на планетата Тиамат се е състояла предимно от големи океани.
След разрушаването и, тези огромни солени води са навлезли в атмосферата на
Земята, причинявайки първият от двата масивни праисторически потопа и
страдания, които човечеството преживява. Смята се, че чуждите нашественици са
се възползвали напълно от тези затруднения и се преминали към колонизация. Те
не се срещнали никаква съпротива от дезориентираните и отстъпчиви жители на
Земята, които са вярвали техните посетители са били мощни богове.
Някои теоретици, като енергичния Ерих фон Деникен, са установили, че е имало
голяма междугалактическа война между две (или може би и повече) извънземни
сили в съседна галактика или в Слънчевата система.
Резултатът от тази титанична война има огромни последици за Земята, тъй като
се предполага, че губещите които били преследвани до нашата система са искали
да потърсят убежище на Тиамат. Те дори издигнали импровизирана радарна
станция там, за да примамят техните преследвачи на Тиамат. Обаче, победените
в действителност приемат за убежище планетата Земя, не Тиамат. При
пристигането си, те почти веднага се настанили в съществуващите подземни
пещери на земята, за които са знаели че съществуват, чрез сканиране на
планетата. Те се настанили и в други пещери, които сами направили.
Съществували са най-малко пет цели континенти на Земята в праисторическо
време наречени Апалачия, Тирения, Берингия, Феноскандия, и Океания. Нашите
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сегашни континенти са остатъци от тях. Под тях са буквално хиляди километри от
подземни проходи, пещери и убежища. Някои от тях продължават да съществуват
и до днес и експертите знаят, че много от тях не са естествени. Много от нашите
митове и приказки, като тези за Джуджета, троловете, елфи, "малките хора" и
скандинавските "Крал Под Планината ", например, се отнасят за тези подземни
светове. Почти всички местни Индиански племена говорят за първоначалните им
жилища под повърхността на Земята.
Преследвачите, победители в небесната война, погрешно смятали, че враговете
им са били на Тиамат и напълно го унищожили. Този ужасяващ акт и неговите
последици са били засвидетелствани и записани:
И ето една звезда падна от него (небето) ... и децата на Земята трепереха от
ужас при тази гледка и бягаха изплашени... Аз ги гледах още и ги видях да се
удрят помежду си и чух земята да стене от това.
(Книга на Енох)
Видях във видение как небето се срути ... и когато падна на земята, видях как
Земята е погълната в една голяма бездна ... и надигнах глас да извикам и казах,
че “Земята е унищожена”.
(Книга на Енох)
И в тези дни Ной видял земята, тя била потънала и разрушаването и било близо.
И стана оттам и отиде до края на земята и извика със силен глас към дядо си
Енох, Ной каза с горчивина, три пъти, "Чуй ме, чуйте ме, чуйте ме!" И аз (Енох) му
рекох: Кажи ми какво е това, което падна на земята, че тя е в такова лошо
положение и трепери ...
(Книга на Енох)
И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше
като светило... А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана
пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха. (Откровение 8:108:11)
И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето, и третата
част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да
потъмнее третата част от тях, и третата част от деня да не свети, така и
третата част от нощта.
(Откровение 08:12)
И видях, и чух един ангел, който летеше в средата на небето, и казваше с висок
глас: Горко, горко, горко на земните жители.
(Откровение8:13)
Затова те (бащите ни) не признават това... светът, който тогава е
съществувал, започнал да се препълва с вода, загинал.
(2Петър3:5)

Келтските легенди също говорят за потопа:
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Аз бях на платнохода на Дилън, син на Wave, когато водата се надигна като пик,
падайки от небето, върху откритата бездна. (Книгата на Taliesin)

Индианците от езерото Мисула, Вашингтон, имат в митове си следният разказ:
Една лятна утрин хората се стреснаха от тътен и едно разклащане на Земята.
...Тогава слънцето се скри ... Уплашени хората бягаха в планината за да избягат
от погрома на водата ... След това дъжд от пепел започна да пада. Той падаше в
продължение на няколко седмици.

Индианците Уте разказват:
Слънцето се тресеше и хиляди отломки падаха на земята причинявайки голям
пожар. Тогава TA Уотс, побягнал преди разрушението, което си проправяло път
и като побягнал, горящата Земята изгорила стъпалата му, краката, тялото,
ръцете, докато най-сетне, набъбнали от топлина, очите на бога на
експлоадираха и сълзи бликнаха като порой, който се разпростря над Земята и
прекрати огъня.

В Навахо, Койотерос и Пуеблос индианците имат подобни разкази:
Единствената им храна беше месото ... за всички видове краят беше близо ...
Тогава мъжете и животните започнаха да излизат от своите пещери и затова
им бяха необходими няколко дни. А Земята беше по това време много малка, а
светлината оскъдна; нямаше небе, нито слънце, нито луна, нито звезди.

От тевтонските легенди четем:
... Земята потъна в морето, слънцето стана черно, От небето падаха горещи
звезди, Димът вонеше, в огнени пламъци, Небето беше обгорено с огън.

От чуднесният катастрофист и изследовател Comyns Beaumont, четем:
Потопът, за света като цяло неясна и мъглява традиция, наистина крие найужасяващото посещение и опустошение на Британските острови и
Скандинавските земи може да бъде проследен до голяма степен от ефектите на
това, което геолозите наричат "Плаваща" епоха. Той е не просто плаващи
ледени блокове. Той е бил внезапен и страшно бърз стихиен.
Той изцяло е засегнал световния климат към по-големи екстремални стойности
на студ и влага, удължаването на слънчевата година с разширяване орбитата на
света. Той оформя история на света, като вменява бягство на оцелелите към
друг по-малко негостоприем климат и довежда в значителна степен да
разпръскването на арийците. Той потопи до голяма степен Британските
острови с изключение на по-високите земи. Това е удавянето на Атлантида.
Потопът обезсмърти сблъсъкът на една паднала планета, по-късно наречен
Сатана, всъщност кометно тяло с нашата земя - Comyns Beaumont
(Загадката на праисторическа Великобритания)

Отломките от унищожения Тиамат е днешният астероиден пояс със собствена
орбита. Когато той наближава Границата на Рош на тази планета, отломките
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понякога навлизат отново в атмосферата, падайки на повърхността.
Изследователи като Чарлз Форт чудесно съпоставят, че на нашата Земя са
забелязани странни дъждове от риби и жаби, масло и камък, градушка и лед
спускащи се от небето. Това което е било скрито, е фактът, че тези аномалии
наистина са останките на цяла планета, на Тиамат. Водите на неговия голям океан
са останали замразени в космоса. Когато навлезли в атмосферата ни, те се
втечнили, оставяйки обитателите му на повърхността на Земята като объркващи и
изумяващи/доказателства.
Както е споменато в Откровение на Йоан, "битката при Армагедон" се е състояла
във "въздуха" и е довела до последици, свързани с унищожаването на второто
светило в нашата собствена слънчева система или до вероятна междугалактическа
война, от която са се отклонили и са влезли в нашия собствен двор. (Виж Загубеният
Зодиак, и творчеството на Ерих фон Деникен, Имануел Великовски, Уилям Брамлей,
Дейвид Хатчър Чилдрес и Хъртак).

