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Firmas „Canadien 
Avro” slepenie 
diskveida lidaparāta 
izstrādes projekti

vl/eslu res noslēpum i___________________________

RO CRAM M A WS- 
606A -  TĀ SAVULAIK 

SAUCĀS SLEPENIE D l- 

SKVEIDA LIDAPARĀTA 

RADĪŠANAS DARBI.

Kopš 1947.gada Kanādas firmā 
„Canadien Avro” angļu konstruktora 
Džona Frosta vadībā sākās darbi, 
lai radītu aparātus ar gaisa 
spilvenu. Jau 1955.gadā šī 
pati grupa strādāja pie izcilas 
manevrēt spējas pārtvērēja 
izstrādes, kas spētu attīstīt 
ātrumu līdz 2300  kilomet
riem stundā (pēc citiem da
tiem -  419 kilometrus stun
dā, kas ir tuvāk patiesībai).

Pentagona pasūtītāji 
(precīzāk -  A SV  Gaisa un 
Sauszemes karaspēki) pazi
ņoja, ka „pārtvērējs izraisīs 
revolūciju kara zinībās” un 
ka lidojuma laikā to „varēs 
noturēt par N L O ”.

Pasūtījums (programma W S - 
606A) radās gandrīz tūlīt pēc slavenā 
Rozvelas incidenta. Tolaik Pentagona 
rokās it kā nokļuva avarējuša lidojošā 
šķīvīša vraks un citplanētiešu ķer
meņi, ko atrada 1947.gada 7.jūlijā 
75 jūdzes uz ziemeļrietumiem no 
Rozvelas kara bāzes.

Dīvaina sagadīšanās, kurai reti 
kurš pievērsa uzmanību, kaut gan 
militāristu vēlēšanās iegūt šādu „lie
tiņu” ir diezgan saprotama.

Sākotnēji projektam W S -6 0 6 A  
vajadzēja līdzināties diskveida ra
ķetei, bet sabiedrībai atklātībā ofi
ciāli nodemonstrēja pavisam citāda 
izskata aparātu un citu nosaukumu 
„Avrocar”.

Gadījumu ar lidojošo šķīvīti „Avro” 
(V Z -9V  „Avrocar”) Pentagona ofi
ciālais informācijas dienests bija tā 
„noslīpējis”, ka neviļus rodas šaubas: 
vai par šo projektu tiešām ir pateikts 
viss? Nav izslēgts variants, ka pa
tiesībā „Avro” bija vien aizsegs, kas

maskēja daudz nopietnākus darbus. 
Un patiesībā pastāvēja divi pilnīgi 
atšķirīgi „Avro” projekti.

Ja  var ticēt meksikāņu laikraks
tiem, amerikāņi no „Canadien Avro” 
gribēja iegūt diskveida raķeti, kas 
„spētu attīstīt teju vai gaismas ātru
mu”, taču atklātībā nonākušā aparāta 
diametrs bija tikai 5,49 (vai 5,48) 
metri, tā centrālā rotora diametrs 
1,52 metri un aparāta kopējā masa 
bija 2563 kilogrami. Aparāts bija 
iedarbināms ar 3 reaktīvajiem dzinē

jiem  „Kontinental J69-T -9” (kas ne 
tuvu nespēja sasniegt ne tikai aptu
venu gaismas ātrumu, bet pat skaņas 
ātrumu).

Bija iecerēts, ka pēc vertikālās 
pacelšanās uz vilkmes vektors strā
dājošajām turbīnām novirzītos tā, lai 
nodrošinātu horizontālo vilkmi.

Lai gan uzbūvētais diskveida lid
aparāts V Z -9V  „Avrocar” bija ļoti 
glīts, tā aerodinamiskie raksturojumi 
bija vāji (konstruktoriem nebija izde
vies nodrošināt lidojuma stabilitāti).

1959.gada 12.decembrī
„Avro Canadien” rūpnīcas 
teritorijā Meltonā lidaparāts 
veica pirmo izmēģinājuma 
lidojumu. Pēc pusotra gada, 
1961 .gada 17.maijā, sākās 
horizontālie lidojumi. Taču 
jau 1961 .gada decembrī 
darbi „sakarā ar kontrakta 
termiņa izbeigšanos” tika 
pārtraukti.

Tomēr viss nepavisam ne
bija tik vienkārši. Pēc citām 
ziņām 1960.gada 24.jūnijā 
ražotājiem oficiāli nācies 

atzīt neveiksmi, turklāt -  pievērsiet 
uzmanību! -  gadu pirms horizontālo 
lidojumu sākuma! Jebkurā gadījumā 
līgums ar kanādiešiem izjuka, un 
atkal no lidojošā šķīvīša radīšanas 
programmas palika tikai atmiņas. 
Bet ne tikai: saglabājās fotogrāfijas, 
kinofilmas, vienu no aparātiem at
deva amerikāņu Armijas transporta 
muzejam Virdžīnijā. Otru V Z -9-V  
eksemplāru gluži vienkārši izjauca. 
Līdz ar to visi darbi šajā jomā oficiāli 
bija pārtraukti.
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Mērijas Džonsas
spokainas gaismas
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Pagājušā gadsimta sākumā Velsā 
formāli visi iedzīvotāji bija kristieši, bet 
tradicionālo tendenču pārstāvji palika 
mazākumā. Vallieši (Velsas iedzīvotāji) 
uzskatīja katolicismu un protestantismu 
par anglosakšus apspiedošām reliģijām, 
izvēloties mazāk izplatītas sektas un strā
vojumus. Puritāņi, metodisti un baptisti 
atrada Velsā pateicīgu draudzi.

Metodisti neuzskata priesteru oficiālu 
ordinēšanu par kaut ko svarīgu. Priestera 
pienākumus var uzņemties jebkurš biedrī
bas loceklis. 1904. gadā kāds jauns meto
dists, bijušais ogļracis Evans Roberts sāka 
uzstāties ar publiskiem sprediķiem. Viņš 
runāja ar tādu aizrautību un pārliecību, ka 
klausītāji nonāca reliģiskā ekstāzē. Evan 
apgalvoja, ka viņš sprediķus negatavo ie
priekš, bet runā „Svētā Gara iedvesmots”. 
Cilvēki visā provincē, klausoties viņa ru
nās, sāka nožēlot savus grēkus, pārtrauca 
dzeršanu, smēķēšanu un runāt neķītrī
bas. Alkohola pārdošanas apjomi Velsā 
samazinājās gandrīz divas reizes. Ari 
sports kļuva par reliģiskās atdzimšanas 
upuri: regbija un futbola spēlētāji pameta 
komandas un devās uz lūgšanām. Zirgi 
raktuvēs vairs nesaprata dzinēju koman
das, jo strādnieki pārstāja lamāties!

Ziņas par reliģisko atdzimšanu sasnie
dza arī Egrinu. Šajā 54 iedzīvotāju miestā 
nebija sava priestera -  tikai kapela, kurā 
jebkurš metodistu kopienas loceklis varēja 
uzņemties dievkalpojumu vadību. Mērija 
Džonsa saprata, ka pienācis viņas laiks.

38 gadus vecā Mērija Džonsa bija tu
rīga lauksaimniece, bet bagātība un veik
smīga laulība nav laimes garants. Viņas 
dēls gāja bojā 1893.gadā, pēc tam nomira 
māsa. Bēdas noveda Mēriju pie Dieva 
meklējumiem.

Neilgi pirms atdzimšanas sākuma 
Džonsa uzgāja priestera Čārlza Šeldona 
grāmatu „Viņa pēdās”. Tajā bija aprakstīts, 
kā jādzīvo īstam kristietim kārdinājumu 
ielenkumā. Grāmata uz Mēriju atstāja 
spēcīgu iespaidu.

„Es nezinu labāku piemēru dziļai re
liģiskai pārliecībai, kas nomāc dabiskās 
cilvēku kaislības, -  par Džonsas kundzi 
rakstīja mācītājs Havels Elvets Luiss. -  
Gara uzvara pār miesu viņu burtiski pār
veidoja”. Mērija gribēja pārliecināt visus 
cilvēkus sekot viņas piemēram.

V īzijas un 
gaismas

1904. gada decembra sākumā Džonsa 
lūdzās, lai Dievs viņas kaimiņus pievērs
tu savai ticībai. Vīzijā sievietei parādījās 
Jēzus, kurš viņu svētīja lasīt sprediķus.

Lūgšanas sanāksmē kapelā Mērija pir
mo reizi izteica vārdos to, kas slēpās viņas 
sirdī. Svētruna pārsteidza zemniekus, kuri 
no klusās, noslēgtās sievietes tādus daiļ
runības plūdus nebija gaidījuši. Tomēr ar 
vārdiem vien lieta nebeidzās. Virs kapelas 
uzplaiksnīja loks, kas līdzinājās miglainai 
varavīksnei. Viens tās gals balstījās jūrā, 
bet otrs -  pret kalna virsotni, izstarojot 
maigu gaismu pāri kapelas jumtam. Kad 
loks apdzisa, debesīs iemirdzējās neparas
ta spilgtuma un lieluma zvaigzne.

Pati Džonsas kundze un viņas kaimiņi 
saprata, ka spīdošā parādība ir tieši saistīta



ar svētrunu. Spožās lodes un starus novē
roja visi iedzīvotāji. Drīz vairums Egrinas 
iedzīvotāju pievērsās viņas ticībai.

Mērija patiesi domāja, ka lodes parādās 
tur, kur dzīvo cilvēki, kuriem vajadzīga 
viņas garīgā palīdzība. „Viņa pamanīja 
gaismas, kas karājās virs mājām kalna 
virsotnē, un bija noraizējusies, domājot, 
ka tur vēl palikuši ticībai nepievērstie, -  
pēc viņas vārdiem pierakstīja mācītājs 
Havels Luiss. — Bet kādu reizi metodistu 
priesteris viņai teica, ka vienā no šīm mā
jām dzīvo veca sieviete, kura vēl nav uzsā
kusi Kristus ceļu. „Ak, tad šīs gaismas tur 
redzamas viņas dēļ”, -  atbildēja Džonsas 
kundze, apmeklēja večiņas māju un vecā 
kundze kļuva par vienu no 51 atgriezta
jiem šo brīnišķīgo divu nedēļu laikā”.

Laika gaitā ziņas par debesu gaismām 
un sprediķiem izplatījās aiz ciema robe
žām, Mēriju sāka uzaicināt runāt citās 
vietās. Gaismas parādības sekoja viņai, it 
kā piesaistītas, izraisot vispārēju ažiotāžu.

„Parasti zvaigzne rodas izteikti dien
vidos un pazūd, kad parādās dīvainas 
ugunis, -  rakstīja vietējais žurnālists 
Berija Gvinfs Evans. -  Gaismas seko 
Džonsai, vēstot par viņas ierašanos vai 
pavada Mēriju viņas braucienos. Viņas 
nesatricināmā ticība gaismām ir tāda, ka 
viņa neiziet no mājas, ja tās nav parādī
jušās. Pretējā gadījumā nekādi mājas pie
nākumi vai negaiss, lai cik tas arī nebūtu 
stiprs, nevar viņu apturēt. „Zvaigzne” vai 
gaismas virs Mērijas izvēlētās kapelas ne
parādījās tikai divas reizes, un katru reizi 
sprediķis iznāca neveiksmīgs”.

Žurnālista stāsts
1905. gada 31. janvārī Berija Evans no

vēroja gaismas acu liecinieku klātbūtnē. 
Viņa stāsts pirmo reizi parādījās laikraks
tā „Barmut Advertiser”.

„Pēc vairāku stundu ilgas draudzīgas 
sarunas es piecēlos, lai aizietu, bet Mērija 
Džonsa kundze no Egrinas mani apturē
ja:

-Jum s labāk palikt, lai savām acīm pa
skatītos uz gaismām. Būs žēl, ja aiziesiet.

Mums līdz kapelai bija jāiet divas jū
dzes kājām. Mūs pavadīja divi priesteri -  
Levemins Morgans, Rodžers Viljams un 
vēl viens cilvēks. Džonsa kundze izgāja 
ārā un atgriezusies teica:

-  Mēs nevaram iet. Vēl nav gaismas. 
Pēc piecām minūtēm viņa atkal izgāja un 
ātri atgriezās:

-  Iesim. Tās ir parādījušās. Mums būs 
jauka lūgšanu sapulce!

