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1.
ENIGMA TEHNOLOGIEI ANTICE

„Pe măsură ce dobândim cunoştinţe,
lucrurile nu devin mai inteligibile,
ci mai misterioase.”
— Will Durant

„Mă gândesc că în 1903 am trecut prin ce a mai rămas
dintr-o lume prăbuşită – rezultatul unui străvechi conflict
interplanetar, care adăsta în spaţiu...”
— Charles Fort

Ştiinţa Egiptului a fost
moştenită de la o cultură anterioară?
În cercetările mele privind oraşele pierdute şi misterele trecutului,
am găsit adesea indicii despre tehnologia antică. Aceste indicii pot fi
descrieri ale unor dispozitive antice în picturile rupestre, în sculpturi
(cum sunt aparatele electrice din Templul lui Hathor din Egipt) sau
mici modele ale unor asemenea dispozitive (cum sunt avioanele în
miniatură, din aur masiv, de la Muzeul Aurului din Bogota) ori poveşti care apar în texte antice (în „Ramayana” sau chiar în Biblie).
Tehnolog ia zeilor, David Hatcher Childress

TEHNOLOGI A ZEILOR

18

În această carte aş dori să fac o trecere în revistă a câtorva dintre dovezile privind tehnologia antică şi culturile avansate din trecut. Ceea
ce este cu adevărat uimitor cu privire la lumea modernă comparativ
cu cea antică este faptul că în lumea modernă cetăţeanul obişnuit
are acces la tehnologii avansate cum sunt electricitatea, un automobil personal, telefon, fax şi tehnologia informatizată. În lumea antică, masele nu aveau acces la înalta tehnologie. De fapt, aceasta era
adesea folosită în temple şi în cadrul ceremoniilor pentru a deţine puterea asupra
oamenilor de rând uimindu-i sau îngrozindu-i; în acest mod se obţinea veneraţia
şi se asigura misterul.
John Anthony West, bine-cunoscutul autor şi prezentator al documentarului de
televiziune Misterul Sfinxului, afirmă:
„Ştiinţa, medicina, matematica şi astronomia egipteană
aveau un grad de rafinament şi sofisticare mai mare decât
sunt dispuşi să admită savanţii moderni. Întreaga civilizaţie egipteană se baza pe o înţelegere totală şi precisă a
legilor universale. Şi această înţelegere profundă s-a manifestat într-un sistem consistent, coerent şi corelat care
a îmbinat ştiinţa, arta şi religia într-o singură Unitate organică. Altfel spus, a fost exact opusul a ceea ce există în
lumea de astăzi.
În plus, fiecare aspect al cunoaşterii egiptene pare să fi
fost complet de la bun început. Ştiinţele, tehnicile artistice
şi arhitecturale şi sistemul hieroglific nu indică realmente niciun semn al vreunei perioade de «dezvoltare»; întradevăr, multe dintre realizările dinastiilor timpurii nu au
fost niciodată depăşite şi nici măcar egalate ulterior. Acest
fapt uimitor a fost uşor acceptat de egiptologii ortodocşi,
dar proporţiile misterului pe care acest lucru îl presupune
sunt ingenios minimalizate, în timp ce nenumăratele sale
implicaţii rămân nemenţionate.
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Cum ia naştere o civilizaţie pe deplin dezvoltată? Priviţi
un autovehicul din 1905 şi comparaţi-l cu unul modern.
Nu există nicio îndoială în ceea ce priveşte procesul de
«dezvoltare», dar în Egipt nu există analogii. Totul se află
acolo de la bun început.
Răspunsul la acest mister este evident, desigur, însă pentru că el nu este pe plac gândirii moderne, se consideră
adesea în mod cât se poate de serios că civilizaţia egipteană nu a fost o «dezvoltare», ci o moştenire”. [108]
În Misterul Sfinxului, ediţia specială a documentarului de mare audienţă difuzat de NBC în noiembrie
1993, West şi cercetătorii săi au încercat să demonstreze că Sfinxul fusese extrem de erodat de ape şi că
are o vechime de peste 10 000 de ani!
„De ce nu scrii cărţi pe care oamenii
să le poată citi?”
— Nora Joyce (către soţul ei, James)