Както се предполага, провежданата във въздуха война, очевидно се виждала от
Земята от нейните местните жители. Освен това разузнавателни мисии на
"падналите" боговете в техните странни "колесници" са били засвидетелсвани и
записани. Тези архиви остават и до днес, но мнозина вярват, че те са само
вълшебни приказки:
Повече от 30 000 писмени документи от всички краища на света разказват за
напреднали същества, които или са дошли на Земята, или по-рано са живяли на
Земята. (Джак Беринджер, Шок в моналото)
А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите
същества, за всяко от четирите им лица. Изгледът на колелата и направата им
бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и
направата им бяха като че ли на колело в колело. (Книга на Езекиил 1:15,16)

Нека разгледаме само някои от странните препратки от страниците на Библията, и
да помислим, дали има друг разказ различен от този, който е бил разтълкуван от
проповедниците.
Тогава Ева погледна към небето и видя една блестяща колесница, теглена от
четири блестящи ангели, чиято слава никой роден от жена, мож да изрази нито
да погледне в лицето им и ангелите дойдоха преди колесницата. (Книга на
Езекиил)
А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък,
който премина между тия части. (Битие 15:17)
И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се
издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха. (Езекиил 01:19)
Гдето имаше да иде духът, там вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и
колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества
беше и в колелата му. (Езекиил 01:20)
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... И облачнен стълб вървеше пред лицата им и остана зад тях. (Изход 4:19)
... Той тръгна от края на небето, и обиколи краищата му, и там нищо не се скри
от топлината му. (Неемия 18:10)
Видях, ето, вихрушка идваше от Север, голям облак и пламнал огън, а около него
сияние. Посред облака се виждаше нещо наглед като светъл метал. (Езекиил
04:05)
И когато влезеше Моисей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на
входа на шатъра, и Господ говореше с Моисея. И всичките люде гледаха облачния
стълб, който стоеше на входа на шатъра, и всичките люде ставаха, всеки на
входа на шатъра си, та се кланяха. (Изход 33:9)
Тогава те охотно го взеха на кораба, и внезапно кораба беше на земята къде те
отиваха. (Йоан 6: 21)

И от древните арийци и индуси четем:
Той се качи на въздушно превозно средство с Khara, което беше украсено със
скъпоценни камъни и лица на демони и го премести с шум, наподобяващ
резонантни облаци.
Така Ravana и Maricha се качили на борда на летателната кола приличаща на
дворец (Vimana) от тази отшелническа хижа.
Тогава демоните донесоха на Puspaka въздушно превозно средство и поставиха
Сита в него, отнасяйки я от гората на Ашока и я накараха да види бойното поле
с Trijata.
Това въздушно превозно средство, белязано с Лебед скочи към небето със силен
шум.
Летателна колесница, Pushpaka, превозва много хора до столицата на Ayodhya.
Небето е пълно с изумителни летящи машини, тъмни като нощта, но оградени
от светлини с жълтеникави отблясъци. (Махавира на Bhavabhuti, текст от осми
век на Jain, говорейки за по-ранни записи).
Сега колесницата на Вата е величествена! Спирайки хода и, гръмотевичен е
шумът и, до небето се докосва, прави огнен оглед [червени огнени отблясъци} и
развихря пръст на земята.
Самолетът е зает от Salva беше много загадъчен. Той беше толкова
необикновен, че сякаш много самолети са се появили в небето, а понякога все
едно го няма. Понякога самолет се виждаше, а понякога не се виждаше, и бойци на
Yadu династията са озадачени местонахождението натози особен самолет.
Понякога тевиждаха самолета на земята, понякога, плаващ в небето, понякога
почивайки на връх на някой хълм, а понякога и плаващ по водата. Прекрасният
самолет лети в небето като огнен вихър - не беше неподвижен, дори за миг. (В
Махабхарата)
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Ръководителят на санскрит в Университета на Мадрас, д-р В. Рагхаван, пише:
След петдесет години проучвания, тази древна работа ме убеждава, че има
същества от други планети, както и че те са посетили земя още през 4000 г. пр.
Хр ... Има една огромна маса от информация за летателни апарати, дори
фантастични оръжия като научна фантастика, които могат да бъдат намерени
при превод на Веда, индийски епос, и други древни санскритски текстове.

Захари Ситчин и други от неговата гилдия са на мнение, че губещите в този
космически "Армагедон", а именно посетителите, са морални и добри, и че тяхното
пристигане тук като цяло е добро нещо за Земята. Този писател не може да
приеме теорията в нейната цялост. Разумно е да се предположи, както древни
текстове пледират, че тези посетители, бидейки толкова безпощадно
преследвани, са неморални, отрицателни хора, които може би са допринесли за
корупцията на тяхната собсрвена планетата, и които най-накрая са били
унищожени. Има една голяма част от информацията, идваща от древните
легенди, която убеждава този писател, че посетителите, с цялата тяхна
интелектуална проницателност и технологични познания, са морално
корумпирани, без духовна чувствителност от всякакъв вид. Тези пришълци,
криминални ренегати, се скрили на Земята, срещайки се с местните племена, били
сметнати за боговете, и се възползвали напълно от относителната доверчивост на
своите домакини. Не харесвайки хората на Земята, те почти веднага са поиска да
ги поробят. Нашето становище, е че те са успяли и че никой няма да може да има
реална възможност да разбере и осъзнае историята и развитието на човечеството
без да се вземе под внимание, идеята за извънземна колонизация. Много древни
легенди говорят за това посещение. Например, индуското писание, Шримад
Бхагаватам, се отнася за идването на раса от демони, които са завладяли три
планетарни/системи.
Един от епитетите даден на посетителите беше "Хората Мравки" от факта, че те
се занимавали с минно дело и заравяйки се под земята, живеят там в комплекс
колонии. Това е една практика, която позволява перфектно укриване, тъй като
тези ренегати знаели, че е абсолютно наложително, да не могат да бъдат
проследени на тази планета и че тяхните предишни домакини ги смятали за
напълно унищожени. Келтските легенди, а дори и Библията, свидетелстват, че
исполини (паднали ангели) се скрили под водата в техните кораби.
И рече й царят: Не бой се; но какво видя ти? И рече жената на Саул: Богове видях
които излизаха изпод земята. (1 Царе 28:13)
Мъртвите неща са създадени под водата и жителите за това... (Йов 12:05)

Приемайки този феномен, добива смисъл и една от най-загадъчните от божиите
заповеди:
Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе,
или което е на земята долу, или което е във водата и под земята. (Изход 20:04)
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В книгата на Едуард Булъер Литън, Идващата раса, той описва съществуването
на напреднали същества, живеещи в тунели и пещери под повърхността на
Земята. Той се обръща към тях като „Ана”, твърдейки, че те са били принудени да
се установат долу, заради промени на Земята и наводнения, които унищожили
тяхната цивилизация хиляди години преди Библейския катаклизъм. В Дейвид Айк,
„Децата на "Матрицата", четем:
Тридесет и шест подземни града са открити в Кападокия досега, някои са
огромни комплекси достигащи осем нива. Вентилационните системи са толкова
ефективни, че дори и осем етажа надолу, въздуха е все още пресен. Тридесет
обширни подземни града и тунелни комплекси са били открити близо до Деринкуя
в Турция.

При индианците хопи се говори за подземен свят, наречен Sipapuni, откъдето те
казват, че техните племена произхождат. Интересното е, че Г. Уорън Шъфелт
открил подземни тунели под Лос Анджелис, които индианците хопи от векове
смятали, че били обитавани от гущерова раса повече от 5000 години. В книгата си
Agartha, Робърт Дикхоф разказва за един монах от Тибет, който учи, че пришълци
от влечуги и „човешки”, черни магьосници причинили хаос и унищожаване на
повърхността на обществата, проектирайки отмъстителни енергийни полета в
човешкия мозък, използвайки това, което ние наричаме магия-енергийно
манипулиране. Дикхф казва, че монахът довел 400 войни-монаси в подземията, за
да се бият с този „змийски култ”.
Ученият и изследовател, Хъртак заявява:
В нашите изследвания в Африка, Далечния изток и планините на Южна Америка,
срещнахме статуи на много гротескни същества, които според индианските и
шаманистките традиции, идват на земята по време на голям катаклизъм.