Šis paziņojums izraisīja satraukumu 
tikai vienā mūsu grupas cilvēkā, kurš 
neticēja Mērijas stāsta patiesumam. Mēs 
šķērsojām Kambrijas dzelzceļu un gājām 
gar tīrumu, kad Džonsa kundze mums 
norādīja uz debesīm dienvidu virzienā. 
Kamēr viņa runāja, mēs redzējām, ka 
starp mums un kalna virsotni apmēram 
divu jūdžu atstatumā uzplaiksnīja mir
dzoša balta gaisma. Dažādos virzienos 
no tās, kā no milzīgā dimanta, atdalījās 
spožas izkliedētas dzirksteles.

-  Tā varētu būt lokomotīves laterna,” 
teica mūsu neticīgais Toms.

-  Nē, klusi atbildēja Džonsa kundze, tā 
ir pārāk augsta lokomotīvei.

Brīdī, kad viņa izteica šos vārdus, 
uguns, it kā apstiprinot viņas vārdus, 
palēcās kalnu virzienā un tūdaļ atgriezās 
iepriekšējās stāvoklī. Tad, zibenīgi uzņē
musi ātrumu, tā nāca mūsu virzienā un 
pazuda. Tad gaisma parādījās vēl tuvāk 
un bija vēl spilgtāka. Gaisma pazuda tik
pat negaidīti kā parādījās.

-  Pagaidiet! -  Džonsa kundze ātri sa
cīja.

Pēc brīža augstu virs kalna virsotnes 
uzplaiksnīja vēl viena uguns, apgaismo
jot viršu tīreli ar žilbinošu gaismu. Tad 
uguns pazuda, lai no jauna uzplaiksnītu 
ziemeļos jūdzes atstatumā no vietas, kur 
tā uzplaiksnīja pirmo reizi. Ugunis redzē
ja visi pieci cilvēki.

Kad mēs gājām pa ceļu, es redzēju, 
ka to šķērso trīs balti spoži stari. To 
gaismā kļuva skaidri saskatāma akmens 
siena -  visas tās plaisas un uz tās augošā 
sūna, tik skaidri kā pusdienlaikā vai 
zem prožektora gaismas. Pēc tam ze
mu virs zemes parādījās asins sarkana 
uguns. Man likās, ka tā atradās ceļa 
vidū, tieši virs mums. Es neko neteicu, 
kamēr mēs nebijām nonākuši tajā vietā. 
Uguns izzuda tikpat negaidīti, kā parā
dījusies.

-  Džonsa kundze, ja es nemaldos, ugu
nis jūs joprojām pavada, -  es teicu.

- Jā ,  -  viņa mierīgi atbildēja. -  Es neko 
neteicu, lai saprastu, vai kāds tās pamanīs. 
Sākumā bija balti stari, bet dažreiz es re
dzu asins sarkanas ugunis, tāpat kā tagad 
jūs.

Izrādījās, ka trīs mūsu pavadoņi neko 
nebija redzējuši. Es biju vienīgais, kas ko
pā ar Džonsa kundzi novēroja parādības 
pēdējo fāzi”.

Mēriju Džonsu pavadošās gaismas ne
izdevās nofotografēt, kaut gan laikraksta 
„Daily Mirror” reportieri tās redzēja ne 
reizi vien. Visos uzņēmumos bija skatāma

parasta ainava vai filmiņa izrādījās izgais
mota.

Liktenīgais fināls
Egrinā un citās vietās, kur Mērija 

Džonsa sludināja, sabrauca desmitiem 
tūkstoši svētceļnieku. Skeptiķi uzskatīja 
par labāku neiejukt pūlī, lai nekļūtu par 
„masu psihozes” upuriem. Brainkragas 
baznīca Mērijas sprediķa laikā bija iz
gaismota ar nezin no kurienes starojošām 
gaismām. Pēc dievkalpojuma simtiem 
cilvēku redzēja bumbu, kas apgaismoja 
zemi ar staru. Jaunie kalnrači pieskrēja 
pie bumbas, nometās zem tās stariem 
ceļos un sāka lūgties. Laikraksta “Daily 
Mirror” korespondents redzēja kaut ko 
līdzīgu mūsdienu NLO: „Ap pusnakti 
pār mūsu ceļu bez brīdinājuma sāka palot 
mirgojošs spīdums. Man likās, ka starp 
zemi un debesīm pēkšņi parādījies kāds 
liels, gaismas plūsmu izstarojošs ķer
menis. Paskatījies augšup, es ieraudzīju 
kaut ko līdzīgu pelēkai ovālai masai ar 
baltu gaismu tās centrā. Kamēr es ska
tījos, ovāls aizvērās un viss atkal iegrima 
tumsā”. Tikai Mērija Džonsa palika 
neapmierināta. Viņa saprata, ka vairums 
cilvēku neierodas dēļ ticības Jēzum, bet 
lai redzētu spokainās gaismas.

Drīzumā ticības atdzimšana atslāba. 
Evans Roberts piedzīvoja nervu sabru
kumu un pārtrauca sprediķošanu. Citi 
reliģiskie līderi sekoja viņa piemēram. 
Tikai Mērija Džonsa turpināja sprediķot, 
bet viņas vārdi vairs nebija tik spēcīgi. 
Debesu gaismas, kas vadīja sievieti, pār
stāja iedegties. Kad 1909.gadā nomira 
viņas vīrs Ričards, Mērija atteicās no mē
ģinājumiem pievērst tautiešus patiesajam 
ceļam. Viņa atgriezās iepriekšējā dzīvē, 
kļuva klusa un noslēgta, gandrīz nekad 
neatstājot māju. 1936. gada 21.janvāri 
Mērija nomira.

Zinātnieki centās izskaidrot Egrinas 
gaismas ar lodveida zibeņiem, mirgojošu 
kukaiņu bariem vai tektonisko lūzumu 
enerģiju izlādēm. Viņu centieni bija ne
veiksmīgi, jo tie ignorēja Mērijas un viņas 
ticības lomu.

„Pūlis uzlādēts ar psihisko enerģiju un, 
iespējams, ka ugunis virs viņas uzlādējās 
no cilvēka baterijas, -  teica noslēpumaino 
parādību pētnieks Čārlzs Forts. -  Varbūt, 
ka tās barojās no viņas, auga un kļuva 
sarkanas, dzirksteļojot no pārsātinājuma”. 
Lai kā tas ari nebūtu, gaismas pazuda 
vienlaikus ar reliģiozo atdzimšanu un tajā 
novadā nekad vairs nav parādījušās.
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N ogalināt
imperatoru

Bedlams... Galvā asociatīvi iešau
jas standartu salikums: haoss, jukas, 
mudžeklis, trako nams. Tiešām , šis 
vārds kļuvis slavens saistībā ar pavi
sam konkrētu vietu. Pareizāk sakot, 
ārstniecības iestādi. Tāda paša no
saukuma slimnīca atradās Londonā, 
tieši pretī Taueram -  Betlēmes hos
pitālis garā slimajiem. Tautas valodā 
vienkārši Bedlams.

Tieši šeit iestājās jauneklis vārdā 
Ričards Dadds. 1844.gada vasarā aiz 
viņa aizcirtās „normālās” pasaules 
durvis. Daddu ievietoja nevaldāmo 
pacientu un kriminālo maniaku 
nodaļā. Pavaddokumentos bija raks
tīts, ka Francijā aizturēts 27  gadus 
vecs anglis. Viņš diližansā devies 
no Kalē uz Parīzi, bet ceļā, gandrīz 
pie pašas galvaspilsētas, negaidot ar 
nazi uzbrucis vienam ceļabiedram. 
Policijai aizturētais nav slēpis savu 
vārdu un dzīves vietu. Vēl jo  vairāk, 
viņš paziņojis, ka gatavojas doties uz 
Austrijas galvaspilsētu, lai nogalinātu 
imperatoru. Atzīšanos uzskatīja par 
prāta aptumšošanos. Arēji Ričards 
nelīdzinājās slepkavam.

Tomēr, kad viņš atzinās sava tēva 
slepkavībā, kuru bija nogalinājis 
gandrīz pirms gada, franču žan
darmi sasprindzināja uzmanību un 
nolēma par aizturēto ievākt sīkākas 
ziņas. D rīz no Lielbritānijas pienāca 
atbilde.

Izrādījās, ka 1843.gada 2 8 .augustā 
tēvs un dēls Daddas atbraukuši uz 
Catemu, lai paskatītos uz šeit nome
tinātā kavalērijas pulka manevriem. 
Dadds-jaunākais atradies spēcīga 
uzbudinājuma stāvoklī -  jau toreiz 
viņa uzvedībā novērotas dīvainības: 
halucinācijas, maniere sarunāties 
pašam ar sevi, pārmērīgs jūtīgums, 
epilepsijas lēkmes. Sabiedrībā paklī
da valodas par iespējamu vājprātību.

Manevru norise, militāro sacen
sību dinamika un skaļā bravurīgā

mūzika nenāca par labu Ričarda 
Dadda stāvoklim. Iespējams, ka 
viņš sastrīdējās ar tēvu. Kādā tumšā 
Kobema parka nostūrī notika traģē
dija. Nākamajā rītā policisti atrada 
sakropļoto Roberta Dadda līķi. „Pēc 
vakariņām, -  protokols vēstīja, -  
Dadds ar tēvu devās apstaigāties... 
Pēc divām stundām dēls uzbruka tē
vam ar nazi”. Augstākā sabiedrība un 
bohēmas pasaule bija satraukti, kāds 
Londonas žurnāls rakstīja: „Mums 
uz visiem laikiem jāaizm irst jaunā 
ģēnija vārds...”.

Laimes luteklis
Ričards Dadds dienas gaismu ie

raudzīja 1817.gadā galdnieka ģimenē 
provinciālajā Catemā. Pilsētiņa bija 
izslavēta kā kara kuģu būvniecības 
centrs. M ākslinieka tēvs, Roberts 
Dadds bija Catemā pazīstams un 
godājams pilsonis — viņam piederēja 
galdniecības darbnīca. Vecākais dēls 
mantoja no tēva izcilu māksliniecisku 
gaumi un gleznotāja izjūtu. Vecāki 
kopš mazotnes veltīja uzmanību zēna 
mākslinieciskai izglītošanai. Roberts 
uzskatīja savu mantinieku par likteņa 
dāvanu.

Ģimene 1832.gadā pārcēlās uz 
Londonu, kur Dadds-vecākais 
greznajā Safolkas ielā atvēra jaunu 
darbnīcu un lietas veicās. Ričardu 
iekārtoja slavenajā Karaliskajā māks
las akadēmijā, kur pasniedzēji uzreiz 
pamanīja viņa gleznotāja talantu. 
Viņam paredzēja spožu nākotni, 
slavu un pārtikušu dzīvi. Ričardu 
labprāt ielūdza augstākās sabiedrības 
salonos, jaunais mākslinieks bija vē
lams viesis augstmaņu namos. Viņš 
bija ideju un radošo spēku pārpilns. 
Jauneklim piemita neparasts prāts, 
smalks humors un teatrālas dotības, 
viņš lieliski izturējās un prata sevi 
pasniegt. Pievienojiet visam minē
tajam vēl jautrību un sabiedriskumu, 
pievilcīgu ārieni, īsta džentlmeņa 
manieres, galantumu un laipnī-



u

bu -  un jūs iegūsiet ideāla jaunekļa 
portretu. Visi uzskatīja Daddu par 
laimes lutekli. Tomēr viss aprāvās 
tikpat piepeši, kā iesācies.

Es esmu O zīriss!

izraisīja Ričardā niknu
ma un uzbudinājuma 
lēkmes. Tomēr galvenais 
ārsts Čārlzs Huds atrada 
pacientā visnotaļ inte
resantu sarunu biedru, 
kam piemita ass prāts 
un vērīgums. Slimnieks 
izraisīja ārstā interesi, un 
tas viņam atļāva zīmēt.
Huds bija pārliecināts, 
ka „noderīga nodarbo
šanās veicinās stāvokļa 
uzlabošanos”. Gāja gadi, 
bet izmaiņas nenotika.
Dadds daudz strādāja.
Bedlamam raksturīgais 
troksnis, brēkoņa, kņa
da un burzma nekādi 
neatspoguļojās viņa no
darbēs. Pabeidzis vienu 
darbu, mākslinieks tū
daļ pat ķērās pie nākošā.
Cita starpā, slimība 
progresēja. Rezultātā 
radinieki zaudēja visas cerības un 
pārstāja viņu apmeklēt.

