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ČLOVEŠKA ZGODOVINA

V zadnjih dveh sto-
letjih so raziskoval-
ci našli veliko število 

kosti in predmetov, ki pri-
čajo o tem, da moderen člo-
vek obstaja že dolge milijo-
ne let. Vendar uveljavljena 
znanost ta presenetljiva od-
kritja vztrajno zatajuje, ker 
se ne ujemajo s trenutno ve-
ljavno teorijo o nastanku člo-
veka. Po tej naj bi anatomsko 
moderni ljudje evolvirali šele 
v zadnjih 100.000 letih iz bolj 
opicam podobnih prednikov. 
Iz knjige Prikrita zgodovina 
človeške rase navajamo ne-
kaj šokantnih najdb, ki potr-
jujejo, da je inteligentni člo-
vek obstajal že veliko prej in 
da so že v pradavnini hkrati s 
primitivnimi plemeni obsta-
jale tudi zelo napredne civi-
lizacije.

Knjigo dobite na Misteriji.si in 
051/307 777.

Izbočeni »črki«, najdeni znotraj 
marmornatega bloka iz kamnolo
ma blizu Philadelphije v Pensil
vaniji. Marmornati blok so izko
pali iz globine okoli 20 metrov.

Ta kovancu podoben predmet iz 
vrtine pri Lawn Ridgu v Illinoi
su je bil, glede na poročilo, naj
den 38 metrov globoko pod po
vršino. Po informacijah Držav
nega zavoda za geološke raziska
ve v Illinoisu je starost usedlin 
z najdenim kovancem nekje med 
200.000 in 400.000 leti.

Kipec iz vrtine v Nampi, Idaho. 
Predmet je iz obdobja plioplei
stocena, star okoli 2 milijona let.

Delen podplat čevlja v triadnih 
skalah iz Nevade. Triada je ob
dobje od 213 do 248 milijonov 
let pred sedanjostjo.

Kovinska cev, najdena v ka
mnolomu Saint-Jean de Livet, 
Francija, v 65 milijonov let 
starem krednem ležišču.

Kovinska krogla iz Južne Afri
ke s tremi vzporednimi braz
dami okoli ekvatorja. Kroglo so 
našli v predkambrijski rudnin
ski usedlini, ki ji pripisujejo 
starost 2,8 milijarde let!
 R. M. 

Levo: Čevljast odtis, ki ga 
je odkril William Meister v 
kambrijskem glinastem skri
lavcu blizu Antelope Springa v 
Utahu. Če je odtis čevlja avten
tičen, potem je star več kot 505 
milijonov let.
Desno: Meistrov odtis, očr
tan z belo barvo, se v ničemer 
ne razlikuje od oblike moderne
ga čevlja.
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