Апашите разказват за тунели между техните земи и град Тиахуанако и твърдят, че
техните предци минавали години на ред по този път. Индианските вождове ни
уверяват, че тунелите са били
... Издълбани от лъчи, които разрушават живата скала.

И че техни творци са:
... Същества, които живеят близо до звездите. (От „Машината на Уриел” от
Кристофър Найт и Робърт Ломас)

В келтската митология, Туата де Данаан, мощно племе от войни друиди, слязло в
подземния свят чрез това, което наричаме Sidhes (свръхестествена раса сравнима
с феите или джуджета). Можем да посочим много трудове с референци за
чуждоземни посещения във връзка с кухините на Земята.
Тези разкази на древните са били пренебрегвани от векове и често са осмивани и
неразбрани. Например, посетителите понякога са описвани във фантастичен в
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аспект, понякога като имащи "две глави" или лица. Но това описание е разбираемо
когато осъзнаем, че се отнася до лице в космически шлем, който се възприема от
нашите предци като две лица или глави.
"Мъжете от месинг" или "Бронз" е също титла, използвана за посетители, вероятно
поради металните костюми, които носели. Изглежда, те са комуникирали със
странни гласове (Много-езици). Не може ли това да се обясни с практически
термини? Може ли, референциите за "падналите ангели" в Стария завет, Книга на
Енох, и Свитъците от Мъртво море, например, да не се основават на
действителността?
Исполините трябвало да започнат калибриране на Земята във връзка с съседните
планети и звезди почти веднага след излизането им от техните подземни
убежища. Въпреки че те не бързали, те вярвали, че могат да напуснат планетата,
когато пожелаят. Земята със сигурност не е техният дом, но е по-добре от нищо в
случай на авария. Но тъй като те са пристигнали ненадейно, нямайки избор, те са
били в затруднение, както, където са били в небесния ред преди, така и в
недоумение за това къде ще отидат в бъдеще. Исполините с помощта на
Неандерталската раса построили и издигнали каменни монументи и гигантски
земни календари в равнините за техните астрономи, да се включат в
изчисленията, за да се ориентират правилно в тази нова ниша на галактиката.
Има някои доказателства, които да показват, че исполините не са напуснали Земята
веднага, защото се страхували, че Слънчевата система след унищожаването на
Тиамат е магнитно нестабилна, в такава степен, че да пречи на полетите и лесната
навигация. (Никой не кара кола през вулкан или земетресение, ако има избор).
Рискът е бил прекалено голям по това време. Те не знаели, дали техните врагове,
все още ги преследват, или дали не са поставили някакъв вид "алармена" система,
която да сигнализира за тяхното присъствие.

Исполините установили генералния си щаб, Атлантида, на континента Appalachia.
От този център държали в капан и експериментирали с местните жители на
Земята, взети от култури и племена, които са били разделени от последната
небесна катастрофа. Почти всички местни култури на Земята са записали
посещения на странни и напреднали индивиди притежаващи чудодейна сила.
Интересен факт, който се повтаря в древните писмена и разкази е, че съществата
който посетили много страни никога не са били числено много. Писмената
разказват, че те се появяват в групи от по трима или четирима членове. Фактът, че
посетителите са били малко на брой предполага, че те са били действително
контингент от по-голяма маса разположена на друго място, че те са били на
проучвателна мисия, събирачи на данни и посланици изпратени до края на света.
Чужденците могат да свързват кости, да снабдяват с храна, да съветват, да дават
великолепни подаръци, да говорят на чужди езици, били силно интелигентни, и
сочили далечни галактики, когато били питани за техния произход. Много текстове
отбелязват, че някои от посетителите, били изключително отмъстителни, когато се
обидели. А те били сред минерални богатства и човешки ресурси. (Виж
произведения на Дейвид Хатчър Чилдрес.)
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ГЛАВА 3

ХАОСЪТ В СТАРИЯ СВЯТ
След като Атлантида била построена, чуждите-посетители искали да установят
"нов ред" върху своите подчинени, някогашните естествени обитатели, тези които
харесвали природата на Земята. Общата им обосновка е същата като на
измисленият от Джон Милтън архангел ренегат, Луцифер:
По-добре да царува в ада, отколкото да служи в небето. (Изгубеният Рай)

Един от начините, по които те се опитали да постигнат целите си е биогенетичена
намеса и промяна на местните жители на Земята. Подобна практика е известна,
като първороден грях, и така, първоначално, нормалното сексуално общуване
завършило с незадоволителни резултати:
Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха
дъщери. Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви,
вземаха си за жени от всички, които избираха. (Битие 6-8)
И дъщерите на Каин, с които ангелите бяха заедно заченаха, но не можели да
износят децата си, и умирали. И от децата, които бяха в техните утроби някои
умираха, а някои излизаха,и разцепвайки гърдите на майките си, те излизаха от
техните пъпове. (От Етиопия Кебра Нагаст)

Извънземни посещавали съседните планети и галактики, но те рядко се
манесвали в еволюцията на видовете, които намирали там. Тази заповед
Исполините пренебрегнали. И те знаели, че ще бъдат наказани за техните
отвратителни действия. В Книгата на Енох, четем за лидера Исполините (наречен
Самиаза, Анзал, Сатана, Енлил и т.н.) говорейки за делата на неговите 200 братя:
И тогава Самиаза, който беше техен водач, им рече: Страхувам се, че не сте
съгласни да извършите тази постъпка и аз сам ще трябва да платя наказанието
за голямият грях.

Индивиди били избрани от различни племена и привлечени на Атлантида,
вероятно под претекст, че са "избрани" и специално превилигировани. Като част от
други престъпни хитрости, откриваме, че голяма част от някои племена са били
привлечени и държани в клопка на Атлантида.
Може да се отбележи, че въпреки че сега е обща черта, че не е нормално за хората
да се събират и живеят в градове. Това е изцяло изкуствено.

Дизайнът на континента Атлантида е бил създаден по такъв начин, че да се
постигне разделяне на населението, докато се провеждат проучванията и
изследванията. (вж. Планетата на маймуните).
Естествените жители на Земята преди посещението може да са били
неандерталците, Кро- маньонците или дори Engis people. Въпреки, че тези народи
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винаги са ни представяни като недоразвити и тъпи, палео-археолозите намират
доказателства, което противоречи на общоприетото. Почти всички теории, които
поддържат това предположение са остарели и неприемливи. Известно е обаче, че
неандерталците изведнъж изчезнали от Земята по неизвестни причини.
Авторите Макс Флинт и Ото Биндер пишат в книгата си " Човечеството, дете от
Звездите”:
Кроманьонският човек се появил с мистериозно подобрени скелетни
характеристики и с мозъчен капацитет, които удивително надхвърля с 100 куб.
см този на съвременния човек ... Подобна голяма мозъчна експанзия не се
наблюдава при абсолютно никои други видове на Земята, през всички епохи от
миналото, няма доказателства за мутация на мозъка в такива величини от
древността.

