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MISTERE

cluzia cã acestea au fost modelate cu o tehnologie necunoscutã, mult mai performantã
decât ar fi putut exista la vremea aceea. Potrivit oamenilor
de ºtiinþã, ºi modul în care au
fost amplasate uriaºele blocuri
de piatrã ridicã semne de întrebare, în condiþiile în care nu s-a

descoperit nicio urmã privind
tractarea ºi montajul acestora.
De aici ºi concluzia cã numai
intervenþia unei inteligenþe
superioare ar fi putut conduce
la asemenea construcþii spectaculoase.
Interesant este cã ipoteza
revenirii alienilor pe Pãmânt nu

e chiar nouã, ci a fost lansatã de
faimosul scriitor Erich von
Däniken în cartea ”Amurgul
zeilor. Calendarul mayaº ºi
întoarcerea extratereºtrilor”,
publicatã în 2010 în SUA. În
stilul sãu inconfundabil, cel
mai citit autor non-fiction din
lume – ale cãrui volume au fost
traduse în 28 de limbi ºi s-au
vândut, în total, în 63 de milioane de exemplare- desfiinþeazã prejudecãþile celor
care încã mai pun sub semnul
întrebãrii existenþa civilizaþiilor
de pe alte planete ºi pledeazã
convingãtor pentru pregãtirea
întâlnirii dintre oameni ºi ”zeii
antici”, în fapt fiinþe venite din
Cosmos.”Pe înãlþimile Anzilor
bolivieni, la 4.000 de metri
deasupra nivelului mãrii, se
aflã ruinele strãvechiului oraº
Puma Punku, un oraº care pur
ºi simplu nu putea fi construit
de cãtre locuitorii lui din Epoca
de Piatrã. Conform calendarului mayaº, în decembrie 2012,
zeii se vor întoarce din îndelungata lor cãlãtorie ºi îºi vor face
din nou apariþia aici, pe
Pãmânt. Da, aºa-numiþii zei –
de fapt, extratereºtrii – se vor
întoarce într-adevãr! Vom trãi
întâlnirea cu zeii!”, arãta Erich
von Däniken. El relua ºi dezvolta astfel idei pe care le-a
împãrtãºit marelui public ºi-n
cadrul cunoscutului documentar difuzat de History Channel,
„Extratereºtrii din antichitate”.
Scepticii ar putea considera
totuºi opiniile lui Erich von
Däniken purã ficþiune sau rodul
unei imaginaþii mult prea
bogate. Dar ce te faci atunci
când ºi cercetãtori cu background serios se dedicã
aceluiaºi subiect? Bunãoarã,
potrivit prof. dr. Florin
Zãgãnescu, la Congresul
Internaþional de Astronauticã,

desfãºurat anul trecut la
Toulouse, ipoteza despre aºanumita „Mare Întoarcere
Acasã” a extratereºtrilor
proveniþi din... vechii pãmânteni a fost adusã în discuþie cu
ocazia simpozionului dedicat
„Cercetãrilor
pentru
descoperirea
inteligenþelor
extraterestre – SETI”, la secþiunea „Conexiuni interdisciplinare”. E vorba de dezbaterea
stârnitã de geneticianul american Bernard Dunforth, conform
cãruia existã fiinþe nepãmântene care, în urmã cu un milion
de ani, au evoluat pe Terra, din
ramura
Homo
Erectus
(”veriºorul” preistoric al oamenilor moderni), dar au pãrãsit-o
acum cel puþin 30.000 de ani,
iar acum vor sã revinã acasã!
Dr. Dunforth ar fi declarat,
potrivit publicaþiei ”Magazin”,
cã a studiat ADN-ul mitocondrial prelevat din þesuturi carbonizate gãsite în resturile farfuriilor zburãtoare cãzute pe
Pãmânt în anii ’50 ºi a stabilit
cu certitudine cã alienii „gri”
sunt rude cu Homo Sapiens. În
opinia sa, preluatã de sursa
citatã, descoperirea sugereazã
cã, în loc sã disparã complet,
aºa cum s-a crezut, Homo
Erectus a dat naºtere unei civilizaþii avansate, care a colonizat universul. Desigur, nici
teoria lui Dunforth nu duce
lipsã de contestatari, dar ea se
coreleazã cu anunþul fãcut de
câþiva oameni de ºtiinþã din
cadrul organizaþiei SETI , conform cãruia trei gigantice
Obiecte
Zburãtoare
Neidentificate (OZN-uri), cu o
lungime de zeci de kilometri,
se îndreaptã în prezent spre
Pãmânt ºi ar putea ateriza la
mijlocul lunii decembrie 2012.
Aºadar, sã ne pregãtim de
musafiri! (M.C.)
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