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Ruski znanstvenik Ernest Mul-
da{ev je pri{el na sled veliki
skrivnosti Himalaje, kjer v skri-

tih votlinah ‘e stotiso~e let v globokem
meditativnem stanju prebivajo varuhi
starodavnega védenja, bitja, ki pred-
stavljajo genski fond ~love{tva. ^e bi
v prihodnosti, tako kot v ~asu Atlanti-
de, spet pri{lo do uni~enja zemlje in
iztrebitve ~love{tva, se lahko ta bitja
prebudijo in pomagajo obnoviti svet.

Nem{ki raziskovalni pisec Jan van
Helsing v svoji knjigi Roke pro~ od te
knjige!, ki je iz{la pri ARA zalo‘bi, govori
o izvoru na{e civilizacije, pri ~emer na-
vaja izsledke svojih raziskav ter raziska-
ve drugih znanstvenikov, med njimi tu-
di osupljiva spoznanja ruskega znanst-
venika, okulista in kirurga prof. dr.
Ernesta Mulda{eva. Ta je na podlagi
o~esne ro‘enice in medo~esnega predela
rekonstruiral velikosti in oblike ~love{ke
glave ter celega telesa. Premer o~esne ro-
‘enice je merska enota v o~esni geome-
triji, ker je konstanta ~love{kega telesa,
kar se lahko uporabi tudi pri raziskavi
izvora ~love{tva. Tako je ugotovil, da je
~love{tvo nastalo v Tibetu, potem pa se
je raz{irilo po vsem svetu.

O^I ATLANTA
Mulda{ev in njegovi sodelavci so

analizirali o~i, ki jih vidimo na tibetans-
kih templjih, in napravil rekonstrukcijo
glave in telesa. To telo ima posebne zna-
~ilnosti. Nima nosnega korena, kar je
lastniku teh o~i omogo~alo pogled na
vse strani v obmo~ju 80 do 90 stopinj.
Pri dana{njem ~loveku nosni koren
pokriva notranji del vidnega polja, zato
vidimo le v obmo~ju 35 do 45 stopinj,
kar mo~no ote‘uje orientacijo pri rde~i
svetlobi. Ali je lastnik teh nenavadnih
o~i ‘ivel v okolju z rde~o svetlobo?

Nostradamus pojasnjuje, da je nekdanja
civilizacija Atlantov po premiku te~ajev
in zemljine osi ‘ivela pod rde~e obarva-
nim nebom.

Nepopolno zaprta o~esna re‘a omo-
go~a periferni pogled tudi pri zaprtih
o~eh. Notranji o~esni koti pri~ajo o mo~-
nem tvorjenju solzne teko~ine, ki je po-
trebna za vla‘nost o~esa s priprto o~esno
re‘o. Vse to pa varuje ob~utljivo o~esno
ro‘enico pri plavanju pod vodo! Od
Nostradamusa izvemo, da so Atlanti
bivali tudi pod vodo, kjer so imeli plan-
ta‘e. Namesto nosu pa je ventilna dihal-
na odprtina, ki prepre~uje vstop vode v

dihala med bivanjem pod vodo. Podob-
ne ventilne dihalne odprtine imajo del-
fini in kiti.

Torej so o~i na tibetanskih templjih
o~i ~loveka pretekle civilizacije – o~i
Atlanta!

Mulda{ev se je v Tibetu sestal s pred-
stavniki ve~ samostanov, ki so rekon-
struirano bitje na Mulda{evovi sliki pre-
poznali kot bitje pretekle civilizacije.
Ljudje nekdanjih civilizacij, kot tudi ne-
kateri iz na{e civilizacije, so bili sposobni
poglobiti se v stanje samadhija in usta-
viti presnovo telesa. Samadhi je najvi{ja
stopnja meditacije. Kot trdijo u~eni mo‘-
je na Himalaji, je telo v tem stanju lahko
konzervirano ve~ tiso~letij, ne da bi
oseba umrla. V samadhiju je du{a zunaj
telesa, z njim je povezana s srebrno ener-
gijsko vrvico, popkovino obeh teles. V
samadhi se lahko poglobi pri tempera-
turi {tirih stopinj, ki je v votlinah in v

ZGODOVINA ^LOVE[TVA

V votlinah Himalaje se skriva genski fond ~love{tva

Atlanti {e ‘ive med nami
Predstavniki preteklih

civilizacij so se umaknili v
skrite kraje, kjer lahko

poljubno dolgo vztrajajo v
samadhiju in se tako

ohranjajo za prihodnost.

Dr. Ernst Mulda{ev je glede na o~esne geometri~ne parametre, ki temeljijo na o~esni ro‘enici
(levo zgoraj), prou~il nenavadne o~i na budisti~nih templjih v Nepalu, Indiji in Tibetu (levo
spodaj) in rekonstruiral njihovo glavo (desno).
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vodi obi~ajno konstantna. Telesna tem-
peratura pade in telo postane negibno,
mrzlo in trdo. Iz samadhija se lahko
du{a znova prebudi in naprej normalno
‘ivi. V teh votlinah kot varovalni {~it
delujejo posebne, smrtonosne sile, ki
bitja v samadhiju varujejo pred vsiljivci.