Тези така наречени "Късметлии", които са били избрани за хибридизация от
исполините наследяват чужда ДНК и стават морално корумпирани. Някои от тези
лица са били изпратени обратно в техните племена като царе притежаващи
мощна магия и богатства. Оттогава, кръвната връзка ще бъде изключително важна
за монарсите на земята. Записките са съхраняват в Атлантида за цялото тяхно
инженерно поробване, и от тогава насам, родените от тези лица ще бъде
облагодетелствани и защитени. Някои автори твърдят, че след хибридизацията,
генетично модифицираните лица са имали много удължен живот и можели да
поддържат една и съща форма в продължение на много стотици години.
В праисторията, повечето племена са били предимно от матриархален вид, ето
защо всички села от Бронзовата епоха са с кръгъл дизайн. Дори по-късно
концепцията на Артур за "Кръгла маса" показва идеята, че никой мъж не е сам
водач и че царуването (т.е., родството) се дължи на приятелството и
сътрудничеството на всички, а не като водено от егото си, както автократите
поддръжат в по-късните периоди. В много култури мъртвите войници са
погребвани в кръгъл паметник или могила наречена sidhes (произнесено „тя”).
Тази дума загатва за женска гърдата и погребалните стаи наистина са изглеждали
така от вън. Обяснението е, че мъртвите са поставени отново вътре в матката,
гърдата, символите на нов живот. Египтяните поставяли мъртвите си в саркофази,
които били символи на женското тяло. В действителност, във вътрешността на
капака на саркофага има карта на нощното небе като широкообхватното тяло на
богинята/майка/Nuith.
Ясно е, че монархиите през всички епохи, са отговорни за брутални
престъпления. И още, монарсите сами твърдят, че управляват по "божествено
право." Джеймс VI крал на Шотландия станал Джеймс I крал на Англия е главният
поддръжник на това. Произходът на светостта на царете обаче, ни връща във
времената преди потопа.
Монархията е най-висшето нещо на земята, царете, са не само Божии
лейтенанти на земята, но седят на престола на Бог, но дори от самия Бог, са
наречени богове ... и така властта им в известно отношение се сравнява с
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божествена сила ... Защото, ако се разгледат атрибутите на Бога, ще се види
как те са пренесени в лицето на един цар ... да оспори това, което Бог прави, е
богохулство ... така че е противодържавна дейност да се оспори това, което
царят може със своята мощ. Няма да ви позволя да се бъркате в моите древни
права, след както съм ги получил от моите предшественици ... Джеймс VI (крал
на Шотландия и Англия).

На Атлантида, изолирани или затворени групи са проучвани биологически и
експериментите са продължили векове. Освен суперсензорни умения, Исполините
притежавали чудесни познания по биология, кристалография, консртукцията на
компютрите, и роботика, и т.н. Тези науки са били познати от преди потопа и не са
открити в нашата "силиконова ера". Много учени са размишлявали, защо някои
древни култури като шумерската, индо-арийската и египетската са имали
писменост, математически концепции, както и символична космология, всички
просто появяващи се изцяло оформени, без предшестващи записи, които да
обяснят тези постижения. Ето някои примери за явления, които затрудняват учени
и академици. Сър Леонард Уули в своя „Ур на Халдейците” написа:
Няма нищо, което да покаже на коя раса принадлежат първите обитатели на
Месопотамия... В един момент, който ние не можем да определим, хора от нова
раса са дошли в тази долина, идващи от къде, ние не знаем ...

И професор У.Б. Емери е написал в своя „Архаичен Египет”, следното:
Преди около 3400 години преди Христа голяма промяна е станала в Египет и
страната преминала бързо от стадий на съвременна неолита култура... в много
добре организирана монархия в ...същото време в писмеността се появява.
Монументалната архитектура и изкуствата и занаяти развити до изумителна степен
... това изглежда малко или нищожно на фона на това фундаментално развитие ...

При Колин Ренфрю „Преди цивилизацията”, намираме следния пасаж:
Археолозите от цял свят разбраха, че голяма част от праисторията, както е
записана в съществуващите учебници, е неадекватна, някои от тях са съвсем
погрешни ...

След хибридизацията, някои "избрани" от земните хора са въведени във
"вътрешения кръг" на посетителите. Това било направено по чисто прагматични
причини. Някои от тези генетично модифицирани са върнати обратно в техните
общества и възвишени като свещеници, старейшините и дори крале. Те били
лакеи на злите магьосници от Атлантида който всъщност управлявали "зад
трона", поддържайки връзка с техните слуги чрез използване на мощни кристали
"виждащи камъни." В „Нашата обитавана от духове планета” от Джон Кила, четем:
Според традициите на много отделни народи, първите велики императори в Азия са
богове-царе, които слезли от небето, показали невероятни свръхчовешки способности, и
поели контрол. Имало е една истинска световна епидемия от тези Богове-царе между
5000 и 1000 Пр. н. е. ...

Те са също така са били способни на телепатична комуникация:
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Тяхното тясно в световен мащаб сътрудничество се поддържа от едновременна
вътрешнокомуникационна телепатия, която им е била предадена. (Еклал
Куешана, „Крайната Граница)
Именно от тези времена, ние смятаме че започват така наречените "мистерии",
които винаги са били някакъв вид тайнствени знания с свързани със знамение и
поличба, за които само няколко "специални" хора, строго тествани, могат да знаят.
По-късно, се е смятало,че след като човечеството презре чуждото деспотство, някои
от тези процеси трябва да се запазят за да се държи знанието тайно и далече от
техните ръце.

Тези фалшиви пратеници и господари, наложили данъци, наложили робството и
жертвоприношението, и като цяло живеели на разстояние от хибридните земни
хора. Местните жители на Земята не са се разбунтували веднага срещу тези
чужди поробители. Силни и утвърждаващи лидери, изглежда, са били необходими,
след унищожаването на Тиамат и последвалите на земята бедствия.
Подтисниците обещали консолидация, ред, сигурност и привилегии. Те наложили
йерархичен контрол, разделение на труда, награди за заслуги, и създали условия,
които неизбежно да доведат до прекратяване на връзката на човека с природата.
Необходимостта от насърчаване най-лошите тирании произхожда от
праисторическото/човечество.
Човечеството не би могло просто да създаде и приеме такива структури като нещо
естествено. Нужни са били хилядолетия на извънредни обстоятелства, така че
"пъпната" връзка с планетата и с космическия ред да бъдат прекъснати и човешката
чувствителност и любов към природата да се изчистят и да се насочат далеч от
първоизточника към чисто прагматичните власт-връзки. Логично е да предположим,
че тези несъвместими и неприемливи модели не са възникнали естествено, като
резултат от някогашната органична еволюцията на нашия вид, както съвременните
интелектуалци твардят. Смятам, че е повече в съответствие с фактите, да се
предположи някаква външна намеса. Има в много митове, легенди и предания,
прикрити зад широки и твъди доспехи евфемизми и алегории, намеци за това много
сложно/положение.

На присъствието на чужденците, и на тяхното явно владичество, ние дължим
създаването на конкурентни спортове, тестове на мъжество и възвисяване на
мускулните умения. От там идват и агресивните войни и завладяването на други
племена и нации. От там идва и разделението на хората в по-големи или по-малки
групи.
Ние трябва да се запитаме – това ли са навиците присъщи на Земните хора?
Продуктивни ли са те? Дали не са били плановете им за отслабване на популацияте
на Земята, за въвличане в безплодни и разрушителни войни, засъбуждане на
агресивни инстинкти, които причиняват толкова много системно и социално
отчаяние?

С присъствието им, идва реалността на ритуалното убийство и човешко
жертвоприношение за по-нататъшно насаждане на страх и предоставяне храна на
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боговете на "Подземения свят" (нощно небе). Това дава представа частично защо
след велики и добри цивилизации, миролюбиви и уважаващи природата, внезапно
се отдават на разврат и граждански вълнения.
В легендите на Индианците Тахо (Калифорния), например, четем:
Имаше време, когато тяхното племе притежаваше цялата земя и те били силни
и многобройни, и богати, но дойде ден, когато един народ стана по-силен от тях
и ги победи и пороби. После Велики Дух изпрати огромна вълна върху целия
континент от морето и тази вълна погълна както потисниците така и
потиснатите, всички и много малко останаха.