Pats sev režisors
1864.gadā Ričardu Daddu no 

Bedlama pārveda uz Brodmūras 
dziednīcu, kas tajā laikā skaitījās 
medicīniski labāk apgādāta. Jaunajā 
dziednīcā viņš turpināja gleznot, 
bet viņam tas likās par maz. Tādēļ 
Ričards spēlēja vijoli un pat organi
zēja teātri, kurā visus darbus paveica 
pats -  bija gan režisors, gan māksli
nieks, dekorators, butafors un ari ak
tieris. Izcilais mākslinieks nomira 70 
dzīves gadā no tuberkulozes 1886. 
gadā.

Viņu laimīgi aizmirsa un no jauna 
ierunājās tikai 1974.gadā, kad slave
nā Londonas Teita galerija izstādīja 
vairāk nekā 200  mākslinieka darbus. 
Izstāde kļuva par sezonas naglu. Vēl 
pēc 10 gadiem Ričarda Dadda darbi 
izsolēs izraisīja īstu furoru. Kopš tā 
laika viņa darbu cenas tikai palieli
nās. Tomēr to nav atlicis daudz, un 
visas tās attiecināmas uz mākslinieka 
atrašanās laiku Bedlamā. Diemžēl 
Bedlamā ar ģēnija darbiem īpaši ne- 
ceremonējās -  tos taisnā ceļā nogā
dāja uz bēniņiem, kur tie neatgrieze
niski izputēja. Bedlams ir, un paliek 
Bedlams.

D ārgais prieks

N oderīga
nodarbe

Pacients skaitījās neval
dāms un nepārtraukti tika 
turēts karcerī. Dadds tiešām 
uzvedās pārmēru dzīvelīgi: 
ar dūrēm kūla gaisu, atkau
damies no neredzamiem 
dēmoniem un gariem, ne
ganti kliedza un lamājās. 
Atmiņas vai atgādinājumi 
par tēva noslepkavošanu

Londonā pazīstamais mākslas 
aizbildnis, filantrops un senlietu 
speciālists sers Tomas Filips 1837. 
gadā organizēja vērienīgu ekspedī
ciju uz Tuvajiem Austrumiem un 
Ēģipti. Viņš uzaicināja jauno Daddu 
piedalīties šajā interesantajā ceļojumā 
kā mākslinieku. No tik vilinoša pie
dāvājuma nebija iespējams atteikties. 
Ričards pat nespēja iedomāties, ka šis 
brauciens pašā saknē izmainīs visu 
viņa turpmāko dzīvi...

Ekspedīcija vēl nebija beigusies, 
kad Ričards pēkšņi to pameta. Viņš 
atgriezās Londonā, kur pārsteidza 
radinieku un paziņas ar notikušajām 
izmaiņām. Pavisam nesen Dadds 
bija jautrs un dzīvespriecīgs, turpre
tim tagad -  drūms, noslēdzies sevi, 
sarunājās pats ar sevi, dīvainu ideju 
pārņemts. Piemēram, paziņodams, 
ka viņš ir dieva Ozīrisa iemiesojums. 
Turklāt Ričards sāka patoloģiski 
baidīties un netīrumiem un sargāties 
saķert kādu slimību. Tādēļ viņš ne
kad nenovilka cimdus. Galvenais, ka 
viņš pavisam pārstāja nodarboties ar 
gleznošanu. Psihiatriskā izmeklēša
na atklāja smagu nervu sabrukumu. 
Ārsti ieteica slimniekam padzīvot 
izolācijā no sabiedrības. Dadda tēvs, 
cerot uz izveseļošanos, izvēlējās dēlu 
paturēt mājās. Diem žēl viņš par to 
saņēma cietsirdīgu atmaksu...

Ričardu pēc notveršanas uz mūžu 
ieslodzīja Bedlama nevaldāmo pa
cientu un kriminālo mani
aku nodaļā, kurā viņš pava
dīja 43 sava mūža gadus.

Dadda darbi ir bieži 
viesi autoritatīvās izso
lēs. 2017.gada 2 2 .martā 
prestižajā C hristie’s izsoļu 
namā bija izstādīts jaunā 
Dadda 1841.gadā glezno
tais auto portrets. M azā 
kartona sākuma cena bija 
8 0 0 0  sterliņu mārciņas. 
Savukārt glezna „Strīds: 
Oberons un T itānija” 
1992.gadā tika pārdota 
par 165 tūkstošiem ster
liņu mārciņu sera Endrjū 
Lloida Vēbera fonda krā
tuvei.
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Kā jūs domājiet, vai aprakstīto ek
sperimentu vidū un it kā liecinieku 
apstiprinājumiem atrodas kas tāds, 
līdz kam mūsdienu zinātne vēl nav 
nonākusi vai vienkārši nepievērš 
uzmanību? Jeb tur vispār nav, nekā 
apbrīnas vērta, un viss iekļaujas zi
nātnes ietvaros?

V iduslaiku 
„zintnieks” sers 
Tom as B rauns

Ievērojamais angļu rakstnieks un 
fiziķis-eksperimentētājs, sers Tomas 
Brauns (1605.-1682.) savu eksperi
mentu gaitā atklājis parādību, juru 
nosaucis par „palinģenēzi... -  pelnos 
sadedzināta auga atjaunošanos”.

Viņš sadedzināja augu oksidējošā 
vidē, kā rezultātā notika tā kalci
nēšanās. Brauns augus pēc sadedzi
nāšanas un to pārvēršanās pelnos 
atdalīja pelnos izveidojušos sāļus un 
pēc „speciālas fermentācijas” ievie
toja šos sāļus stikla traukā, to, kas 
notika tālāk, Brauns aprakstīja šādi: 
„... gruzdošu ogļu radītā karstuma 
jeb cilvēka ķermeņa dabīgā siltuma 
iedarbībā izveidojas sadedzinātā au
ga precīza forma un ārējais izskats; 
pārtraucot trauka dibena karsēšanu, 
tie pēkšņi pazūd”.

Lūk, ko par eksperimentu ar zie
diņu stāsta kāds šī eksperimenta acu 
liecinieks: „...pēc... kalcinēšanas viņš 
atdalīja no pelniem sāļus un ielika 
tos stikla traukā, uz to iedarbojās 
ķīmisks maisījums (reakcija), kamēr 
fermentācijas procesā tie ieguva zil
ganu nokrāsu.

Putekļveidlgais maisījums, ko

sakustināja siltums, sāka celties uz 
augšu, veidojot vienkāršākās formas. 
Atsevišķas detaļas savienojās, un 
atbilstoši pakāpei, kādā katra ieņē
ma tai paredzēto vietu, mēs skaidri 
saskatījām, kā atjaunojās stiebrs, 
lapas un pats ziediņš. Tas bija bāls 
ziediņa rēgs, kas lēni veidojās no pel
niem. Kad siltums pārstāja pienākt, 
maģiskais skats sāka bālēt un izirt, 
un beigās visa viela atkal pārvērtās 
bezformīgā pelnu kaudzītē trauka 
dibenā. Tagad augs-fēnikss gulēja kā 
kaudzīte atdzisušu pelnu”.

P rofeso ra  
Tin dala LAIKA 
KAVĒKLIS

Cits slavens brits, ievērojamais 
zinātnieks, profesors Džons Tindals 
(1820.-1893.), kļuva slavens ar dar
biem molekulārās fizikas, akustikas, 
siltuma vadīšanas un optikas noza
rēs, neilgi pirms aiziešanas mūžībā 
veica unikālus eksperimentus, kuri 
mūsdienās diemžēl pilnībā aizmirsti, 
tieši tāpat kā Tomasa Brauna ekspe
rimenti.

Tindals piepildīja stikla caurulīti ar 
noteiktu skābju tvaikiem: slāpekļpa- 
skābes un joda-ūdeņraža skābju. 
Tad pagrieza caurulīti horizontālā 
stāvokli un novietoja tā, lai tās ass 
sakristu ar elektrisko staru kūlīša jeb 
safokusētas saules gaismas asi. Kad 
ar caurulītes stāvokļa un staru kūļa 
regulēšanas palīdzību izdevās panākt 
asu sakritību, tvaikos sāka notikt ap
brīnojamas parādības.

Tvaiku mākonīši pakāpeniski 
sabiezēja, pārveidojoties krāsainos



telpiskos dzīvnieku, augu un citu 
objektu attēlos, tostarp ģeometrisku 
figūru -  kubu, ložu, piramīdu vei
dolos. Eksperimenta gaitā kādā sta
dijā Tindals pārsteigts pamanīja, kā 
mākonīši pēkšņi pārvērtās „čūskas 
galvā”.

Kad čūskas rīkle lēnām vērās vaļā, 
no tās parādījās garš savīts mākonī
tis, kas pārvērtās pabeigtas formas 
čūskas mēlē. T ikko šis attēls pazuda, 
tā vietā tūdaļ izveidojās jauns, bet šo
reiz tā bija lieliska zivs -  ar žaunām, 
ūsām, zvīņām un acīm. Aprakstot 
šo eksperimentu, Tindals sacīja: 
„Dzīvnieku „pārīgums” izpaudās visā 
pilnībā, un nebija tāda aplīša, izlie
kuma vai plankumiņa, kas atrastos 
figūras vienā pusē un nebūtu otrajā”. 
„Pārība”, kā to izprata Tindals, zi
nāmā mērā varēja apliecināt ekspe
rimenta ticamību. Fakts, ka ikviena 
attēla „pāra” detaļa precīzi atveidojās, 
tas ir, attēlam noteikti ir divas acis, 
abas ausis, utt., liek domāt, ka attēli 
veidojas mērķtiecīgi, un tie nav ne
jauši notikumi, kā tas notiek ar mā
koņiem, kas dažkārt atgādina mums 
apzīstamu objektu aprises.

„Kruksa 
caurulīte” -  
TlNDAlA 
KRITIKAS 
OBJEKTS

Runājot par staru fokusē- 
šanu, iespējams, ka ekspe
rimentu veicējs pēc gaismas 
staru noregulēšanas nianšu 
apgūšanas, noteikti attēli va
rēja veidoties pēc viņa gribas. 
Jāpiemin, ka tieši tajos gados 
angļu fiziķis un ķīmiķis sers 
Viljams Kruks (1832.-1919.), 
nākamais Londonas karaliskās 
biedrības prezidents — viena 
no Eiropā vecākajiem zinātnes 
centriem — nodarbojās ar elek
triskās izlādes pētījumiem gā
zēs un katoda staros, izmanto
jo t iekārtu, ko vēlāk nodēvēja 
par „Kruksa caurulīti”.

Viņš atklāja scintilāciju, tas 
ir, gaismas uzliesmojumus, kas ārēju 
faktoru iedarbībā veidojas lumino- 
foros (organiskas vai neorganiskas 
vielas, kas spēj starot) jonizējoša sta
rojuma iedarbībā.

Sakarā ar šo atklājumu Tindala 
nelabvēļi ieguva plašu darbības lauku 
kritikas izvēršanai. Viņi apgalvoja, 
ka novērotā parādība viegli izskaid
rojama ar gaismas stara mehānisko 
iedarbību, kas dabīgā veidā „sakuļ” 
tvaiku molekulas, formē no tām 
noteiktu aprišu figūras -  piemēram, 
sfēriskas, vārpstveida, -  ko pēc 
Tindala kritiķu domām, nodemons
trēja arī Kruks.

Tomēr viņi piemirsa atgādināt 
faktu, ka savu eksperimentu gaitā 
Tindals ieguva precīzus augu, vāžu, 
jūras gliemežnīcu, zivju, čūskas gal
vas un virkni citu objektu attēlu.

Vai Tindala paša domas ietekmēja 
eksperimentu norisi, jeb  noteikto 
ķīmisko elementu tvaikiem piemīt 
spēja formēt attēlus? Tagad to acīm
redzot neviens vairs nezina.

Jāpiemin, ka Tindala reputācija bija 
augsta, viņš bija Londonas Karaliskā 
institūta biedrs un vadītājs, kā arī 
slavenā angļu fiziķa, elektromagnē
tiskā lauka mācības pamatlicēja un

Pēterburgas Zinātņu akadēmijas ār
zemju goda biedra M aikla Faradeja 
(1791.-1867.) sekotājs un uzticības 
persona.

