VESMÍRNÝ KÓD
Známý vědec a spisovatel Zecharia Sitchin ve své poslední knize "The Cosmic Code",
(Vesmírný kód), analyzuje motivaci mimozemské civilizace ke stvoření lidského druhu. Z
prastarých sumerských textů, které jsou starší jako Bible, si Sitchin troufl rekonstruovat
historickou skutečnost, která byla dlouho poznamenána nedůvěrou a neporozuměním: kód,
který použili ke stvoření našeho druhu Anunnakiové – bohové z hvězd.
Sitchin uvádí, že počátek Bible - příběh o stvoření světa, včetně stvoření Evy a Adama v
Edenu, včetně potopy světa, jsou ve skutečnosti hodně zkrácené verze mnohem rozsáhlejších
a detailnějších sumerských zápisů na hliněných tabulkách. Sumerové byli civilizací žijící na
území dnešního severního Iráku mezi řekami Eufratem a Tigrisem, kteří se zde objevili asi
před 6000 lety a již v této dávné minulosti znali řadu vymožeností, které dnes patří k moderní
vyspělé civilizaci: mrakodrapy, stavby z cihel, rozvinutou dopravní infrastrukturu, zákony,
uměleckou literaturu, soudnictví, metalurgii, a mnoho dalšího, bez čeho bychom dnes
civilizaci nemohli pokládat za vyspělou.
Nejzáhadnější jsou znalosti Sumerů v oblasti astronomie a dalších exaktních věd, zejména
matematiky, kde byli schopni konstruovat složité geometrické obrazce, dělili kruh na 360
stupňů, počítali v šedesátkové soustavě, ze které stále ještě používáme hodinu s 60 minutami
a minutu s 60 vteřinami, dělení dne a noci po 12 hodinách, rok na 12 měsíců atd. Jejich
znalost astronomie byla na předpokládanou možnost technického vybavení téměř
neuvěřitelná! Znali všechny planety, které známe i my dnes, včetně těch, které byly objeveny
během posledních 200 let - Uran, Neptun a Pluto. Pluto byl dokonce objeven až v roce 1930.
Ve starých sumerských textech mají bohové Anunnakiové konkrétní jména, takže lze
předpokládat, že se jednalo o konkrétní osoby. Jeden z textů popisuje přistání 50 astronautů
pod vedením skvělého vědce, zvaného Enki, v Perském zálivu. Popisuje, jak vybudovali první
základnu na této planetě a nazvali ji Eridu, což znamená "domov v dáli". Anunnakiové
pocházeli údajně z planety Nibiru - nejvzdálenější planety naší sluneční soustavy s dlouhou
oběžnou dobou – přibližně 3600 let.
Na dalších tabulkách se uvádí, že když přišli na Zem někdy před 435.000 lety, kdy zde byli
pouze hominidé. Za pomoci genové manipulace vytvořili „prototyp“ homo sapiens někdy
před 250.000 až 270.000 lety, zejména jako svého pozemského pomocníka. Existuje mnoho
textů o výsledcích genového inženýrství a výzkumech mimozemšťanů. Tyto texty totiž mluví
o oblasti genetického inženýrství a procesu, kde ten samý Enki, kterému pomáhala žena zvaná
Nintu (byla velícím zdravotním důstojníkem u Anunnakiů, možná i biologickou šéfkou),
prováděli tak dlouho pokusy, dokud nedosáhli tzv. perfektního modelu, nazvaného dnes
Adam. V těchto textech, kde jen část byla objevena a dešifrována, je popsáno, že došlo i k
tomu, že vnikl defektní jedinec. Měl například pouze jednu končetinu nebo neviděl.
Anunnakiové své znalosti předali jen málo zasvěcencům, protože se báli, že budou zneužity.
Zasvěcenci potom dále vyučovali řadu kněží, vědců a písařů, ve snaze předat znalosti v co
největší míře dále. V některých textech je dokonce zmínka o tom, že je smějí číst pouze
"zasvěcenci" a ostatní do nich nemohou pod trestem smrti ani nahlédnout. Jak vlastně tito
Bohové - Anunnakiové komunikovali s lidským druhem, třeba ihned v okamžiku, kdy byl
tento lidský druh stvořen? Kam byly tajné informace vloženy? Nedávno bylo za pomoci
originálního hebrejského textu a počítačové analýzy zjištěno, že Bible obsahuje tajný kód,
čteme-li jen určitá písmena, po jisté periodicitě. Sitchin zjistil, že stejně jak je kódována
DNA, naprosto stejný genetický kód byl použit k zakódování jazyka, ve kterém byly
informace předávány lidskému druhu.

Námitky skeptiků:
Jestliže mimozemská civilizace byla tak vyspělá, že dokázala překonat mezihvězdné
vzdálenosti, jak je možné, že neměla techniku, která by jim dokázala těžit pozemské suroviny a
jinak pomáhat? Proč si k tomu musela vytvářet „lulla“, za pomoci genetické manipulace?
Jiná možná řešení:
• Nejednalo se o mimozemšťany, ale o zbytky pozemské civilizace, která přežila globální
katastrofu a potřebovali rychle pracovníky k obnově civilizace. Tomu nasvědčují i mnohé
vymoženosti a znalosti starých Sumerů.
• Mimozemšťané prováděli rozsáhlé experimenty s tvorbou nových ras, které pak
ponechávali jejich přirozenému vývoji, za účelem zkoumání všeobecných vývojových
tendencí.
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