Писмената на стотици култури ни водят до заключението, че техния евентуален
залез и упадък в действителност се дължал на външна намеса. Чуждите
нашественици и техните лакеи натрапили идеята, сега, така широко
разпространена, че природата е заплаха и против човечеството, нещо, с което да
се злоупотребява и да упавляват. Този инстинкт със сигурност не е естествен за
земните хора, но би било в съответствие с възгледите на тези, които не са от тази
планета.
Изключително неправдоподобно е, че такава вредна философия може да
произхожда от човечеството. По причини, които сега са очевидни, историците са
криели повечето от доказателствата за преди-потопния матриархат. Всички теории
на след-потопната религия се основават на контрол върху ума и поробването на
човечеството. Перверзията на тяхната природата не може да бъде по-добре
разкрита, освен чрез философията на това така наречено религиозно кредо.
Проучване на християнската история разкрива зловещия факт, че концепцията
за "болест на плътта", която навлиза от хиндуизма чрез зороастризма, става
влиятелна и доминира предимно в теологията и етиката. Тя родила чудовищния
култ към аскетизма, чиято водеща идея е, че инстинктите на плътта трябва да
бъдат подтискани в интерес на духа ... Трагичните последици от това
потресаващо укриване на самопознанието са неизчислими, но като цяло
съвестта надвива всяка интелигентност, която разпознава. То е заложено в
християнските възгледи, отворени за идеята на психологическо въздействие,
което не е нищо друго, освен унищожаване на здравия разум, нанасяйки върху
психиката травма, която причинява болезненост и унищожава естествения
инстинкт за човешко щастие. (Алвин Бойд Кун, Най-крайния канон на знанието)

От тези злосторници идва идеята за отдалечения бог, нематериален и наказващ
"демиург" (създател на вселената), който изисква от човека да подтиска
естествените си инстинкти и да живее в постоянна вина. От тях идва и вредната
концепция за падналия Бог, който мами необмислено и води до вечна гибел.
Те също така всели заблудата, че жените са по-ниско в онтологичен статус,
отколкото мъжете иче не трябва да им се има доверие и трябва да се държат в
подчинение. Полигамията, друга практика широко разпространена в някои древни
общества, се дължи на нуждата за тези биологично "по-висши" лица за
възпроизвеждане на рода толкова по-бързо, колкото е възможно. Държането на
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жените в подчинени позиции и неграмотни, става разбираемо ако се запитаме,
защо те са били използвани като инкубатори. Племена, които са били в истинска
хармония с природата и които желали това да остане така, са били инстинктивно
отблъснати от свръх-човеците на Земята. (Виж произведения на проф. Л. А.
Уадел).
Бунтът избухнал на Атлантида, вероятно се дължи на спадане между фракциите
на поробители, с една група, която взела страната на хората. Някои казват, че
малка група от чужденци свещеници съжалила Земята и се опитала да възстанови
естествените правила, или тези близки до първоначалното състояние (виж Дейвид
Ууд Битие, първата книга на Откровение). Други твърдят, че това е станало в
резултат на намесата на галактически сили, които искали да премахнат "тези,
нечестници" от тази планета, или поне да ограничат тяхната поквара. Каквато и да
е истината, изглежда, въстаниците реши, че би било безсмислено да отидат в
отделните колонии по цялата земя и там да свалят полубоговете - атланти. Подобре да се удари в основата на проблема, самата Атлантида.
Много митове и легенди света говорят за войни между гиганти. Историите са с
тайнствени прилики и може да се отнасят към този опит на жителите на Земята да
ликвидират странните демонични посетители. Било забелязано, например, че
Махабхарата в Индия, троянската война и келтските войни в Ирландия, всички
възникнали относително едновременно (вж. Имануел Великовски). В историята на
Беоулф, един от първите романси от по-късния англо-саксонски период, отново
намераме историята на демонични сили, които живеят в диви места и които
плячкосват и тормозят хората. В "романсите" има същия рефрен, където и да са
намерени. Всички говорят за заточени хибриди, живеещи на островите или под
земята. Дали това са просто истории? Било ли е просто творческо въображение?
Виж „Беулф - Увод, Епизод 1”.

На Атлантида, народите от усамотените колонии с Земни жители, предупредени
на наближаващия бунт, били готови да освободят районите и да свалят
тираничения технократски елити. Знания, инструменти, и книги били спасени и
запазени. Освободените хора се движели по вода, в кораби, и използвайки някои
съоръжения се опитали да преселят на техните земи. Някои, които не са били в
състояние да направят това се установили на непознати земи. Такъв е случаят с
келтите. Всъщност, записано е, че те са дошли в Ирландия от четири свещени
острова, които са били унищожени, защото управниците са корумпирани. В
ирландски мит, четем за последователните вълни от заселници, всеки обявявайки,
че, въпреки че са в политическа опозиция, те са рода на тези, които вече са тук.
Историите за миграциите е оцеляла до сегашни времена и са разказани в
шедьоврите на фантастиката и не-фантастиката. (Виж Чарлз Скуайър, Джим
Фицпатрик, Морган Люелин, Урсула Ле Гуин, Франк Хърбърт, и Робърт Холдсток).
Много от хората, от тези, които напуснали Атлантида след разрушаването и били
генетично променени и притежавали, така наречената "магическа сила", която
внушавала страх на всички, които се сблъсквали с нея. Извънземните свещеници,
които взели страната на земните хора се самопровъзгласили за крале или повероятно като съветници на местните крале, но били "магически надарени".
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Легендата за Артур говори за тези същества, например, Мерлин. В други Келтски
митове, срещаме Taliesin, Amergin, Tuan, Breas, Balor, Diancecht, Indech, Elathan,
Lugh, Nuada, Culhulainn, Ossian, Фин Mac Cumhail, както и множество други. В тези
и други истории, съветникът, ръководителят, или царят е показал сила, мъдрост,
ясновидство, красота и дълъг живот, които са всички възможни резултати от
генетичната модификация.
Остава да се припомним странните атрибути на Руският магьосник, Григорий
Распутин, загадъчният окултен съветник на Романовата династия на 19-ти век.
(Григорий е гръцка дума за паднал ангел. Виж „Распутин” на Алекс де Йонг).

В много случаи, този индивид притежава лично оръжие или талисман с магически
свойства.
Магията е дума, използвана за високи технологии, неразбираеми от съвременници
те им. Ако една машина работи перфектно, резултатите са като магия. Келтските
предания са пълни със спомени за "магическо" оръжие и съкровища. Едно от
последните е свещеният "Камък на FAL", който е бил поставен под престола на цар
Тара (Drumcain или Могилата на змията). Този камък, било казано, ще плаче, ако
някой, не който трябва седне на трона. Можем да си зададем въпроса каква
мистерия е скрита в този мит? Думата FAL всъщност означава камък и е корен на
думата фалически. "Камък на FAL" е, следователно, "Камък на камък," вероятно
мощен кристал, което би означавало, че човека е генетично променен по някакъв
начин. (Този камък, като фалическия символ на индусите, се смята, че е свързан с
планетата Сатурн, за която земните царе управлявали). Във фолклора има скрити
референции за генетични манипулации. Преставете си индивид наречен "Сменено
дете". Бил ли е този чужденец заместител на човека? Освен това, в праисторически
времена, не е било възможно всеки, да царува в Ирландия, ако е бил „с дефект”,
правило, което усърдно се уважавало. Може ли под дефект да се има пред вид
изкуствена промяна? Световния фолклор е пълен с предупреждения за вещици,
които могат да бъдат разпознати като "злото" заради странните им белези или
деформации. Въпреки че по-късно световната история разказва за много
злоупотреби с такива знания, е разумно да се приеме, че те са основани на
реалността. Това е и причината, поради която има акцент върху чистотата на кръвта
когато става въпрос за царуване. Чистота е от съществено значение за двете
страни, всяка от които има пряк интерес да има само собственото си потекло на
престола. Безброй ритуали, свързани с царуването свидетелстват за това. И в някои
племена има обичай да са "свързани с кръв”. В такива церемонии, лице, което обича
и уважава другите, пуска физическата кръв и буквално я притиска към тази на
другаря си, който по същият начин оставя свободно неговата кръв да тече. Дали
това е просто още един безсмислен езически ритуал? Не означава ли това, че
кръвното родство е свързано с една и съща кръв, а не с подобна кръв? И какво
трябва да направим с Персийската приказка на "Гения в бутилката". Не е ли
възможно тази приказка да прикрива факти за лаборатории, зли магьосници,
хибридизация, и генетична манипулация?