Daudzi cienījami cilvēki, kuri

pazina profesoru Džonu Tindalu, 
uzskatīja viņu par vienkāršu un dās
nu cilvēku, bet viņa eksperimentus, 
darbus un lekcijas zinātnes aprindās 
vērtēja ļoti augstu. Viņš nebija cil
vēks, kurš censtos ieraudzīt to, kā 
patiesībā nebija.

V īni redzēja  
dzīvu BŪTŅU 
DVESELES

Vēl kāds interesants eksperimen
tu veids, daudzējādā ziņā līdzīgs 
iepriekš aprakstītajam, bet saskaņā 
ar mūsdienu dzīvnieku aizsardzības 
standartiem, politiski nekorekts, tika 
veikts X X  gadsimta 40-os gados, 
izmantojot Vilsona difūzās kondens- 
ācijas 'kameras. Tādas ar gāzi vai 
tvaikiem pildītas kameras parasti iz
manto atomu vai to elementārdaļiņu 
trajektoriju izsekošanai.

Doktors R.A.Votters, Viljama 
Bernarda Džonsona vārdā nosauktā 
Psiholoģisko pētījumu fonda di
rektors, Rēno pilsētā Nevadas štatā 
izvirzīja teoriju, saskaņā, ar kuru 
cilvēka vai dzīvnieka dvēsele eksistē 
„starp dzīvo šūnu atomiem atrodošajā 

intraatomu telpā”. Viņš nolēma 
pārbaudīt savu teoriju, pielie
tojot jau pieminēto Vilsona ka
meru. Kamerā ievietoja prāvu 
sienāzi un ar ēteri iemidzināja. 
Tieši kukaiņa nāves momentā 
paplašinājās ūdens tvaiks, kas 
savukārt iedarbināja kameru, 
bet kondensācijas rezultātā 
izveidojušos figūru nofotogra
fēja.

Pavisam veica aptuveni 40 
līdzīgus eksperimentus ar 
vardēm un baltajām pelītēm. 
Saskaņā ar Vottersa sacīto, 
visos eksperimentos, kad dzīv
nieki mira, kamerā izveidojās 
„ēnaina parādība”, kas formas 
ziņā atbilda dzīvnieka ārējam 
veidolam. Turklāt, ja  dzīvnieks 
palika dzīvs, fotoattēlos nebija 
redzamas nekādas „kondens
ācijas figūras”. Vai Votters 
fotografēja šo radību dvēseles? 
Izrādījās, ka dvēsele filmā vis

labāk atainojās tieši tajā momentā, 
kad tā atstāj savu ķermeni (kopā ar 
nelielu daudzumu materiālās pasau
les vielu, kas joprojām ar to saistīta), 
nevis pēc kāda laika.

Vārds Tindala 
aizstāvībai
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eizzina lais

Nemirstīgie 
cilvēki: kas viņi ir?

VAI EKSISTĒ NE

MIRSTĪGI CILVĒKI? 

Š lS  JAUTĀJUMS 

KĀDAM VAR LIK

TIES NAIVS, TOMĒR  

KOPŠ SENIEM IA1K1EM  

DAUDZI TICĒJUŠI, KA UZ

Z e m e s  i r  c i l v ē k i , k u r i

DZĪVO M ŪŽĪGI, UN IR  

PAT VESELAS NEMIRSTĪGU 

CILVĒKU APDZĪVOTAS

v a l s t i s . T a m l ī d z ī g a s

VALSTIS TĀ ARĪ NAV IZ

DEVIES ATRAST, NAV ARĪ 

NEKĀDU PIERĀ D ĪJU M U , KA 

DAŽAS PERSONAS SPĒJUŠAS  

KAUT KĀDĀ VEIDĀ IEGŪT 

MŪŽĪGĀS DZĪVOŠANAS 

SPĒJA S.

M ītiskās zem es 
a r  MŪŽĪGI 
DZĪVOJOŠIEM 
CILVĒKIEM

spējuši lidināties gaisā, atraujoties 
no zemes bez kādu īpašu ierīču 
palīdzības. Šīs dīvainās būtnes arī 
bijušas nemirstīgas.

Vēl kāda mītiska nemirstīgo 
zeme, kas atradusies Ziemeļu- 
Rietum u tuksnesī. To dēvēja par 
Uci vai Bez pēcnācēju cilvēku zemi. 
N eticam i bija tas, ka šajā zemē cil
vēkus nedalīja vīriešos un sievietēs. 
Šīs zemes iedzīvotāji gan nomira, 
tomēr viņu sirdis turpināja pukstēt 
pat kapos. Pagāja 120 gadi, viņi 
iznāca zemes virspusē un atkal tu
pināja baudīt dzīvi. Iznāk, ka viņu 
nāvi drīzāk varēja saukt par ilgu 
miegu, jo  būtībā viņi bija nemirstī
gi. Neskatoties uz pēcnācēju trūku
mu, zeme plauka un zēla: tiesa, to 
atrast, tāpat kā citas ķīniešu mītos 
minētās nemirstīgo zemes, tā arī 
nav izdevies.

Senos laikos daudzi ticēja, ka 
eksistē īpašas zemes, kur dzīvo ne
m irstīgi cilvēki. Piemēram, ķīniešu 
m īti vēsta, ka Dienvidu tukšaini 
apdzīvojusi nemirstīgā busiminu 
tauta. Šajā zemē atrodošajā Juaņcju 
kalnā audzis brīnumainais gaņmu 
koks („saldais koks”), kura augļi 
dāvāja nemirstību. Savukārt zem 
kalna tecējis maģiskais Cicjuaņa 
avotiņš (Sarkanais avots), un tikai 
malks šī avota ūdens padarījis cil
vēkus par ilgdzīvotājiem. Nav jābrī
nās, ka nāve šo zem i pametusi uz 
visiem laikiem.

Bijusi vēl kāda zeme, Saņmjaņiba, 
kas dēvēta arī par Trīssejaiņu un 
vienroču zemi. Saskaņā ar mītiem 
tā atradusies Rietum u tukšainē, un 
arī tā iedzīvotāji bijuši nemirstīgi. 
Vēl kādā zemē Hužeņā dzīvojušas 
pavisam neparasta būtnes ar cilvēka 
sejām, bet zivs ķermeņiem. Viņi

M užIgais
klejotājs
A h asvers

Nav nekādu pierādījumu, ka 
kādam jebkad būtu izdevies iegūt 
nemirstības eliksīru, tomēr vēsturē 
atrodamas atsauces par noslēpu
mainām personām, kuras it kā bi
jušas nemirstīgas. Tostarp Pitagora 
skolas filosofs Tiānas Apolonijs, 
kurš savulaik apceļojis ne mazums 
antīko zemju. Saglabājušās ziņas, 
ka viņš ilgstošu laika periodu veik
smīgi pētījis indiešu un babiloniešu 
priesteru panākumus, kuri bija 
iemācījušies darīt visīstākos brīnu
mus.

Tom ēr visleģendārākais nem irstī
gais ir Jeruzalemes jūds Ahasvērs, 
pazīstams ari kā M ūžīgais Zīds. 
Kad Kristus gāja uz Golgātu, nesot 
smago koka krustu, viņš bezspēkā 
atbalstījās pret Ahasvēra mājas



sienu, bet mājas saimnieks, neiz
rādot ne mazāko līdzcietību, Jēzu 
padzina. T ieši tad Kristus nolēma 
Ahasvēru mūžīgai klaiņošanai bez 
miera un nāves. Liekas, ka tā ir 
tikai vienkārša leģenda, tomēr no 
gadsimta uz gadsimtu parādījušās 
liecības par tikšanos ar Ahasvēru. 
Piemēram, 1223.gadā itāļu astro
logs Gvido Bonatti Spānija galmā 
viņu satika.

Piecus gadus pēc šīs tikšanās 
Sv.Albāna abatijas (Anglija) hro
nikā izdarīts ieraksts, saskaņā, ar 
kuru abatiju apmeklējušais armēņu 
arhibīskaps pieminējis par sa
vām tikšanās reizēm ar Ahasvēru 
A rm ēnijā. Arhibīskaps apgalvoja, 
ka Ahasvērs lieliski atcerējies vairāk 
nekā tūkstoš gadus senus notiku
mus, pastāstījis viņam, kā izska
tījušies apustuļi, dažādus tā laika 
dzīves sīkumus, kas X I I I  gadsimta 
pirmajā pusē dzīvojošajiem cilvē
kiem nebija zināmi. Arhibīskaps bi
jis  pilnīgi pārliecināts, ka sarunājies 
tieši ar Kristus nolādēto Ahasvēru.

1242 .gadā Ahasvērs parādījies 
Francijā, pēc tam divus ar pusi gad
simtus par viņu nebija ne miņas: ie
spējams, ka viņš tajā laikā klaiņojis 
pa civilizācijas neskartām vietām. 
1505.gadā Ahasvērs uz neilgu laiku 
parādījies Bohēm ijā, pēc tam viņš 
it kā redzēts arābu zemēs. 1547. 
gadā viņš parādījās Hamburgā, kur 
tikās ar bīskapu Paulu fon Eitzenu 
(1522.-1598.). Bīskaps atstājis raks
tiskas atmiņas, kurās ziņoja, ka 
Ahasvērs zinājis praktiski visas pa
saules valodas un runājis tajās bez 
akcenta. M ūžīgais klejotājs izticis 
bez nekādas mantas, bijis diezgan 
noslēgts un izcēlies ar askētisku 
dzīvesveidu. Nauda viņam nav neko 
nozīmējusi, ja  tā parādījusies, viņš 
visu tūdaļ izdalījis trūcīgajiem.

1575.gadā Ahasvērs uzradies 
Spānijā, par ko liecina ar viņu 
runājušie Spānijas galma pāvesta 
legāti Kristofors Krauze un Jākobs 
Holsteins. 1599.gadā klejotājs sa
tikts Vīnē, no kurienes viņš it kā 
devies uz Poliju, un bija nolēmis 
apmeklēt Maskavu. Pastāv liecības, 
ka viņš tiešām pabijis Maskavā, kur 
vairāki pilsētnieki viņu redzējuši. 
Ahasvērs X V II  gadsimtā diezgan 
bieži pamanīts Eiropā, viņš 1603. 
gadā redzēts Lībekā, 1604.gadā

Parīzē, 1633.gadā Hamburgā, 1640. 
gadā Briselē, 1642.gadā Leipcigā, 
1658.gadā britu Stamfordā.

Interesanti, ka viņa parādīšanās 
1603 .gadā Hamburgā atzīmē
ta ar ierakstu pilsētas hronikā. 
Birģermeistars Koleruss kopā ar 
vēsturnieku un teologu Kmoveru šo 
notikumu hronikā atzīmējuši šādi: 
„Pagājušā gada 14.janvārī Lībekā 
parādījās slavenais M ūžīgais Zīds, 
kuru Kristus, ejot uz krustā sišanu, 
nolēma sodīšanai”.

X V II  gadsimteņa beigās Ahasvērs 
atkal parādījās Anglijā, šoreiz skep
tiski noskaņotie briti ņēma viņu 
priekšā un, pieaicinājuši Oksfordas 
un Kembridžas universitāšu profe
sorus, sarīkoja klejotājam nopietnu 
eksāmenu. Zinātnieki apgalvoja, 
ka Ahasvēra precīzās un plašās 
zināšanas par vissenāko vēsturi 
un visdažādāko zemju ģeogrāfiju 
bija pārsteidzošas. Pat, kad viņam 
negaidot uzdeva jautājumu arābu 
valodā, viņš, nepamirkšķinājis acis, 
tū līt bez jebkāda akcenta šajā valo
dā atbildējis. Pēdējo reizi Ahasvērs 
it kā redzēts 1830.gadā tajā pašā 
Anglijā, turpm āk viņa pēdas izgai
sušas. Kas to lai zina, varbūt viņš 
vēl šobrīd klaiņo pa Zemi?

Vai jum s
NAV GADĪJIES 
SASTAPT GRAFU
Sen žerm ēn u?

Eiropā X V II I  gadsimtā uz ne
mirstīgo lomu pretendēja divas 
noslēpumainas personas -  grāfs 
Kaliostro un grāds Scnžcrmēns. 
A ttiecībā uz grāfu Kaliostro, dau
dzi zinātnieki tagad nešaubās, ka 
viņš bijis vien talantīgs avantūrists 
un krāpnieks. Patiesībā „grāfs” bija 
Palermo dzimušais Jozefs Balzamo, 
kurš jau agrā jaunībā bija ieguvis iz
daudzināta mahinatora un avantū
rista slavu. Savas zināšanas maģijā 
un alķīm ijā viņš ieguva ar armēņa 
Altotasa palīdzību, kad kopā ar 
viņu apmeklēja Ēģiptes svētnīcas 
un M altas Ordeņa Lielā maģistra 
galmu.

