
Văn Minh Cổ và Đức Quốc Xã  

Nhiều nhà khảo cổ học và nhà lý luận về người ngoài hành tinh cho rằng trái đất xưa kia 
từng nhiều lần được người ngoài hành tinh viếng thăm, làm thay đổi mãi mãi lịch sử loài 
người trên trái đất. Liệu những câu chuyện này đáng tin đến mức nào 

Nằm trên sa mạc Nazca, khu vực thuộc Peru, một hệ thống đường kẻ cổ đại kéo dài hơn 50 
dặm khiến nhiều thế hệ các nhà khảo cổ học kinh ngạc. Bên cạnh những đường nét và hình 
thù đơn giản còn có những hình vẽ động vật, chim và con người. Kích thước khổng lồ của 
những hình vẽ này cho thấy chúng chỉ có thể được xem và đánh giá cao từ trên cao, nhưng 
không có bằng chứng rằng người Nazca đã phát minh ra máy bay. Theo các nhà lý thuyết về 
du hành vũ trụ cổ đại, những hình vẽ này được sử dụng để định hướng cho tàu vũ trụ khi họ 
đến và hạ cánh. Những đường kẻ lớn đóng vai trò là đường băng. 

 

 

 

Nhiều câu chuyện tiếng Phạn được viết ở Ấn Độ cách đây hơn hai thiên niên kỷ chứa đựng 
thông tin về chiếc máy bay thần thoại "Vimanas". So sánh sự giống nhau giữa những mô tả về 
Vimanas và những đặc điểm của UFO (vật thể bay không xác định) mà nhiều người kể lại, 
các nhà lý thuyết người ngoài hành tinh cổ đại cho rằng một số phi hành gia ngoài hành tinh 
từng viếng thăm Ấn Độ. 

Các nhà lý thuyết người ngoài hành tinh tin rằng những vị khách đến từ hành tinh khác đã 
giúp con người xây dựng các kỳ quan kiến trúc như kim tự tháp Giza của Ai Cập. Không chỉ 
vì Giza một kỳ công đáng kinh ngạc của kỹ thuật trong thời đại bấy giờ, mà công trình này 
còn nằm ở giao lộ của các đường vĩ độ và kinh độ dài nhất. Có phải những người xây dựng 
các kim tự tháp đã biết trái đất hình tròn và kích thước của nó? 
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Các nhà lý thuyết cổ đại người ngoài hành tinh chỉ ra rằng một số di tích cổ đại thể hiện nền 
kiến thức thiên văn học toàn diện, vượt qua các nền văn hóa sau này. Kim tự tháp Mặt trời ở 
Teotihuacan của Mexico nằm ở trung tâm của một tổ hợp các kim tự tháp tuân thủ theo mô 
hình hệ thống các hành tinh trong hệ mặt trời. 

Nền văn minh của người Sumer là một trong những nền văn minh lâu đời nhất mà con người 
biết đến. Người Sumer tin rằng họ được tạo ra bởi các Annunaki, tức một nhóm của người 
ngoài hành tinh. Người Sumer tin rằng người Annunaki từ các ngôi sao đến trái đất để khai 
thác vàng. Theo thần thoại cổ đại, Annunaki cần công nhân khai thác vàng, do đó, họ biến đổi 
gen và tạo ra các Sumer (hay con người). 

5. Quan tài của Pacal 
Ở miền Nam Mexico, Pacal Đại đế cai trị thành phố Palenque của người Maya trong suốt thế 
kỷ thứ bảy. Ông được chôn cất bên trong một kim tự tháp được gọi là Temple of Inscriptions. 
Chiếc nắp quan tài được chạm khắc cực kỳ cầu kỳ của ông đã trở thành một tác phẩm nghệ 
thuật kinh điển của người Maya và cũng là chứng cứ ủng hộ lý thuyết về người ngoài hành 
tinh cổ xưa. Theo quan điểm của họ, Pacal được vẽ lại lúc ông ở trong tàu vũ trụ đang cất 
cánh. Ông với tay lên bảng điều khiển, chân trên bàn đạp và thở bằng ống oxy. 

4. Mahabharata và Ramyana 
Đây là bản thiên anh hùng ca Ấn Độ cổ đại nói về một trận đánh lớn với những người đàn ông 
trong máy bay, những vụ nổ hạt nhân và nhiều vũ khí cỡ lớn. Được viết cách đây hơn 2.000 
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năm, có phải đây chỉ là câu chuyện được hư cấu tốt hay người viết đã chứng kiến một điều gì 
đó trên bầu trời trở lúc đó? Ngoài ra còn có sự tương đồng thú vị giữa câu chuyện này với 
những điều mô tra trong Kinh Thánh. 

3. Puma Punku 
Nằm ở Nam Mỹ, khu vực cao nguyên của Bolivia, Puma Punku là một khu di tích với nhiều 
khối đá được chạm khắc cầu kỳ nằm rải rác. Những tác phẩm chính xác trên trên một quy mô 
lớn như vậy gần như không thể thực hiện được nếu không có các công cụ và máy móc hiện 
đại, trong khi đây là những tàn tích đã hơn 1.000 năm tuổi. Các nhà lý thuyết người ngoài 
hành tinh cổ đại giả thuyết rằng người ngoài hành tinh với các kỹ thuật kỹ thuật tiên tiến tạo 
ra những tác phẩm này hoặc tư vấn cho những người xây dựng nó. Pumu Punku được tạo 
thành từ đá granite và diorite, với độ cứng chỉ thua kim cương. Loại đá này rất khó cắt và cực 
kỳ nặng. Một trong những tảng đá ở đó nặng tới 800 tấn! 

2. Ngoài hành tinh và Đức Quốc Xã 
 
 
 

 
 
 
 

Xâm lược những đế chế có sức mạnh gần như bất khả chiến bại, sở hữu những vũ khí siêu 
mạnh đến mức khó tin, Đức sở hữu quân đội công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong chiến 
tranh thế giới thứ hai. Các loại vũ khí như máy bay phản lực, máy bay ném bom chính xác và 
tên lửa điều khiển, tất cả đều được thiết kế để đế chế Đức tung hoành khắp châu Âu. Người 
Đức đã phát triển tên lửa hành trình đầu tiên, các máy bay ném bom buzz V1 và V2 - tên lửa 
đạn đạo đầu tiên. 
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Các nhà khoa học Đức khiến cả thế giới phải ghen tị, nhưng những gì làm cho họ quá nổi bật 
như vậy? Có phải họ chỉ đơn giản là thông minh hơn những người khác? Các nhà khoa học 
Đức không coi các bản văn cổ là những chuyện hoang đường huyền thoại, mà là nguồn gốc 
của sự kiện lịch sử và khoa học. Đức Quốc xã có những học giả nghiên cứu về phương Đông 
tốt nhất trên thế giới. Họ dịch các bản văn cổ như Hindu tiếng Phạn sang tiếng Đức. 

1. Hoa của cuộc sống 
 
Hoa của cuộc sống (Flower of life) được biết đến từ thời cổ đại, thể hiện trong đền thờ Osiris, 
Romania, Israel, Trung Quốc và nhiều nơi khác. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có cấu trúc 
hình học, như con người, cây cối, động vật, các hành tinh, hệ thống năng lượng mặt trời, các 
ngôi sao…Tất cả mọi thứ mà khoa học hiện đại biết về các yếu tố và thực tế đều liên quan đến 
các khối đa diện đối xứng – xuất phát từ mô hình hoa của cuộc sống. 
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