Не за всички връщащи се свободни туземците от Атлантида е било лесно да
достигнат до техните царства и земи или да поемат контрола в своите поробени
провинции. По време на царуването на чужденеците тирани, моралът на
поробените е намален, а суеверието и съмнението широко се разпространяват.
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Когато се узнало, че Атлантида била узурпирана, управляващите деспоти се
изплашили за себе си и за това че ще бъдат разобличени и експулсирани. Чрез
умело използване на манипулации и пропаганда, те настроили хората срещу
новодошлите, често ангажирайки ги в битка. В това начинание използването на
предател е особено полезно. Те разпространявали фалшиви слухове, че
новоприсъединилите се не се връщат като спасители, но като опасни магьосници,
които ще крадат децата и ще донесат болестти (всичко, в което на тираните сами
са били въвлечени).
По целия свят, имало тогава един от двата възможни изхода. Или освободилите
се да триумфират, забранявайки, или убивайки злото, или като алтернатива, злите
с предимство да продължат формата на жестоки, нечовешки режими. Във втория
сценарий, освободените от Атлантида ще бъдат убити, предадени, или лишени от
свобода. Те, както и по-малко надарените местните жители, ще живеят живота на
бедност и подчинение. Това е ситуацията, за която намираме доказателства по
цялото земно кълбо връщайки се в исторически времена (виж сагата за Робин
Худ). И тъй като в повечето сличаи, злите останали на власт, те официално
изфабрикували историята, за да се възхвалят и да запазват статуквото. Техните
жречески съюзници са им били съучастници в това начинание.
Техните съставители на митове избутали назад във времето, датите на
пристигането на техните господари със стотици хиляди години, правейки
невъзможно за по-късните учените да сглобят фактите. Те видяли, че фактите
биха могли да се подправят чрез създаването на около безброй различни разкази
и преувеличения, кито ние сега намираме във всички митове, легенди и приказки.
За известно време изглежда, че усилията на въстанниците успели. Хората
вероятно се подвели от тяхната многобройност. Въпреки това "злите", които
загубили битките или са били свалени продължавали да практикуват своите подли
изкуства. По-важното е, че поколението на тези, които са били генетично
променени продължило да съществува и да създава поколение. Те били с
инстинкт за агресия и мания за мощ вродена им от прадедите им. Това са тези
хора, които минават към крайна, а по-късно и към ляво-мозъчната обусловеност ,
които се открояват в технологичните науки и са предразположени да се чувстват
отделенени, различни от, по-естествените жители на планетата. Те са тези, за
които беше лесно да се унищожи природата и да манипулират и убиват техни
сънародници (човешки същества). През историческите времена, ние откриваме
персонажи, които израстват до върха на политическия и културния живот, които се
трудят усърдно за технологичния напредък и още, които явно показвали малко
любов и загриженост за човечеството. Могат ли такива сценарии да се случат по
причини, в които ние сме накарани да повярваме? Може ли един и същи набор от
факти да бъде погледнат и от друг ъгъл?
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ГЛАВА 4

ЛЕМУРИЯ И ХОМО АТЛАНТИС
Тъй като ние продължаваме да преразглеждаме още по-съгласувани и
провокативни хипотези и теории за Атлантида, от преди потопа и идването на
злото, забелязваме как Писанията, особено Библията, съдържат препратки към
ключови събития:
Историята на Стария завет е историята на Атлантида. (Comyns Beaumont)

Някои от основните съвременни автори, като Бринзли Ла Пур Тренч, Барбара
Марсиниак, и Уилям Брамли се ангажирали с други важни теории, с които искат да
обяснят присъствието на злото в света. Тези разкази се отнасят до една и съща
идея за посещение
на чужденци и колонизация. В този случай, чуждите
нашественици са посочени или като "Хора Змии" или "Братството на змията".
(Беше многократно отбелязано, че въпреки че физически змиите не са познати на
повечето острови, символът на змията или змия на дърворезба и т.н., е
изключително виднен). В „Апокалиптичен Фрагмент” от Климент, ние четем:
И на земята, ще има чудовища, поколение от мъже дракони, и също така на змии
.

Но все пак това е описанието им, не трябва да се приема, че те са имали физическа
прилика със змиите, каквито те не са. По-пълно обяснение за това е предвидено покъсно.

Въпреки, че няма двама писатели напълно съгласни по въпроса за злото, или
присъствието на чужденците, съгласно с най-последователните теории
посетителите обикновено са описани със съмнителен морал, но притежаващи
голяма психическа и техническа мощ. Тези писатели са относително убедени, че
те идват от Атлантида, и че идеята, че този континент е център на всичко
развиващо се и добро е погрешна, се основана по-малко от факти, и повече на
самозалъгване.
Генетични експерименти на Атлантида са започнали върху местни хора от Земята
с оборудване, което е донесено от чужденците, от тяхната планетата:
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие ... (Битие 1:26)

Расата, която те създали "Синове на змиите", притежавала ДНК-то на техните
чуждоземни бащи, както и на тези от местните жители на Земята, Homo Sapiens.
(В Библията, точен превод на "създаване" е "изграждане"). Това генетично
създадено потомство, направено да служи на нуждите на своите създатели в
"Градината на Edinu или Eden". Те са "Хомо Атлантис”.
Местни жители на Земята преди посещението били вероятно CRO-Magnon, Engis,
Хомо Еректус или неандерталците. Би могла да бъде и някоя друга раса като цяло,
но като се има предвид укриването на данни по тази тема, малко е вероятно, ако ние
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някога разберем истината за нашите Земни предци. Последните научни открития
изглежда сочат, че както неандерталците, така и CRO-Magnon раси са с генетична
намеса и са били жертви на хибридизация.

За нещастие на "Господарите на Змията", това родено първо поколение, в крайна
сметка започнало да се ядосва срещу наложено му принудително подчинение.
Техните човешки качества и чувствата били такива, че те не само имали възвишен
интелект, но притежавали и морално и духовно измерение, което напълно
липсвало в техните извънземни създатели. В резултат на това, те открито
започнали да се опълчват на тези творци, които не харесвали и превъзхождали
физически по брой. Писано е, че тези "Синове на Змията" не биха признали
превъзходството на своите господари, тъй като те нямали възвишени качества. И
накрая, след неопределен период от време, по-голямата част от "Синовете на
Змията" напуснат "Gardens на Edinu" (Атлантида) и континента Appalachia,
преместили се на остров в Океания, по-късно известен като Лемурия, където днес
е Тихия океан. Тук те създават на процъфтяваща цивилизация, където също се
практикуват висши науки. Възвишените културни изобретения и философии, които
обогатяват човечеството тогава и сега произхождат от тях.
Лемурия или Му идва от МУ-Деви, което означава "Прародителска земя" или
"Земята на Предците". МУ-Деви е индуска богиня майка. Шива е бил неин колега и
"Велик баща" на човечеството. Индийският Тамил текст, Silappadikaran, описва един
изгубен континент в Тихия и Индийския океан, който се наричал Kumai Nadu или
Kumari Kandam, което означава, "Драконовска Земя на Безсмъртните Змии".

