Žili lidé na Zemi před miliony let?
Existuje množství podivuhodných archeologických nálezů, které neodpovídají oficiálním
vědeckým teoriím o geologickém datování a vývoji druhů. V knize Thompsona a Crema
„Zakázaná archeologie“ je popis mnoha takových nálezů.
Jsou to zejména zkamenělé otisky bosých i obutých nohou vedle stop dinosaurů, ve vrstvách
datovaných až stovkami milionů let stáří. Profesor Homero Martin vykopal v Kolumbii vedle
kostry dinosaura dokonce lidskou lebku! V blízkosti Carsten City v Nevadě byly ve starých
břidličných vrstvách nalezeny stopy obuvi a podobné otisky s jasně vyznačeným podpatkem
byly objeveny v Utahu, kde dokonce pod patou byl rozšlápnutý trilobit. Ten údajně vyhynul
již před 400 miliony let.
Emma Hahnová objevila ještě sensačnější nález. Ve skalním masivu vykutala kladivo vrostlé
do horniny. Nález byl odeslán do metalurgického institutu v Columbusu, kde zjistili, že hlava
kladiva se skládá z 96% ze železa a příměsí síry a chlóru.
Podobné nálezy stop se vyskytují na více místech na Zemi, takže lze předpokládat, že Země
byla obydlena již před stovkami milionů let vyspělou civilizací nebo zde existují pozůstatky
po návštěvnících z vesmíru.
Nejvýznamnější důkaz představují tzv. „kameny z Icy“, které nalezl Dr. Jeronimo Cabrera
v korytě řeky Rio Ica po náhlém zvednutí hladiny řeky po záplavách a odplavení nánosů na
dně řeky. Tisíce oválných kamenů bylo pokryto rytými kresbami, které vědci nedokázali
nikam zařadit. Jsou zde totiž zobrazeni lidé společně s dinosaury, moderní optické přístroje
jako lupa nebo dalekohled. Na několika kamenech jsou zobrazeny složité chirurgické operace,
jako je operace srdce s mimotělním oběhem nebo různé transplantace.
Nikdy nebylo zjištěno, kdo a kdy prováděl toto náročné gravírování kamenů a proč to dělal.
Stáří horniny se odhaduje na 220 milionů let, tedy o starší období, než je přisuzováno celému
pohoří And. Podle jiné analýzy z technické university v Peru je stáří povrchové gravírované
vrstvy kamenů jen asi 12000 let. Asi si netroufali na jiný odhad, protože stáří milionů let
odpovídá spíše době, kdy existoval prakontinent Pangea, omývaný mořem Tethys.
Tajemná psychometrie
Psychometrie je schopnost číst informace zanechané ve hmotě osobami nebo prostředím, se
kterým přišel předmět do styku. Toto potvrzuje teorii, že každá hmota je schopna zachycovat
a zachovávat informace, zřejmě tím více, čím je hutnější nebo má vhodnou strukturu.
Jsou známy případy, kdy jasnovidec Gerard Croiset dokázal z pravěké kosti popsat podrobně
obřad celé tlupy pračlověků v jejich jeskyni.
Mág, filosof, hypnotisér a esoterik Georg Ivanovič Gurdjiev hovořil o informačních
schránkách, které mohou být nejrůznější předměty, které byly majetkem různých osob, na
které se dokázal napojit a získávat z nich různé informace.
Polský inženýr Stefan Ossowiecki dokázal z hrotu pravěkého kopí popsat každodenní způsob
života tlupy, které kopí patřilo. Během času tak postupně zkoumal dalších 32 muzejních
exponátů od kamenných nástrojů až po keramické sošky a kovové ozdoby. jeho tvrzení často
nesouhlasila s oficiálními názory archeologů, ale přesto je pravděpodobnější, že pravdu měl
on.
Klasickým případem psychometrie je čtení zpráv ze zalepených obálek, kdy jasnovidec
dokáže nejen přečíst obsah, ale i určit a popsat osobu toho, kdo zprávu psal. Takovýchto
schopností už mnohokrát využila i policie, při pátrání po zločincích nebo zmizelých osobách.
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