Šķīries ar Altotasu un piesavi
nājies grāfa titulu, viņš sāka pelnīt 
līdzekļus iztikai, demonstrēdams 
savas maģijas zināšanas Eiropas ka

raļu galmos, izplatīdams runas par 
savu nemirstību un savā īpašumā 
esošo slepeno nemirstības eliksīru. 
Talantīgais krāpnieks ar savu iztu
rēšanos un piedzīvojumu stāstiem 
apbūra galma dāmas. Kaliostro 
pat pamanījās pabūt Krievijā, arī 
Jelgavas pilī un Vilcē. Tom ēr paš- 
pasludinātajam grāfam nepaveicās, 
viņš nokļuva inkvizīcijas ķetnās, 
tika piekalts ķēdē pie mitras un 
aukstas sienas Rom ā, Svētā Eņģeļa 
pils pagrabā, kur 1795.gadā nomi
ra.

No inkvizīcijas protokoliem kļu
va zināms, ka Kaliostro saticies 
ar kādu citu ļoti noslēpumainu tā 
laika personu -  grāfu Senžermēnu. 
Pēc Kaliostro stāstītā, viņš redzē
jis , ka grāfam piederot trauks ar 
nemirstības eliksīru. Laikabiedri 
stāsta, ka Senžermēns pēkšņi pa
rādījies Eiropā 1750.gadā, nevies 
nezināja, kur un, kad viņš dzimis, 
cik viņš vecs, no kurienes cēlusies 
viņa fantastiskā bagātība. Grāfs 
Senžermēns ar savu kompetenci par 
sensenu pagātni apbūra aristokrā
tiju, radās iespaids, ka grāfs bijis 
šo seno notikumu acu liecinieks. 
D ažreiz grāfs Senžermēns it kā 
nejauši pieminēja par savām saru
nām ar Seneku, Platonu, Aristoteli 
vai kādu apustuli. Protams, daudzi 
šaubījās par viņa stāstu patiesīgu
mu, bet bija arī tādi, kuri labprāt 
klausījās un noticēja. Kādu reizi 
grāfa kučierim pajautāja, vai tie
šām viņa kungs ir 4 0 0  gadus vecs, 
uz ko uzrunātais atbildēja: „Precīzi 
nezinu, bet tos 30 gadus, ko savam 
kungam kalpoju, viņa gaišība ne
maz nav izm ainījies”. Bez šaubām, 
Senžermēns varēja savus kalpotājus 
iepriekš apmācīt, jo  nav noslēpums, 
ka saimnieku noslēpumus bieži vien 
cenšas izvilināt tieši no viņiem.

Tom ēr grūti izskaidrot, kā
dēļ daudzas večiņas-aristokrātes 
Senžermēnu pazina un runāja, ka 
tieši viņš pirms pusgadsimta ap
meklējis viņu vecmāmiņu salonus 
un kopš tā laika nemaz nav mai
nījies. Senžermēns tikai mainīja 
savus vārdus un titulus, viņu pazina 
gan kā marķīzu M intferā, grāfu 
de Bellam i un ar citiem „pseidonī
miem”. Sis noslēpumainais cilvēks 
pirms daudziem gadiem bija , 
redzēts Anglijā, Holandē,



l l l l ^  Itālijā un citās Eiropas vals
tīts. Sajūtot, ka interese par 

viņa personu sāk pārkāpt pieļau
jam ās robežas, grāfs Senžermēns 
pēkšņi pameta Parīzi. Viņš pārcēlās 
uz H olštīniju, kur 1784.gadā vienā 
no savām pilīm nomira.

Vai viņš patiešām nomira jeb 
tikai inscenēja savu nāvi? Kāds grā
fu personīgi pazīstošs laikabiedrs 
nosauca viņa nāvi par fikciju, pa- 

■; ziņodams, ka nevienā kapsētā nav 
atrodama plāksnīte ar grāfa vārdu. 
Aizdom īgi, taču šis apgalvojums 
bija pamatots: jau divus gadus pēc 
savas „nāves” Senžermēns piedalī
jās frankmasonu sanāksmē Parīzē. 
Francijas sūtnis Salonē satika grāfu 
Svētā M arka laukumā Venēcijā 
1788.gadā, un viņu starpā norisinā
jās gara saruna.

Francijas revolūcijas laikā grāfs it 
kā redzēts kādā cietumā, kurā ie
slodzīja aristokrātus. Tom ēr viņam 

' izdevās izbēgt no giljotīnas, jo  kāda 
viņa laba paziņa madāma de Zilisa 
1814.gadā nejauši sastapusi grāfu 
Vīnē. Pēc viņas sacītā, Senžermēns 
izskatījies tāpat kā pirms vairākiem

gadu desmitiem. Tāda tikšanās 
pavisam noteikti neietilpa grāfa 
plānos, viņš apmainījies ar dažām 
pieklājības frāzēm un nākamajā pa
metis Vīni. Pēc kādiem 15 gadiem 
Senžermēns, acīmredzot uzskatījis, 
ka visi viņa paziņas jau miruši, ap
meklējis Parīzi, maskējies zem ma
jora Frēzera vārda un it kā ieradies 
no Anglijas.

Frēzers acīm redzami bija ļoti 
bagāts cilvēks, bet dzīvoja savrup, 
cenšoties neapmeklēt sabiedriskas 
vietas, balles un franču aristokrā
tijas sanāksmes. Tom ēr kāds ļoti 
vecs, revolūciju un izraidīšanu pār
dzīvojis ilgdzīvotājs augstmanis vi
ņu atpazina. Viņš par Senžermēna 
atpazīšanu nevienam neziņoja, bet 
pacentās ar Frēzeru iepazīties tu
vāk. G adi augstmani bija tik  ļoti 
izm ainījuši, ka Frēzers nebaidījās 
tik t atpazīts.

Večukam izdevās satuvināties ar 
inkognito saglabājušo Senžermēnu. 
Frēzeram acīmredzot pietrūka 
saskarsmes ar cilvēkiem, un ar 
vienu kāju kapā stāvošais večuks 
viņam nelikās bīstams sarunu

biedrs. Augstmanis no sarunām ar 
„Frēzeru” secināja, ka viņš ir visos 
sīkumos informēts par notikumiem 
franču galmā pēdējo divsimt ga
du laikā. Sarunu biedrs večukam 
stāstīja par tālām zemēm, zināt
niekiem nezināmiem vēsturiskiem 
sīkumiem, turklāt likās, ka grāfs 
personīgi bijis tajās vietās un pieda
lījies tajos notikumos, par kuriem 
stāstīja.

Protams, augstmanim ļoti gri
bējās likt grāfam manīt, ka viņam 
zināms „Frēzera” noslēpums. Kādu 
reizi viņš neizturēja un paziņoja, 
ka kādreiz esot pazinis lielisko 
Senžermēnu. „Frēzera” sejā ne
sakustējās neviens muskulis, viņš 
novirzīja sarunu uz citu tēmu, bet 
nākamajā dienā pazuda... Runāja, 
ka Senžermēns it kā 1934.gadā at
kal apmeklējis Parīzi, pēc tam vēl
reiz 1939.gada decembrī. Tam  grūti 
noticēt, jo  tajos gados uz planētas 
vairs nebija palikuši cilvēki, kuri 
varētu grāfu pazīt. Ko gan var zināt 
varbūt ka jūs vai es ar šo nemirstīgo 
cilvēku esam tikušies, tikai neesam 
atpazinuši?

Jvriplozooločina____________________________________

Birgers -  Stūršena 
ezera briesmonis

S
t ū r š e n s  (z v i e d r u : S t o r s j o n  -  „ L i e i a i s  e z e r s ”) i r

PĒC LIELUM A PIEK T A IS LIELĀKAIS EZERS Z V IE D R IJA S  

Z IEM EĻO S, KAS A TRO D A S LEDĀJU TEK TO N ISK A JĀ  B E D R Ē , 

TĀ K R A ST I IR  M EŽAINI, STĀVI UN IZ TEIK TI R O B O T I.

E z e r a  g a r u m s  i r  7 0  k i l o m e t r i , m a k s i m ā i a i s

DZIĻU M S -  7 4  M E T R I. E Z E R Ā  IR  DAUDZ SALU, LIELĀKĀ NO

t ā m  -  F r ē s ē n e . K o p ā  a r  A u s t r u m u  k r a s t ā  a t r o d o š o s  

p i l s ē t u  E s t e š u n d u  t ā  v e i d o  v ē s t u r i s k ā s  J e m t l a n d e s

LĒNES CEN TRU . C A U R I EZER A M  PLŪST lNDĀLSELVENAS

u p e . S a s k a ņ ā  a r  l e ģ e n d u  e z e r ā  m ī t  b r i e s m o n i s  

S t o r š e o j u r e t s  (S t o r s j o o d j u r e t , S t o r s i e ) .  V i e t ē j i e  i e 

d z ī v o t ā j i  TO DĒVĒ VIENKĀRŠI PAR B lR G ER U .

Mācītājs Mugens Pedersens 1635. 
gadā pierakstījis senu leģendu, kas 
skaidro, kā Stūršena ezerā parādījies 
tā slavenais briesmonis. Leģenda 
vēsta, ka reiz divi troļļi ezera krastā 
gatavojušies uzvārīt sev ūdeni. Viņi 
sakūruši nelielu ugunskuru un pakā
ruši virs tā tējkannu. Kaut gan ūdens 
tējkannā jau sen vārījies, troļļi vēl nav 
atraduši laiku to noņemt un vārījuši 
tik ilgi, līdz no tējkannas izlēcis šauša
līgs radījums ar kaķa galvu un čūskas 
ķermeni. Tas ātri apskatījies visapkārt 
un nozudis ezerā.

Stāsta, ka mazajam briesmonītim



ezers tā iepaticies, ka viņš sācis augt 
nevis dienām, bet stundām un sa
sniedzis tik neticami lielus izmērus, 
ka viņa garuma pieticis, lai apvītos 
visapkārt Frēsēnes salai. Tieši šajā 
ezerā atrodas vistālāk Zviedrijas zie
meļos atrastais rūnu akmens, uz kura 
attēlota čūska, kas apvij seno skandi
nāvu simbolus.

Par šo akmeni, tāpat kā par pašu 
Birgeru sacerēts ne mazums leģendu. 
Senos laikos ezera briesmonis tiktāl 
nomocījis vietējos iedzīvotājus, ka viņi 
lūguši palīdzību burvim. Zintnieks 
savārījis dziru, tad noskaitījis bura
mos vārdus, kas arī bija iešifrēti rūnu 
akmenī. Briesmonis pēc tam uz simts 
gadiem nomierinājies. Klīst valodas, 
ka atliek vien atkal noskaitīt šos ak
menī iekaltos vārdus, un briesmonis 
atkal sāk darīt nelietības un kaitēt cil
vēkiem. Zināma arī leģenda, saskaņā, 
ar kuru čūskveidīgā briesmoņa galva 
ir piespiesta ar apburto akmeni, bet 
viņa aste stiepjas pat līdz ezera otra
jam krastam. It kā tikai šis akmens 
pasargājot iedzīvotājus no briesmoņa,

tādēļ akmeni nedrīkst pārvietot vai 
kustināt.

Kad Estešundes kaujas laikā rūnu 
akmens nokritis, cilvēki briesmoņa 
dēļ ilgi nav varējuši pārpeldēt līcim, 
bet, kad akmens pacelts un nolikts 
iepriekšējā vietā, briesmonis atkal 
nomierinājies. Laikam šīs leģendas 
sen būtu aizmirstas, ja  vien Birgers 
laiku pa laikam neparādītos uz ezera 
virsmas.

1894.gadā zviedru flotes kapteinis 
Dederings nodibināja akciju sabiedrī
bu, kuras mērķis bija slavenā briesmo
ņa noķeršana. Briesmoņu gūstīšanai 
izveidoja brigādi no pieredzējušiem 
vaļu medniekiem. Viens no medību 
sponsoriem bija karalis Oskars II. Pēc 
tam kādu laiku par briesmoni vairs 
neviens nerunāja. Šķiet, Birgeram tas 
nepatika, un viņš nolēma par sevi at
gādināt. X X  gadsimta sākumā bries
monis sāka izķepuroties ezera krastā, 
dzīties pakaļ tūristiem un vietējiem 
zemniekiem.