Техният бунт и напускане нанася обида на техните създатели, който от този
момент нататък смятат техните "първородни" за противници.
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ГЛАВА 5

АДАМОВАТА РАСА
След бунта на техните "първородни" истинските "Змииски Хора" са били
принудени да започнат всичко отначало, за възпроизвеждането на нова раса,
такава която, този път ще им служи послушно. Четем за това в Popul Vuh:
Нека да го направим такъв, който ще ни храни и ще ни търпи! Какво ще трябва да
направим, и какво да предизвикаме, за да бъдем запомнени на Земята? Ние вече
опитахме с нашите първи творения, първите ни същества, но не можахме да ги
накараме да ни величаят или да ни почитат. Е, тогава, нека се опитаме да
направим покорни същества, които ще ни уважават и които ще ни хранят и
търпят.
В по-късните шумерски митове ... се установи, че мъжете са създадени за облекчение на
боговете в обременителната им задача да обработват полетата. Мъжете трябвало да
работят за тях и да им предоставят храни чрез жертва. (Джоузеф Кембъл, Западна
митология)

"Господарите на Змията" стигнали до извод, че за пръв път направили основна
грешка. Те дали на своето потомство същия интелектуален капацитет, които те
самите притежавали, което означава, техните творения също разбирали всичко за
генетичната наука.Този път, било решено, че тези безценни знания, ще бъдат
напълно отнети, и че биологичните и мозъчните центрове на висока
интелигентност ще бъде блокирани. Това довело до генетични модификации. И
евфемизъм, който достигнал до нас, загатващ за това състояние на невежество по
отношение на висшите науки е "гол". Членовете на тази нова робска раса, която
била наричена "Адамова" (което означава "от Земята") ще бъдат държани "голи"в
градината.
Думите "Адам" и "Ева", като тези на "Йехова" и "Бог" не означава физически лица, а
по-скоро раси. Когато това се разбере, става по-ясно при четенето и тълкуването на
Писанията.

„Адамовата раса" като истинското, коренно население на Земята, са от двата
пола, въпреки че създадените нови „Ева” не можели да се възпроизвеждат
сексуално по това време. Мъжете „Адам”, както мъжете от човешкия род,
притежава препуциума.
По-късно, се случва в свещенически обреди, това човешко краекожие да бъде
хирургично отстранявано, като знак за принудително подчинение на господарите.
Обрязването е ритуално премахване на човека аспект в полза на пришълците,
правено, за да създаде подсъзнателно приобщаване.
Когато се казва, че Ева е направена от "реброто" на Адам, докато той спял, става
въпрос отново за генетика и биоинженерство.

Да бъдеш "гол" в крайна сметка означава, че на членовете на хибридната раса на
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"Адам" е било строго забранено да вземат от нещо сега познато ни като "Дървото
на познанието на доброто и злото" или "Дървото на живота". Това са други
шифровани евфемизми на знанията по биология и генетика.
ДНК е била винаги оприличавана на дърво с 22 клона, или по-късно, в езотеричните
знания, пътеки. Познаването на генетичната наука е била символизирана чрез
притежаването на жезъл със змийски мотив. Това е причината, поради която дори и
днес, лекарската професия използва Жезъла на Хермес. Няма нищо езотерично
относно термина "Дървото на доброто и злото". Когато, разберем, че става въпрос
за ДНК, всичко става ясно. Двете страни, буквално, на доброто и злото притежават
знания за „дървото”. Ето защо трябва да се чете като "Дървото на Доброто и / или на
злото".

Алън Алфорд е само един от многото учени, които е отворен за концепцията за
чужда намеса когато разказва за аномалиите около произхода и еволюцията на
човека.
Той пише:
Хомо сапиенс е придобил модерна анатомия, способност да говори и
модерен мозък (отвъд нуждите на ежедневното му съществуване),
очевидно не според на законите на Дарвинизма. Има няколко възможни
обяснения за тази аномалия. Едно от тях е, че човечеството еволюира в
морето, и че това е от решаващо значение за липсата на доказателства. Друго,
че Дарвиновата теория сама по себеси има липсващо звено. И трето обяснение
е, че гените на съвременните хора изведнъж са имплантирани от интелигентен
извънземен вид, който колонизирал Земята.

Сър Леонард Уули пише в „Ур Халдейски”:
Няма нищо, което да ни подскаже към коя раса принадлежат първите обитатели
на Месопотамия... В един момент, който ние не можем да определим, хора от
нова раса се настанили в долината, идващи от къде ние не знаем...

В „Машината на Уриел” авторите Кристофър Найт и Робърт Ломас пишат:
... Неандерталците не са допринесли митохондриалната ДНК на съвременните
хора; неандерталците са не нашите предци...

В книгата си "Неандерталска Енигма”, Джеймс Шриив коментира загадката на
нашето човешко развитие:
"Всички-важни преходи", са се случили, но това се е случило толкова близо до
настоящия момент, че ние все още сме зашеметени от това. Някъде в
преддверието на историята, точно преди да започнем да водим записи за самите
себе си, нещо се е случило и обърнало един задоволително преждевременен
животински вид в човешко същество.

Харвардския учен Джон А. Бол размишлява по въпроса:
Много от еволюционистите вярват, че той (живот) е възникнал много отдавна,
но може би той всъшност не е... Може би Земята е заразена от другаде...
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Топ ученият Гюнтер Розенбург пише:
Човекът е уникално животно. Той се откроява, когато го сравняваме с неговите
братовчеди, маймуните. Разликите са повече, от приликите. Дарвиновата
теория за Еволюцията просто не е доказана.

Катастрофист и бунтар ученият / космолог Имануел Великовски, вероятно един от
най-обвиняваните учени в историята, пише:
Най-спорен е еволюционният въпрос. Аз направих една голяма част от работата
на Дарвин и мога да кажа със сигурност, че Дарвин не е черпил своята теория от
природата, но по скоро налага някои философски мирогледи за природата и след
това прекара 20 години опитвайки се да събере факти, за да ги подкрепи.

И изследователят Лорънс Гарднър и го формулира по следния начин:
Отнело е повече от един милион години на човека, за да прогресира, от
използването на камъни, във вид който ги е намерил, до прозрението, че те
могат да бъдат използвани за по-практични цели. След което му е отнело още
500 000 години преди Неандерталският човек да усъвършенства концепцията за
каменните сечива, и след това 50 000 години до отглеждане на културите и
откритието на металургията. Следователно, по скалата на еволюционното
развитие, ние все още трябва да сме далеч от всяко основно разбиране на
математиката, инженерните и други науки - но ние, само 7000 години по-късно,
пращаме сонди на Марс ... Е, как сме наследили тази мъдрост, и от кого?

И най-мистериозно от всичко, имаме следния текст от устата на един от така
наречените съоснователите на теорията на еволюцията, Алфред Уолъс:
... Някаква интелигентна сила направлява или определя развитието на човека.

И в завладяващата книга „Човечеството - Дете на звездите”, Макс З. Флинт и Ото
О. Биндер посочват много важна аномалия:
... Молибденът, много редък метал играе важна роля като микроелемент в
физиологията на всички същества на Земята. Учудващо е, следователно, че
животът, така зависим от този рядък метал, е трябвало да възникне в беден на
молибден свят като нашия...