Distrugerea cunoaşterii
Pe măsură ce tehnologia noastră devenea din ce în ce mai
avansată, am reuşit să privim în
viitor şi în spaţiul cosmic dintro perspectivă diferită de cea a
oamenilor de ştiinţă şi gânditorilor de la începutul acestui secol. Totodată, acum putem să privim spre trecut cu mai mult discernământ
şi cu o mai mare competenţă tehnologică. Aşa cum mintea noastră
a putut să-şi imagineze un viitor diferit de cel pe care îl preconizau
bunicii noştri, putem să vedem un trecut diferit de cel al oamenilor
de ştiinţă şi specialiştilor de la cumpăna dintre secole.
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Aşa cum sfera universului nostru a fost împinsă până la cele mai
îndepărtate colţuri ale spaţiului, astăzi putem să ne îndreptăm către
cele mai îndepărtate colţuri ale istoriei. Şi mulţi cercetători fac exact
acest lucru.
Atlantida, cultura ei avansată, este menţionată în textele antice.
Pentru început, este menţionată în dialogurile lui Platon (preluate din vechi documente egiptene, potrivit textului); aproape fiecare
cultură antică are mituri şi legende despre o lume care a existat şi
despre cataclismul care a distrus-o.
Mayaşii, aztecii şi indienii Hopi credeau în distrugerea a patru sau
mai multe lumi înaintea lumii noastre. Distrugerea Atlantidei ar putea chiar să nu fie cel mai recent cataclism care s-a abătut asupra
Pământului.
Cele mai cunoscute cărţi din lume, cum sunt Biblia, „Mahabharata”,
Coranul şi chiar „Tao Te Ching”, vorbesc despre cataclisme şi civilizaţii antice care au fost distruse. Civilizaţiile antice şi poveştile despre ele au umplut mii, chiar sute de mii de volume care în vremurile
străvechi erau păstrate în biblioteci din toată lumea. Multe biblioteci
antice erau atât de mari încât erau faimoase printre istoricii locali.
Biblioteca din Alexandria este un astfel de exemplu.
Din păcate, de-a lungul istoriei, arhive şi biblioteci uriaşe au fost distruse în mod intenţionat. Potrivit celebrului astronom Carl Sagan, la
un moment dat a existat o carte intitulată „Adevărata istorie a omenirii în ultimii 100 000 de ani”, volum care se afla în marea bibliotecă
din Alexandria, Egipt. Din păcate, această carte, împreună cu alte
câteva mii, a fost arsă de creştini fanatici în secolul al III-lea d.Hr.
Toate volumele care au scăpat au fost arse de musulmani pentru a-şi
încălzi băile câteva sute de ani mai târziu.
Toate textele chinezeşti au fost distruse în anul 212 î.Hr. din porunca
împăratului Chi Huang Ti, sub domnia căruia s-a construit faimosul
Zid Chinezesc. Cantităţi enorme de texte antice – în principiu toate
lucrările de istorie, filosofie şi ştiinţă – au fost confiscate şi arse. Biblioteci întregi, inclusiv biblioteca regală, au fost distruse. Unele dintre
lucrările lui Confucius şi Mencius au căzut atunci pradă flăcărilor.
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Din fericire, unele cărţi au supravieţuit pentru că oamenii le-au ascuns în peşteri subterane; multe lucrări au fost ascunse în templele
taoiste, unde sunt şi acum păstrate şi conservate cu sfinţenie.
Conchistadorii spanioli au distrus toate manuscrisele vechi mayaşe
pe care le-au găsit. Dintre miile de cărţi mayaşe găsite de spanioli,
doar trei sau patru se presupune că mai există astăzi. Asemeni sectelor fanatice creştine în secolul al III-lea şi împăratului Chi Huang
Ti în secolul al II-lea î.Hr., conchistadorii au vrut să elimine toate
cunoştinţele şi datele despre trecut.
Europa şi Mediterana au fost devastate în infamul Ev Mediu, când
Biserica Creştină a suferit prima schismă după mai multe concilii, începând cu Conciliul de la Niceea din 325 d.Hr. Ultimul patriarh al Bisericii Creştine timpurii, Nestorius, a fost detronat la Conciliul de la
Ephesus în 431 d.Hr. A fost izgonit în Libia, iar Biserica Nestoriană
s-a mutat către est. Conflictul a implicat doctrina creştină timpurie a
reîncarnării şi ideea că Iisus Hristos a avut o natură duală: Iisus era
Învăţătorul, în timp ce Hristos era Arhanghelul Melchizedek.
Ca urmare a acestui conflict, toate cărţile din Imperiul Bizantin au
fost distruse, cu excepţia unei versiuni noi a Bibliei publicate sub patronajul Bisericii Catolice. În această perioadă a fost distrusă biblioteca din Alexandria, iar Hypatia, mare matematician şi filosof, a fost
târâtă din trăsură de către mulţime şi sfâşiată în bucăţi. Mulţimea a
dat apoi foc bibliotecii. Aşa a început suprimarea ştiinţei şi a cunoaşterii, îndeosebi a istoriei antice.
Cunoaşterea a fost suprimată pe parcursul ultimelor două milenii. Se
spune uneori că istoria e scrisă de învingătorii în războaie, nu de cei
învinşi; dacă ne gândim că în acest secol propaganda politică orientată clar către război continuă să fie considerată „istorie”, cred că în
această lumină ar trebui să privim şi istoria antică.
Dată fiind această suprimare, este uimitor că puţinele texte antice care au supravieţuit menţionează într-adevăr civilizaţii avansate şi cataclismele care le-au distrus. Totodată, aceste texte vorbesc
despre popoare înţelepte care trăiau în armonie cu pământul şi cu
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funcţionarea naturală a tuturor lucrurilor. La un anumit moment în
trecutul îndepărtat, omul a stricat însă armonia cu lumea înconjurătoare, iar o catastrofă a distrus întreg pământul.
Sesizăm aici o paralelă surprinzătoare între „mitul” anticei Atlantide şi situaţia în care se găseşte astăzi omul modern. Va supravieţui
omul modern propriei tehnologii şi propriului sistem tribal sau se va
distruge prin funcţionarea naturală a practicilor sale distructive şi
prin lipsa armoniei cu pământul?
„Am avut mult mai multe gânduri înălţătoare,
mult mai multe viziuni creatoare de proporţii
în timp ce făceam băi confortabile
în săli de baie americane bine utilate
decât am avut vreodată în vreo catedrală.”
— Edmund Wilson