Ezera krastu iemītnieku pacietībai 
bija pienācis gals, kad Birgers, dzīda
mies pakaļ, briesmīgi pārbiedēja divas 
meitenes. Briesmoņa notveršanai eze
ra krastā uzstādīja milzīgas lamatas, 
bet noslēpumainais radījums tās veikli 
apgāja. Briesmoni nolēma nogalināt, 
uzaicināja harpūnu metēju, kurš vese
lu gadu sargāja krastmalu, bet bries
moni tā arī neieraudzīja.

Harpūnu metēja neveiksme nelieci
nāja, ka nekāda briesmoņa nav, jeb tas 
no vecuma nobeidzies. Vietējie iedzī
votāji turpina viņu periodiski ievērot, 
un uz šo brīdi uzkrājušās jau apmēram 
500 aculiecinieku liecības. Vietējās 
varas iestādes, baidoties, ka dažādie 
pētnieki- pašdarbnieki un mednieki 
var briesmoni, kas ir lielisks tūristu 
pievilinātājs, ievainot vai nogalināt, 
nolēma to pasargāt no visāda veida re
presijām. 1986.gadā Jemtlandes lēnes

administratīvā tiesa izdeva oficiālu 
rīkojumu „iznīcināt, radīt traumas 
vai traucējumus dzīvajai radībai, ko 
sauc par Stūršena ezera briesmoni". 
Tikai aizliegts arī „izņemt vai bojāt 
viņa olas, ikrus, midzeni vai akmeņus 
krāvumus”.

Tomēr šāds rīkojums saniknoja 
Vides aizsardzības ministriju, kuras 
ierēdņi paziņoja, ka mistiskam radīju
mam, kura eksistence vēl nav pierādī
ta, nekāda aizsardzība nav vajadzīga. 
Visbeidzot Reģionālā padome piekā
pās un lika Stūršena ezera briesmoni 
izņemt no vietējās „Sarkanās grāma
tas”. Tomēr viņi kategoriski atteicās 
atzīt, ka patiesībā ezerā nekāda bries
moņa nav.

Līdz pat šim brīdim nav nevienas 
vairāk vai mazāk skaidras šī briesmo
ņa fotogrāfijas. Saskaņā ar aculieci
nieku stāstiem, Stūršena ezera bries
monis ir čūskveidīgs radījums ar suņa 
galvu un spurām uz kakla. Izvirzīts ne 
mazums versiju, kas gan tas Birgers 
varētu būt. Vieni uzskata, ka tas ir 
milzīgs, līdz šim neatklāts vaļveidīgs 
dzīvnieks, citi tajā saskata milzīga lie
luma samu, trešie runā tikai par lašu 
baru, kuri pārpeld līci, un daži nelgas 
tajā saskata ezera briesmoni.

Stāsta, ka 1998.gada jūnijā bries
moni izdevies nofotografēt, pēc tam 
atkal aktivizējās centieni to notvert 
jeb vismaz ieraudzīt. 2007.gada pa
vasarī „Sveriges Television” doku
mentālistu filmēšanas grupa vienā no 
ezera saliņām novietoja automātiskās 
videokameras, kas reaģē uz siltuma 
starojumu. 2008.gadā vienai no ka
merām izdevās Birgeru nofiksēt.

Video redzams izplūdis, garš un 
tievs ezera dziļumā kustošs siluets. 
Grupas žurnāliste iegūto rezultātu 
komentēja šādi: „Acīmredzams, ka 
tas ir silts un sastāv no šūnām, pretējā 
gadījumā mūsu kameras to nebūtu 
fiksējušas”. Šeit nevar neko ne teikt, 
ne iebilst, bet liekas, ka kāds rausta 
neredzamu aukliņu!
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„ P r i n c e s e  S o f i j a s ” 

b o j ā e j u .
Līdz šim laikam nav skaidrs, vai 

kuģa katastrofas un simtiem cilvēku 
bojāejas cēlonis bija vētra, jeb  vainī
ga kapteiņa nolaidība. Šis notikums 
līdzinās daudziem citiem, izņemot 
to, ka bojāeju izraisīja kuģa kapteiņa 
lēmums. Kas gan notika īstenībā un 
kā kapteinis varēja pieļaut tik  likte
nīgu kļūdu?

Lainera „Princese Sofija” bojāeja 
1918.gadā šokēja sabiedrību, taču 
tagad par to atceras retais. Šis kap
teinis, kura ruletes spēle ar okeānu 
beidzās tik traģiski, pazudināja pats 
sevi, komandu un 350 sava kuģa pa
sažierus. T ā  bieži notiek ar kuģiem, 
kad tos uzmet uz klintīm. Apšuves 
lūzt, tilpnēs ieplūst ūdens, un kuģis 
vai nu nogrimst, vai to aiznes strau
me.

Zelta drudzis 1897.gadā iepludi
nāja Aļaskā milzum daudz cilvēku. 
Tajos gados nokļūt līdz Aļaskai 
varēja tikai ar Kanādas dzelzceļa 
kompānijas vilcieniem. T ie  pārvadāja 
pasažierus un preces cauri neticami 
skaistām Aļaskas un Vankūveras da
bas ainavām. Savā maršrutā tie brau
ca 130 kilometrus gar Linnas kanā
lu. T ieši šajos ūdeņos uz Vanderbilta 
rifa notika baismīgā katastrofa. Pēc 
40  stundu bezcerīgas gaidīšanas uz

izglābšanu, visi tvaikoņa „Princese 
Sofija” pasažieri aizgāja bojā. Kopš tā 
laika pagājuši daudzi gadu desmiti, 
taču jautājums -  vai viņus varēja iz
glābt? -  vēl joprojām ir aktuāls.

X I X  gadsimtā šīs teritorijas gal
venokārt apdzīvoja sithu ciltis, bet 
1896.gadā, kad Aļaskā atklāja zelta 
iegulas un sākās „zelta drudzis”, viss 
izmainījās. Tūkstošiem cilvēku, cerī
bā ātri kļūt bagāti, plūda uz Aļasku. 
Ceļā uz zelta iegulām sāka veidoties 
pilsētas. Vieglas iedzīvošanās kāres 
vadīti zeltrači, ceļotāji un afēristi 
plūda turp no visām pusēm. T ie , kas 
viņiem sagādāja pajumti, provīziju 
un transportu, pelnīja miljonus, bet 
ap 1918.gada nogali ziemeļaustru
mos „zelta drudzis” pieklusa. Līdz 
ar to reģionam sākās grūti laiki. 
Daudzi Aļaska iedzīvotāji to pameta. 
Oktobri vienmēr bija daudz gribētāju 
aizceļot uz dienvidiem, taču osta bija 
pārpilna cilvēku, kuri pavasarī ne
plānoja šeit atgriezties. Viņi vēlējās 
pēc iespējas drīzāk šo vietu pamest, 
kamēr Linnas kanāls nav aizsalis, jo  
Aļaskas ziemas ir ļoti bargas un ne 
visi spēj šādos apstākļos izdzīvot.

Piekrastes pasažieru laineris 
„Princese Sofija” bija 75 metrus ga
ra un tā tonnāža bija 2300  tonnas.



Kuģis bija speciāli būvēts pasažieru 
un kravas pārvadāšanai uz Aļasku. 
Tas varēja uzņemt pusotru tonnu 
kravas un apmēram 500  pasažierus. 
Kuģim bija 3-stāvīgs augstbortu 
korpuss, kas tam nodrošināja īpa
šu funkcionalitāti. Sākumā lainera 
virzītājspēks bija akmeņogles, taču 
vēlāk to aprīkoja ar mazutu darbinā
miem dzinējiem. Kuģis varēja attīstīt 
14 mezglu lielu ātrumu.

1918.gada 23 .oktobrī pasažieru 
laineri „Princese Sofija” gatavoja rei
sam uz Skagvejas ostu. Kuģī iekrāva 
2 tonnas bagāžas, dažādas mēbeles, 
pasažieru personīgās mantas, kā arī 
simtiem Ziemassvētku sūtījumu, 
pārsvarā rietumu frontē karojošiem 
karavīriem domātu. Iekrāva arī da
žus desmitus zelta stieņu, 24  zirgus 
un piecus suņus. Uz borta atradās 
278 pasažieri un pāris desmiti cil
vēku, kas bija iespraukušies kuģī 
bez biļetēm. Pasažieru vidū bija arī 
reģiona sabiedriskie darboņi un darī
jumu līderi, kā arī ap 50 sievietēm un 
bērniem. Pasažieru kuģa „Princese 
Sofija” komanda veica pēdējos sa
gatavošanas darbus, bet kapteinis 
Leonards Lokks bažīgi raudzījās 
debesīs. Lokks savos 66 gados bija 
daudz ko pasaulē pieredzējis un ne 
jau vienu vien gadu veicis reisus no 
Aļaskas. Pēc saraksta šis bija sezonā 
pēdējais reiss, tādēļ biļešu pieprasī
jums bija milzīgs. T ie, kuri nevarēja 
iegādāties biļetes, uzskatīja sevi par 
neveiksminiekiem, neapjaušot, ka 
patiesībā viņiem ir ļoti paveicies. 
Pulksten desmitos vakarā tvaikonis 
„Princese Sofija” ar 353 pasažieriem 
uz borta atstāja ostu. Uz klāja, 
kamēr kuģis izbrauc no ostas, 
spēlēja orķestris. D rīz pēc tam, 
kad osta palika aiz muguras, 
pasažieri no klāja pārvietojās 
uz savām kajītēm, lai paslēptos 
no aukstā vēja. Nepagāja pat 
stunda, kad laika apstākļi iz
mainījās. Kuģi apņēma necaur
redzams sniegputenis, redza
mības nebija nekādas. Kapteinis 
Lokks daudzkārt ar savu laineri 
bija braucis tādos laika apstāk
ļos, viņam ne prātā nenāca ignorēt 
sarakstu, tādēļ viņš dzina kuģi cauri 
vētrai pilnā ātrumā. Pasažieriem ka
jītēs bija silti un omulīgi.

Iestājoties naktij, laika apstākļi 
aizvien pasliktinājās, taču kapteinis

dzina kuģi ar pilnu tvaiku. Tāpat 
kā daudzi jūrnieki, Lokks orientējās 
pēc kompasa un kuģa taures atbalss. 
Vietā, kur kanāls sašaurinās līdz 4 
kilometriem, atrodas Vanderbilta 
kalnu rifs. To no visām pusēm aptver 
ūdens, par briesmām vēstīja tikai ne
apgaismota boja.

Nav prātam aptverams, cik kaptei
nim Lokkam tonakt bija grūti. Viņa 
navigatora spējas bija ļoti smalki no
slīpētas, taču tajā naktī šīs zināšanas 
viņam neko nepalīdzēja. Pulksten 
02:10 notika katastrofa. Trieciens 
izmeta pasažierus no kojām. Cilvēki, 
mēbeles, trauki -  viss sabira uz klāja. 
Tvaika mašīna vēl dažas minūtes dar
bojās, tad iestājās klusums. Visu kuģi 
piepildīja korpusa šņirkstoņa pret 
klinti, taču pasažieru kuģis „Princese 
Sofija” negrima. Pasažieri un koman
da pamazām saprata, ka tvaikonis 
uzskrējis uz rifu. T ā  korpuss daļēji 
bija iestrēdzis seklumā, un tvaikonis 
saviem spēkiem nevarēja no tā atbrī
voties. Neapjauzdams nenovēršamo 
bojāeju, kapteinis par notikušo pazi
ņoja uz Džūno. Sī ziņa visus šokēja. 
Tūdaļ sākās glābšanas operācija. 
Nebija tik  daudz kuģu, lai izglābtu 
visus pasažierus, tādēļ piesaistīja ma
zos kuģīšus no visas apkaimes: pasa
žieru, kravas, pasta, zvejnieku -  visi 
steidzās palīgā „Princesei Sofijai”. 
Pulksten 09 :00  no rīta ieradās pir
mais glābējs -  A SV  kara kuģis. T ā  
komanda varēja redzēt uz kuģa klāja 
sapulcējušos pasažierus. Viņi bija 
pārliecināti, ka tūlīt tiks izglābti, jo  
sauszeme bija tikai 5 kilometru attā
lumā uz austrumiem un 6 kilomet

rus uz rietumiem. Pasažieru kuģa 
glābšanas laivas bija nolaistas ūdenī. 
Vairums uz kuģa atrodošo piekrita 
kapteiņa viedoklim, ka nav vērts 
uztraukties, tikai nedaudzi sajuta tu
vojošos nelaimi. Protams, kapteinis

Lokks atradās sarežģītā situācijā, jo  
bija skaidrs, ka glābšanas laivas, atro
doties „Princeses Sofijas” tuvumā, ir 
apdraudētas. Tādēļ, paļaudamies uz 
savu pieredzi, viņš pieņēma liktenīgo 
lēmumu.