SAMADHI VOTLINE
Ko so Kitajci vdrli v Tibet, je veliko

tibetanskih menihov med mu~enjem
potrdilo obstoj samadhi-votlin. Kitajci
so jih veliko preiskali in leta 1964 v neki
votlini na{li lamo, ki je bil tam v samad-
hiju od leta 1960, in ga odpeljali v je~o,
kjer se je telo lame po~asi ogrelo in zopet
o‘ivelo. Pod strogimi pogoji je lama v
je~i prebil do leta 1987, potem pa so ga
izpustili na prostost.

Kako so Kitajci lahko vdrli v votline,
~e so tam duhovne ovire? Lama Bonpo
je povedal, da je duhovna mo~ ljudi na{e
civilizacije v stanju samadhija veliko
{ibkej{a od mo~i starodavnih Atlantov,
zato varovalne sile v~asih sploh ni ali
pa je ta zelo {ibka. Toda ponekod so
Kitajci svoj vdor pla~ali z ‘ivljenjem.
Pred neko votlino so na{li mnogo mrt-
vih kitajskih vojakov z obrazi, spa~enimi

od bole~ine. Umr-
li so zaradi nezna-
ne sile varovalne-
ga {~ita. Prebival-
ci bli‘njih vasi so
pripovedovali, da
so vojaki kot blaz-
ni pritekli iz votli-
ne, vpili, se dr‘ali
za glavo in trebuh,
potem pa umrli.

Dostop do teh
votlin ima le nekaj
dru‘in, ki ‘e ge-
neracije skrbijo za
bitja v njih. Mul-
da{ev je na{el dva skrbnika neke votline,
v kateri biva najmanj en Atlant v stanju
samadhija. Starej{i skrbnik je bil star ‘e
petindevetdeset let in ni ve~ hodil v
votlino, mlaj{i pa jo je obiskoval enkrat
na mesec. Povedal je, da gre lahko vanjo
le tisti, ki mu bitja dovolijo vstop. Medi-
tirati za~ne ‘e en teden prej, po vstopu
v prvo dvorano votline pa se mo~neje
poglobi v meditacijo. Starej{i skrbnik je
ve~krat poudaril, da so samadhi-votline
skrivnost, a se je po~asi le omeh~al in
povedal, da tam v samadhiju sedijo
podobna bitja, kot so na Mulda{evovi
sliki, pa tudi {e druga~na in razli~no
velika; nekatera imajo zelo veliko in
zgoraj sto‘~asto lobanjo (kot Nefretete
iz Egipta). Bitja sedijo v polo‘aju lotosa,
o~i imajo priprte in gledajo navzgor.
Teles se je tudi ‘e dotaknil in so trda in
mrzla. Povedal je, da so nekatera bitja
podobna Budi, ki je bil nenavadnega
videza.

Prvi Buda, ki se je pojavil v Tibetu
pred dobrimi osemnajst tiso~ leti, je imel
namre~ med prsti na rokah in nogah
plavalno ko‘ico, roke so mu segale do
kolen, spolni organ je bil skrit v gubi,
ko‘a je imela zlat odtenek, v ustih pa je
imel dolg jezik in {tirideset zob. Po teh
znakih sode~ je bil prvi Buda bodisi iz
ene od preteklih civilizacij ali pa nezem-
ljan. Bitje, ki se je smrtno ponesre~ilo pri
padcu vesoljske ladje leta 1948 v Ros-
wellu, je imelo podobne telesne znake.

Na koncu pogovora je bilo Mulda-
{evu dovoljeno vstopiti v votlino, ven-
dar ni pri{el dale~. @e po prvi dvorani
ga je za~ela boleti glava in postalo mu je
slabo, kar se je stopnjevalo do neznosne
bole~ine, zato je votlino hitro zapustil.

Po besedah nekega lame so mnogi
preroki na tem svetu mnoga tiso~letja
stare osebe, ki se vsakih nekaj stoletij
prebudijo iz samadhija, da posredujejo
svetu svoja sporo~ila, potem pa gredo
spet »spat«. Tudi grof Saint Germain je
podobno trdil o sebi, da je starej{i od
Metuzalema in da se vsake toliko ~asa
poda na po~itek v Himalajo.

RE[ITELJI ^LOVE[TVA
Torej so se predstavniki preteklih

civilizacij umaknili v skrite kraje (votli-
ne, globo~ine oceana, podzemeljska
mesta …), kjer v stanju samadhija lahko
vztrajajo neskon~no dolgo in se tako
ohranjajo za prihodnost. Te samadhi-
votline so tako reko~ genski fond vseh
dosedanjih vrst ~loveka, ki se lahko v
primeru globalne katastrofe ob vsakem
~asu spet reaktivirajo.

Tako je samadhi re{ilna bilka ~love{t-
va, ker lahko tiso~letja ohrani telo ter ga
po potrebi obudi in zgradi novo civiliza-
cijo. Veliko civilizacij je ‘e izumrlo in
vsakokrat so ljudje, ki so se zbudili iz
samadhija, postali poganjek za novo
~love{tvo.

Marija Helena [inigoj

Avtor v tej mednarodni uspe{nici govori tudi
o igricah bogov-stvarnikov ~loveka, skrivnem
védenju templjarjev, pripravah na novi
svetovni red, indigo otrocih, nezemljanih v
podzemeljskih mestih, lete~ih diskih in prosti
energiji, ki se ‘e uporablja ... Na voljo je na
Misteriji.si in 051/307 777.

Genski skladi ~love{tva – v samadhi votlinah so predstavniki razli~nih
civilizacij.
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ATLANTI {E ‘IVE MED NAMI