Sistemul de salubritate
în lumea antică: băile zeilor
S-a spus că nota oricărei civilizaţii avansate este dată de sistemul
de salubritate şi de instalaţiile de apă şi canalizare. Băile şi toaletele
frumos aranjate sunt utilităţi importante. Instalaţiile şi sistemul de
salubritate îşi au începutul în ştiinţa irigaţiilor, apărută cu cel puţin
25 000 de ani în urmă.
Cu aproximativ trei mii de ani în urmă, nabateenii, un popor arab,
aveau şase oraşe înfloritoare în Deşertul Negev din Israel, printre
care faimosul oraş Petra. Folosind un sistem ingenios de terase şi ziduri, aceşti ingineri-fermieri reuşeau să cultive pământul în condiţiile în care cantitatea de precipitaţii medie era de zece centimetri pe an.
„Cu cât analizăm mai mult sistemele complexe ale nabateenilor, cu
atât suntem mai impresionaţi de precizia şi anvergura invenţiei lor...
Ei au anticipat şi rezolvat fiecare problemă într-un mod pe care noi cu
greu îl putem îmbunătăţi astăzi.” (Scientific American, aprilie, 1956)
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Cu circa 3 000 de ani în urmă, persanii au descoperit o metodă de a
săpa apeducte subterane care să transporte apa freatică din munţi
până la câmpiile lor aride. Încă existent şi funcţional, sistemul de
irigaţie asigură 75 la sută din apa folosită astăzi în Iran. (Scientific
American, aprilie, 1968)
Secole de-a rândul, condiţiile de igienă în Europa au fost deplorabile. Tratarea neglijentă a
materiilor fecale umane a provocat epidemii de
ciumă care aproape că au decimat continentul
în mai multe rânduri. Însă, acum mai bine de
5 000 de ani, în Valea Tigrului, în apropiere de
Bagdad, în Tell Asmar existau case şi temple cu
instalaţii de salubrizare complexe. A fost dezgropat un templu care avea şase closete şi cinci
băi, aproape toate instalaţiile fiind „conectate
la canale colectoare care se deversau într-un
canal principal, înalt de un metru şi lung de
50 de metri... Urmărind un canal colector, cercetătorii au descoperit
conducte din lut. La un capăt fiecare conductă avea diametrul de
aproximativ 20 de centimetri, în timp ce la celălalt capăt avea doar
18 centimetri, în aşa fel încât conductele să poată intra una în alta,
exact ca la conductele de scurgere din secolul al XX-lea”. (Scientific
American, iulie, 1935)
Omul străvechi săpa tuneluri prin munţi în scopul irigării şi uneori construia baraje solide sau alte lucrări hidrotehnice. Marele dig
construit de Regina din Saba la Marib, în Yemen, este un astfel de
exemplu. Lucrări hidraulice de anvergură ale omului din antichitate,
până în prezent necunoscute, încep acum să iasă la lumină. A. D.
Fernanado, un arheolog din Sri Lanka, relatează într-un articol din
Jurnalul Filialei din Sri Lanka a Societăţii Regale Asiatice (1982)
[144] despre incredibilele descoperiri realizate când inginerii din Sri
Lanka au vrut să construiască un dig la Madura Oya şi au inundat o
vale întinsă. Când buldozerele au fost puse în funcţiune, au dat peste
cărămizi care se aflau deja în sol. Spre uimirea tuturor, s-a dovedit
că inginerii antici făcuseră aceleaşi calcule şi construiseră un dig în
exact acelaşi loc!