Kapteinis bija pārliecināts, ka viņa 
kuģis ir drošībā, tādēļ viņš nolēma 
sagaidīt, kad vējš norims, un tad 
pārvietot savus pasažierus uz ietilpī
gāku kuģi. T ieši šī iemesla dēļ viņš 
nolēma neizmantot to mazo kuģīšu 
palīdzību, kuri ar pilnu tvaiku trau
cās uz katastrofas vietu. Tajos laikos 
kuģiem bieži gadījās uzskriet uz sēk
ļiem, arī „Princese Sofija” jau divas 
reizes bija nokļuvusi tādā situācijā, 
tādēļ pasažieri par kapteiņa lēmumu 
nesatraucās. Viņi drūzmējās uz klāja 
un, pārkārušies pāri leijeriem, vēroja 
mazos kuģīšus, kas bija attraukušies 
tiem palīgā. Nevienam pat prātā ne
ienāca, ka kapteiņa lēmums izraisīs 
šausmīgas sekas.

Spriedze uz pasažieru kuģa pie
auga. Palīgā atsegušies kuģi tagad 
drīzāk izraisīja nīgrumu, nekā viesa 
pārliecību. Lokks pavēlēja visiem 
izdalīt glābšanas vestes un instruēja 
pasažierus, kā uzvesties kuģa bojāejas 
gadījumā. Viņš nolēma, ka evakuā
ciju vajadzētu sākt pulksten 05:00 
no rīta. Taču vējš atkal izjauca viņa 
plānus. Spēcīgais ziemeļvējš bija liels 
drauds. Apspriedies ar pārējiem virs
niekiem, kapteinis nāca pie slēdziena, 
ka tādā vējā nolaist ūdenī glābšanas 
laivas būtu īsta pašnāvība. Tādēļ, 
paliekot uz kuģa, pasažieri būtu lie
lākā drošībā. T ā  nu cilvēkiem atkal 
nācās apslāpēt sevī bailes un gaidīt, 

bet laivas vētras dēļ tā arī netika 
nolaistas ūdenī.

Kapteinim Lokkam galvenais 
bija pareizi novērtēt risku. Ap 
pusdienlaiku vējš pieņēmās spē
kā. Nolēma glābšanas darbus 
nesākt, kamēr nerimsies vētra. 
Palīgā ieradušies kuģi devās 
meklēt slēptuves. Citu kuģu 
kapteiņi visu dienu apsvēra 
glābšanas iespējas. Pulksten 
16:50 atskanēja paziņojums: 
„Laineris grimst, pasteidzieties”. 

D rīz sekoja nākamais paziņojums: 
„Dieva dēļ ātrāk, ūdens jau manā 
kajītē”.

Pēc tam kad ūdens jau bija iekļuvis 
kuģa iekšienē, komanda pa- . 
nikā nolaida ūdenī glābšanas ’
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l l l l^ .  laivas, taču tās visas nogrem
dēja stiprie viļņi. Tad lēnām 

brakšķēdama, „Princese Sofija” sāka 
slīdēt no rifa ūdenī. Ledainais ūdens 
pārpludināja katlu telpu, kas izraisīja 
šaušalīgu sprādzienu. Pēc notikušā 
pasažieru kuģis vairs nespēja pre
toties un sāka lēnām grimt. Ūdens 
arvien vairāk piepildīja kuģa apakš
daļu un vilka sev līdzi augšdaļu. 
Augšdaļā sakarnieks pārraidīja savus 
pēdējos ziņojumus ar lūgumiem pēc 
palīdzības. Viņš palika savā postenī 
līdz pašām beigām. Vairāk nekā 350 
cilvēku aizgāja bojā ledainajā jūrā, 
aiznesot sev līdzi savas cerības un 
sapņus par saulaino ziemu tālu no 
sniegotās Aļaskas.

Kad katastrofas vietā ieradās glāb
šanas kuģi, kapteiņi neticēja savām 
acīm -  rifs bija tukšs. Tvaikonis bija 
pilnībā nogrimis, un brīžiem starp 
viļņiem pavīdēja tikai masta stenga. 
Sākās izdzīvojušo meklējumi, bet 
vairāku stundu meklējumi nedeva 
nekādus rezultātus. Krastā atrada 
apgāztu glābšanas laivu, tai blakus 
gulēja ķermenis. Vēlāk atrada vēl 
dažus ķermeņus un kļuva skaidrs, 
ka visi cilvēki ir gājuši bojā. Tagad

jau viņi vairs nemeklēja izdzīvoju
šos, bet bojā gājušos. Atrada 180 
noslīkušo ķermeņus. Vienīgais iz
dzīvojušais izrādījās viens pārbiedēts 
suns. Šausmīgā ziņa par notikušo 
izplatījās pa visiem ziemeļrietumiem. 
Kompānija Canadian Pacific Railway 
pazaudēja vairāk nekā 80 savu darbi
nieku. Darījumu cilvēki, sabiedriskie 
darbinieki un vienkāršie cilvēki, visi 
aizgāja bojā vienā mirklī, un nebija 
neviena, kas stātos viņu vietā.

D rīz  vien pēc katastrofas nolīga 
akvalangistus katastrofas vietas 
izmeklēšanai. V iņi atrada seifu un 
viena cilvēka mirstīgās atliekas, 
bet nākamo mēnešu laikā izcēla 
vēl 86 bojā gājušos cilvēkus. Pēc 
nepilnām trim nedēļām pasažieru 
kuģis „Princese A lise” nogādāja uz 
Vankūveras ostu vēl 156 cilvēku 
mirstīgās atliekas, lai nodotu tos 
bojā gājušo tuviniekiem.

Daudziem cilvēkiem šī traģēdija 
palika neskaidra, bet sabiedrība uz
skatīja, ka tvaikonis „Princese Sofija” 
uzskrēja sēklim tādēļ, ka, neskatoties 
uz vētru, traucās ar pilnu tvaiku, 
kapteinis noraidīja mazo kuģīšu pa
līdzību, jo  gaidīja palīdzību no savas

kompānijas kuģiem. Vārdu sakot, 
notikušajā vainoja kapteini Lokku. 
Visi bija pārliecināti, ka visā vainīgs 
Lokks, tomēr izmeklēšana izlēma, ka 
pasažieru kuģis nogrimis nelabvēlīgu 
laika apstākļu dēļ. Turklāt tika no
skaidrots, ka kapteinis visu izdarījis 
pareizi, neevakuēdams pasažierus. 
Visbeidzot kapteini attaisnoja, bet 
noteikumus vēlāk izmainīja. Tagad, 
ja  kuģis uzskrien uz sēkļa, pasažierus 
nepieciešams nekavējoties evakuēt, 
neskatoties ne uz ko.

Tvaikoņa „Princese Sofija” traģēdi
ja  lika izmainīt drošības noteikumus 
jūras lietu likumdošanā. Rezultātā 
tika izglābts ne mazums dzīvību, bet, 
vai varēja izglābt „Princese Sofija” 
pasažierus, neviens nekad neuzzinās. 
Vienīgais ko mēs varam izdarīt -  
pieminēt šo briesmīgo 1918.gada ok
tobrī notikušo traģēdiju, kas paņēma 
vairāk nekā 350 cilvēku dzīvības. 
Dažas nedēļas pēc traģēdijas Aļaskas 
valdība uz Vanderbilta rifa uzstādīja 
apgaismotu boju, kuru 1921.gadā 
nomainīja 11 metrus augsts bākas 
tornis. Tas vēl līdz šim laikam slejas 
virs rifa kā atgādinājums par notiku
šo traģēdiju.

oloaua

NLO grupas 
uzbrukums Moreno 
rančo 1963.gada
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-  Senjor Moreno! Senjor Moreno, 
mostieties!

Antonio Moreno pagriezās uz otru 
sānu un mirkšķināja acis, lai tās ātrāk 
aprastu ar tumsu. Beidzot viņš guļam
istabas dūm s saskatīja pazīstamo sava 
darbā nolīgtā palīga stāvu.

-  Kas noticis? — Moreno noburkšķē

j a  :
-  Šķiet, ka uz dzelzceļa noticis



nelaimes gadījums, -  jaunais cilvēks 
atbildēja.

-  Nelaimes gadījums? -  pārjautā
ja  senjora Moreno, uzvilkdama virs 
naktskrekla rīta svārkus. Es taču tik 
tramīgi guļu, bet līdz dzelzceļam ir 
tikai kāds puskilometrs. Es noteikti 
būtu izdzirdējusi troksni, ja  tur patiesi 
būtu notikusi avārija.

-  Bet virs sliedēm deg kaut kāda 
dīvaina gaisma un strādnieki tur kaut 
ko dara, -  puisis uzstāja. -  Variet paši 
pārliecināties: paskatieties pa guļamis
tabas logu -  to gaismu pat no šejienes 
var redzēt.

Laulātie Moreno piegāja pie loga -  
un ļoti izbrīnījās, ieraugot žilbinošu 
gaismu virs cilvēku grupas, kura, kā 
likās, aplūkoja dzelzceļu.

-  Kāda spoža gaisma! -  iesaucās 
senjora Moreno, samiegusi acis, it 
kā vērotu elektrometināšanas radītas 
dzirksteles. -  Antonio, ko šie cilvēki 
tur dara?

-  Tas ir kaut kas dīvains, -  Moreno 
sadrūma. -  Kālab gan kādam savaja- 
dzējies nakts vidū pētīt sliedes?

Moreno rančo atradās Argentīnā, 
Kordovas provincē. Šis valsts rajons 
nebija tik izolēts no apkārtējās pasau
les, lai dzelzceļnieku brigādei ievaja- 
dzētos pēc darba dienas nodarboties ar 
sliežu remontu.

-  Šī gaisma pārvietojas! -  iesaucās 
jaunais palīgs. -  Gaisma pavirzījās pa 
sliedēm vismaz par 5 metriem.

-  Netrokšņo! -  Moreno pielika 
pirkstu pie lūpām. -  Blakus istabā 
guļ senjoras Moreno māsa un viņas 
bērni. Nav vērts viņus tādu nieku dēļ 
modināt. Visticamāk, ka tas ir kādas 
dzelzceļa platformas prožektors.

-  Es vai degu aiz ziņkāres, -  teica 
senjora Moreno un paņēma lukturīti, 
kas vienmēr atradās pie viņas gultas. 
-  Iziešu pastaigāties un pie viena pa
skatīšos, ko tie cilvēki tur dara.

Moreno sašuta, pēc tam paraustīja 
plecus: sak, ja reiz viņa sieva kaut ko 
ieņēmusi galvā, tad strīdēties ar viņu 
ir pilnīgi veltīgi. Senjora nepaguva 
tālu aiziet. Noklaudzot vārtiņiem, 
cilvēki uz sliedēm pievērsa uzmanību 
fermera mājai. Taču jau nākamajā 
momentā 7 metrus diametra šķīvim 
līdzīgais objekts sāka piķēt senjoras 
Moreno virzienā, nobiedētā sieviete 
kliegdama metās rančo un visi šaus
mu pārņemties mājinieki novēroja, kā 
liesmojošais disks „uzkārās” virs koku

galotnēm un novirzīja uz māju spožu 
staru.

Senjora Moreno no izbrīna un 
pārbīļa burtiski smaka, bet, kad stars 
iespīdēja logā un apspīdēja tieši viņu, 
senjora visā ķermenī sajuta dūrienus. 
Kāds no māsas bērniem ar kliedzienu 
pamodās, kad stars slīdēja pāri viņa 
ķermenim.

-  Mums uzbrukuši monstri no kos
mosa! -  iekliedzās jaunais strādnieks.

— Palīdzi manai māsai noslēpt bēr
nus tādā vietā, kur šī gaisma viņus 
nesasniedz, -  senjora Moreno viņu 
pārtrauca. -  Mums jābūt klusiem kā 
pelītēm.

