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MISTERE

Sunt mumiile sud-americane nepãmântene?

America de Sud, locul unde, în
2007, fermierul mexican Marao
Lopez gãsea prins într-o cursã
de ºoareci un pui de extratere-

maºinã, alimentând astfel
zvonurile cum cã a plãtit pentru
omorârea vizitatorului din
spaþiu- alte episoade, consem-

capul gigantic (50 cm) la fel de
lung ca propriul corp, puþin
probabil de naturã umanã.
Orbitele sunt extraordinar de

Dinþii extraterestrului din Uberaba

stru, ucigându-l chipurile pentru a-i curma suferinþa, ascunde
ºi alte ciudãþenii. Iar dacã scepticii n-au dat doi bani pe
povestea micului alien de la
fermã -în ciuda faptului cã, doi
ani mai târziu, Lopez murea în
mod misterios, ars în propria
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nate ulterior, readuc în discuþie
posibilitatea ca musafiri de pe
alte planete sã fi petrecut o
vreme pe acest continent.
Bunãoarã, în Peru, în oraºul
Andahuaylillas din provincia
Quispicanchi, a fost scoasã la
ivealã luna trecutã o mumie cu

mari, iar craniul are un loc
moale (fontanela) care e o caracteristicã a copiilor, deºi
vârsta fãpturii era clar adultã,
întrucât prezenta ºi 2 molari.
Descoperirea i-a aparþinut lui
Renato Davila Riguelme, de la
Muzeul Privado Ritos Andinos

din Cusco, Peru. Acesta susþine
cã 3 antropologi spanioli ºi ruºi
au analizat craniul ºi au confirmat cã “nu este o fiinþã
umanã”.”Deºi analiza lor a fost
superficialã, e clar cã mumia nu
se aseamãnã niciunui grup etnic
din lume”, a afirmat Riquelme.
Din fericire, gãsind rãmãºiþele
unui glob ocular în orbita
dreaptã, cercetãtorii au ºansa sã
analizeze ADN-ul pentru a
clarifica originile ciudatei
mumii. O posibilã explicaþie
pentru bizarul craniu ar fi un
strãvechi ritual tribal de alungire, întâlnit de mii de ani în
culturi din întreaga lume, de la
maiaºi pânã la amerindieni ºi
aborigenii australieni.
Stranie e ºi descoperirea fãcutã
în þara vecinã cu Peru, Brazilia.
Potrivit relatãrilor din The
Journal of Hispanic Ufology,
patronul ºi totodatã curatorul
Muzeului de Istorie Naturalã
din Uberaba, oraº aflat în vestul
statului brazilian Minas Gerais,
Wilson Estovici Neto, a mãrturisit în septembrie 2004 cã
instituþia pe care o conduce (ºi
a fost fondatã de familia sa)
adãposteºte, între alte obiecte
valoroase ori de origine incertã,
ºi un exponat ieºit din comun,
care a atras atenþia membrilor
grupului ”Planeta Terra”, o
echipã de specialiºti sud-americani
pentru
cercetarea
fenomenelor paranormale. Este
vorba despre un craniu mumificat, de dimensiuni uriaºe raportat la trupul firav (de numai 50
cm), lipsit de urechi ºi cu orbite
de forme neobiºnuite. ªi gura
aratã într-un fel nespecific
speciei umane, iar singurul
picior pãstrat are 6 degete!
Administratorii
muzeului
susþin cã ”mumia” a fost achiziþionatã din Egipt, cu mult timp
în urmã, fiind expusã pentru
public doar duminica ºi în
condiþii de maximã securitate,
deoarece s-au înregistrat
repetate tentative de a fi furatã.
Brunila Barms, ufolog amator,
nu crede totuºi în provenienþa
egipteanã a mumiei. Mult mai
plauzibil i se pare ca ea sã fi
fost gãsitã de indienii Kavapo
în ”oraºul dispãrut”, Maralit-