Тези известни учени, посочват, че има много други специалисти със сериозни
съмнения за връзка между еволюцията теория за произхода и възхода на човека.
Те заявяват:
... Ние не се противопоставяме на естествения подбор ... когато се прилага към
други същества ... Но ние заявяваме по недвусмислен начин, че Дарвиновата
еволюция и естествен подбор не прилягат за човечеството.

Те насочват вниманието ни към 35 000 години пр. н. е. към специфичния преход от
неандерталците, които не са били нашите предци към Кроманьонците, които се
смятат за такива.
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Те пишат:
И най-голямата от всички загадки е – от къде идва Кроманьонският човек,
първият от нашите собствени Хомо сапиенс видове, преди 35 хиляди години?
Изчезването на Неандерталеца и появата на Кроманьонеца приблизително по
същото време е един от наистина големите пречки в еволюционната теорията,
защото те не са логично свързани видове. Неандерталецът най-решително, не
би могъл да бъде пряк предшественик на Кромаьонецът, защото те са били два
съвсем различни типа хора, физически и дори скелетно. Неандерталецът имал
голям мозък, но малки умствени способности. Бил е маса от мускули. Той е
заменен внезапно от Кроманьонецът, който бил напълно различен вид.
Неандерталецът издържал на студени и топли цикли с привидно равен успех. Той
продължавада съществува в Западна Европа до преди около 35 000 години, а след
това изведнъж изчезва. Еволюционните тенденции, които описват този период,
са изключително озадачаващи. Както изглежда той е станал по-"примитивен".
Класическата еволюционна теория просто не може да обясни за тези две
събития. Първо, рязкото изчезване на цял добре укрепен вид, както и резкият
дебют на по-добър вид. От друга страна, е фактът, че неандерталския вид
регресира и става по-примитивен, с течение на времето. Естествения подбор и
оцеляването на най-силните са като квадратни колчета, които не могат да
бъдат пъхнати в кръгли дупки...

Тези учени са убедени едновременно в две неща, че биогенетичената намеса и
хибридизацията са довели до смъртта на неандерталеца, и внезапното появяване
на много по- сложния Кроманьонец. А те са далеч от самотните спекулантите в
Православната академичната общност. Д-р Робърт Блум, изтъкнат палеонтолог,
излезе с теорията, която вероятно разгневи всичките си колеги, казвайки, че за
него е ясно, че това развитие не е постигнато чрез естествен подбор или мутации,
но от:
... Духовни същества от различни класове и с различни видове интелигентност.
Тук е подходящото място да се отбележи, причината, поради която терминът
"Змията", се е използвал и се използва и сега като псевдоним на исполините и
тяхното потомство. Той се отнася до знания, особено до мистериозен вид знания.
Той се отнася до технологичното майсторство, което те притежавали. Дори и на
иврит, например, коренът NHSH, което е "змия" означава "да разчета", да "открия",
което означава, че исполините били учени. Двете противопоставящи се страни
използвали и продължават да използват символа на змията, но с известни разлики.
"Синовете на Змията" с човешко ДНК и човешки чувствата, използвали змията
обикновено в крилата форма, или с корона, или дори като многоцветна змия. Често
наподобява Uraeus, на Agatho Daimon, на перната Змия, или дори на Феникс, което е
положителен символ, и подобно на дракон с пет пръста е свързано с мъдрост, бяла
магия и мистични практики. Змията без крила, без корона и като цяло обикновено
появяваща се змия, като дракон с три щипки, е отрицателен символ, използван от
истинските нашественици и от подземните криминални субекти „Господаири на
Змията”.
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След създаването на "Адамовата раса", атлантите били уверени, че тяхната
колонизация на Земята е окончателно сигурна. Сега те са трябвало да подчиняват
нисшата класа, която ще се труди за тях. Всичко изглеждало добре. Въпреки това,
нещо случило, което осуетило плановете им за трети път. "Синовете на Змията" от
Лемурия разбрали, какво са направили техните бащи със новосъздадената раса,
която трябвало да заеме тяхното място, неволни служители на злото. Хрумнало
им, че такива експерименти са погрешни и че тази раса от служители била,
въпреки че е невежа, част човека и, следователно, техни "братовчеди". Решено
било, че емисари на "Синовете на Змията" ще осъществят контакт с новата раса.
Членове на "Синовете на Змията" влезли в "Градината" да започнат диалог със
своите братовчеди, които били в духовно робство и невежество. Мъжете Адам не
са били заинтересувани от съветите на техните посетители. Но жените, Евите,
били. Казано е, че Евите намерили новодошлите за хубави и привлекателни.
Посетителите казали на Адамовците и Евите които искали да ги послушат, че те
са били държани в състояние на индуцирано невежество и заробване, но че в тях
се намира нещото, което може да ги превърне в "богове", и че ако те са напуснат
„градината” и стигнат до Лемурия (Океания), ще им бъде показано всичко, които е
било скрито от тях и ще се събудят за истинската си същност. Накрая, след
толкова убеждаване, една голяма част от Адамовата раса последвала мъдрите
посетители до техния райски остров. Те били пренесени на Лемурия от космически
кораб.
Опитът на транспортиране през земната атмосфера е бил записан от някого и се
предава на поколенията в това, което понастоящем считаме за чудна приказка за
"колесници от огън”. "Виденията на пророците Енох и Езекил и опита на
вавилонския Крал Етана са свързани с реални събития и преживявания.
Поради това преместване на адамовата раса, ние откриваме натрапчивия импулс в
психологията на хората да търсят изгубения рай или бряг, където животът е
възвишен и спокоен. Този инстинкт се появява особено силно в членове от женски
пол.

Заради предаността на Евите и любопитството им към загадки, матриархалния
култ на жриците започнал. Тези култове към властта на жените съществували до
Средновековието, когато „Братството на змията”, под прикритието на католицизма,
се надигнало да ги унищожи, масово. Евите никога не им било простено за
напускането на „райската градина”, т.е. господството на нашествениците. Тяхното
решение белязало съдбата им. Това което, съставителите на Стария завет и
създателите на Антроцентрик (вярването, че човекът е централен аспект на
реалността), монотеистичните религии поставят за разглеждане, подлостта на
жените, трябва да бъде достатъчно доказателство на кого те служат. Следния
пасаж показва гнева на Атлантите, не само към своите "първо родени", но също и
към Евите:
Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду
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всички полски зверове по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките
дни на живота си. (Битие 3:14)
В сцена със Ева и дървото ... нищо не се казва, за да подскаже, че змията, която
се появява и и говори е била божество по право, което е било почитано в Левант
за най-малко седем хиляди години преди съставянето на Книгата на Битие.
(Джоузеф Кембъл, Западна митология)
Наименованието Сатаната, на иврит ... принадлежи по право на първият и найжесток "Дявол" от всички други богове-Йехова, а не на змията, която говори
само думи на съчувствие и мъдрост. (Мадам Елена Петровна Блаватска)

Жените винаги са били изолирани и представяни като деградирали във времето
след потопа, поради предаността им към "първородните". Книгата на Битие
разкрива силната омраза, която Корумпираните са изпитвали към жените.
Потисничеството, което било извършено срещу всички жени от семейството през
всички векове, маскирано като на мъжки срещу женски проблем, със сигурност не
се ограничава единствено до това, поради което много малко се променя.
Проблема между половете и разделението са само внимателно изработена
проява на по-голяма злоба, проникващата древна ненавист към истинските жители
на Земята. Веднъж подхождайки към проблема от тази гледна точка, можем да
видим прогрес.
Като погледнем назад в историческото време на патриархата...изглежда, че има
някаква ужасна неизбежност, едно безмилостно желание да се смаже женската
същност, човешка и божествена. Въпросът защо е един от най-озадачаващите на
нашето време... (Леонард Шлеин, „Азбуката и Богинята).
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