Pavēries logā, Antonio Moreno pār
bijās: pretim šķīvim, kas apšaudīja vi
ņa māju ar saviem dīvainajiem gaismas 
stariem, slīdēja vēl četri objekti. Taču 
no visiem jaunpienākušajiem tikai

viens piedalījās viņa rančo uzbrukumā 
-  trīs pārējie palika karājamies gaisā, 
nepielidojot tuvāk par 500 metriem. 
Tie visi bija līdzīgi: apmēram 7 metrus 
diametrā ar apmali visapkārt tā malai 
no spoži apgaismotām kvadrāta veida 
ailēm, kas līdzinājās logiem.

Aplenktie noslēpās aiz dīvāna un 
krēsliem -  tālāk no logiem. Ik reizi, 
kad kāds no pieaugušajiem vai bēr
niem sakustējās, to sasniedza durstošs 
gaismas stars.

-  Ko tie krāmi no mums grib? 
-M oreno pats sev jautāja. -  Kādēļ 
mēs viņiem ievajadzējušies? Un ko šie 
cilvēki mirdzošajos apģērbos dara uz 
dzelzceļa?

Senjora Moreno pamanījās vēl reizī- 
ti paglūnēt logā un ieraudzīja, ka viens 
no diskiem izlaidis sarkani-violetu 
staru, bet pārējie joprojām turpināja 
zibsnīt baltos starus. „Māja pārvērtās

īstā cepeškrāsnī”-  vēlāk žurnālam 
„Klarim” stāstīja Moreno pāris.

-  Viņi cenšas mūs piespiest iziet no 
mājas! -  histērijā iekliedzās senjoras 
Moreno māsa. -  Viņi grib mūs no 
šejienes izsvēpēt kā zvērus!

-  Viņiem nekas neizdosies! Mēs 
nekustēsimies no vietas! -  senjora 
Moreno viņu apņēmīgi pārtrauca.

Aplenktā māja 40 minūtes drosmīgi 
turējās pretī noslēpumaino šķīvju tem
peratūras spiedienam. Beidzot jaunais 
strādnieks pamanīja, ka „cilvēki” no 
dzelzceļa sāk pārvietoties uz disku, kas 
apgaismoja sliedes viņus „inspicējošās 
apgaitas” laikā. Pēc dažām sekundēm 
briesmīgie gaisma stari izzuda un 
māju aplenkušie šķīvji sāka pamazām 
attālināties.

Kad diski aizlidoja, tad satraucās arī 
Moreno trīs sargsuņi, sāka kaukt, riet 
un gaudot.

-  Kur tie suņi bija ātrāk? -  brīnījās 
Moreno. -  Kādēļ iepriekš viņi klusēja 
kā zivis?

Kad pie Moreno ģimenes ieradās 
žurnālisti viņus intervēt, neviens no 
ģimenes locekļiem vēl nebija attapies. 
Viņi stāstīja reportieriem, ka „pēc šo 
dīvaino lidaparātu izzušanas virs ko
kiem dažas minūtes esot bijuši redza
mi kaut kādi biezi, miglai līdzīgi un 
pēc sēra smakojoši dūmi”.

Žurnāla „Klarim” korspondents 
pavēstīja lasītājiem, ka vēl četras die
nas pēc šī notikuma Moreno mājā 
aizvien vēl bijusi sajūtama sēra smaka. 
Izdevumu „Tribīne”(Riodežaneiro) un 
„La Nasjon”(Buenosairesa) oktobra 
izdevumos bija publicēta sīka atskaite 
par 60 šausmu minūtēm, ko piedzīvoja 
Moreno ģimene.

Lai gan stāsts par debesīs planējo
šiem šķīvīšiem, kas pēc kārtas raidīja 
durstīgus un indīgus gaismas starus, 
drīzāk atgādina fantastisko beletristi- 
ku nekā realitāti, Moreno gadījumam 
bija arī citi acu liecinieki.

Senjors Francisko Tropuano stāstīja 
sevis pieredzēto aģentūras „Frans- 
Press” korespondentam: pulksten
desmitos vakarā viņš atradies tikai 1,5 
kilometra attālumā no Moreno rančo 
un redzējis, ka debesīs viens pakaļ 
citam lidojuši seši šķīvīši. Kaut gan 
Tropuano par atgadījumu rančo bija 
uzzinājis tikai nesen no laikrakstiem, 
pirms tam viņš par saviem novēro
jumiem pastāstījis arī draugiem un 
kaimiņiem.
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Konkistadori iekļāva salu Spānijas 
impērijas sastāvā. Tajā slēpās kon
trabandisti vai savu laimi centās 
atrast zelta meklētāji. Ilgu laiku 
sala bija Meksikas teritorija, bet 
no 1840.-iem gadiem kļuva par 
Amerikas Savienoto Valstu daļu. 
No 1919.gada līdz 1928. gadam salā 
darbojās arheologs-amatieris Ralfs 
Glidēns. Sis neparastais cilvēks dzimis 
1881.gadā Masačūsetsā. Kad Ralfam 
bija 15 gadi, viņa ģimene pārcēlās uz 
dzīvi Santa Katalīnā. Glidēns strādāja 
par namdari, bet interesējās par in
diāņu relikvijām. Viņš apmēram 100 
dažādās vietās atraka vairāk nekā 800 
apbedījumu. Glidēnam izdevās atklāt 
tūkstošiem artefaktu, kā arī gandrīz 
4000  cilvēku skeletu.

T ā  laika preses izdevumi arheo
logam pārmeta necieņu pret miru
šajiem, bet Glidēns atraka kapus ne

vien iedzīvošanās nolūkā. Arheologs 
bija pārliecināts, ka Katalīnu un ap
kārtnē atrodošās salas sensenos laikos 
apdzīvojuši gara auguma gaišmataini 
un zilacaini indiāņu rases pārstāvji. 
Pēc desmit gadiem viņš pabeidza rak
šanas darbus: ļaunas mēles melsa, ka 
Glidēns blefojis, un sponsori pārstāju
ši finansēt šo bezcerīgo pasākumu.

Pastāv arī cits viedoklis: Glidēns par 
savu darbu saņēma niecīgu samaksu, 
bet savu mērķi sasniedza, prazdams 
pierādīt personīgo teoriju. Vislielākais 
no viņa atrastajiem vīriešu skeletiem 
bija 9 pēdas un 2 collas (gandrīz 2,80 
metri) garš. Zīmīgi, ka visiem sena
jiem milžiem bija 6 pirksti. Angļiem 
šajā sakarā ir interesanta hipotēze. 
Piemēram, pērkot olas, viņi tās skaita 
nevis desmitos (kā tas būtu loģiski, 
jo  cilvēkam ir 10 pirksti), bet dučos. 
Daži vēsturnieki domā, ka senajiem 
dieviem un viņu pēctečiem rokām 
bijuši nevis 10, bet 12 pirksti.

Glidēns 1930.gadā paziņoja, ka 
atracis urnu ar indiāņu princeses 
pīšļiem, kurai visapkārt bija apglabāti 
64 bērnu skeleti, kā arī vairāk nekā 2 
metrus gara indiāņa mirstīgās atlie
kas

Glidēns nebija vienīgais arheologs, 
kuram uzsmaidīja veiksme. 1913.gadā 
Amerikas un Eiropas laikraksti raks
tīja par vācu dabaszinātnieku doktoru 
A.V.Firstenānu, kurš Katalīnas salā 
atklāja 8 pēdas (245 centimetrus) garu 
skeletu. Kopā ar skeletu bija apbedīti 
artefakti -  bultu uzgaļi, dažādi iero
či,, kā arī plakans akmens ar krusta 
simbolu. Vācietis uzskatīja, ka pēdējos 
milžus iznīcinājuši Spānijas konkista
dori. Firstenāns bija dzirdējis indiāņu



leģendu par cēlo balto rasi, kas 
reiz apdzīvojusi šis salas.

Dažos 1959.gada laikrakstos 
lasāma informācija par vēl kādu 
atklājumu -  kaimiņos Katallnai 
-  Santa Rosas salā izrakumu 
laikā atrasti vairāki 7 pēdas gari 
skeleti. Uz galvaskausiem ar iz
liektām pierēm saglabājušās rudu 
matu paliekas. Dīvaini, ka katrā 
žokli zobi auguši divās rindās. 
Mūmijas ar tādiem pat zobiem 1961. 
gadā tika atrastas ari kādā vietējā alā. 
Analīze parādīja, ka šīm atliekām ir 
ne mazāk kā 7 tūkstoši gadu. Tas viss 
tika aprakstīts piecu sējumu izdevumā 
„Ziemeļamerikas Klusā okeāna da
ļas pamatrases”. Šajā pat publikācijā 
rakstīts, ka salās dzīvoja 2-3 rases 
un tās visas bija dažāda auguma. Uz 
rietumiem no Katalīnas atrodas San 
Nikolas sala. Dārgumu meklētāji 
1897.gadā tur atrada milzīgu cilvēku 
kaulus. Plaši pazīstams Ņujorkas iz
devums paziņoja, ka kauli nonākuši 
privātkolekcijā.

Kur gan pazuduši pārējie dārgumi? 
Iespējams, ka tie mērķtiecīgi tika iz
nīcināti. Piemēram, Smitsona institūts 
atzinis, ka X X  gadsimta sākumā šī or
ganizācija iznicinājusi tūkstošiem 2-4  
metrus garu cilvēku skeletus. Kādēļ? 
Izpildot augstākās vadības „valdošās 
cilvēka evolūcijas hronoloģijas aizsar
dzības” pavēli.

Zināms, ka 1930. gadā Ralfs 
Glidēns gatavojās pārdot savu ar
heoloģisko kolekciju, lai nopelnītu 
naudu piecām jaunām ieplānotajām 
ekspedīcijām un lielas monogrāfijas 
publicēšanai. Diemžēl darījums ne
notika. Tikai 1962.gadā, kad Ralfam 
bija 81 gads, viņš savus atradumus 
pārdeva par smieklīgu summu -  5 
tūkstošiem dolāru. Kopš tā laika par 
šo kolekciju nekas nav zināms. Taču 
pavisam nesen, 2012.gadā, Katalīnas 
salas muzeja arhīvos atrada kastīti bez 
uzrakstiem, un tajā -  daudzus gadus 
glabātus pierakstus par Glidena ek
spedīcijām un unikālas seno milžu 
atlieku fotogrāfijas.

Kādu noslēpumu aiznesa sev līdzi 
kapā sešpirkstainie giganti -  neatņe
mamu visu zemes tautu mitoloģijas 
daļu? Par to daudz rakstīts gan laik
rakstu slejās, gan grāmatās. Uzskata, 
ka 2,5 līdz 15 metrus garos milžus 
radījuši annunaki ar ģenētiskās 
inženierijas palīdzību. Gigantiem

bija piešķirts ilgs mūžs, lai tie varētu 
veikt visgrūtākos darbus, bet, radītāji 
nevēlējās nekontrolētu šo radījumu 
vairošanos un padarīja viņus par viena 
dzimuma radībām -  vīriešiem. Arī 
Skandināvijas un Grieķijas mitoloģijā 
milži bija hermafrodīti.

Dienvidamerikas indiāņu ko
deksos teikts, ka milžu rase Zemi 
apdzīvojusi 4008 gadus. Taču 
dievi ar viņiem nebija apmieri
nāti un sūtīja uz Zemi lielus plū
dus, pēc kuriem radās jauna rase. 
1545 gadā kāds indiāni pavēstīja 
spāņu priesterim vietējo leģendu 
par bezbārdainiem vīriešu dzimtas 
milžiem, kuri atpeldējuši laivās pa 
Kluso okeānu, un, virzoties uz kon
tinenta iekšieni, izpostījuši indiāņu 
zemes. Giganti ņēmuši par sievām 
indiāņu sievietes, un daudzas tādēļ 
mirušas. Iespējams, ka viņu pēcnācēji 
vēlāk dzīvoja Katalīnas salā. Daži 
arheologi uzskata, ka Katalīnas salu 
apdzīvoja senie lemūrieši, kuriem iz
devies izdzīvot pēc katastrofas. Seno 
indiāņu atstātie gigantu attēli atgā
dina Lieldienu salu akmens statujas. 
Varbūt tā ir tikai sakritība, bet ari šim 
skulptūrām ir sešu pirkstu rokas.

1895.gadā celtniecības darbu veik
šanas laikā Īrijas pilsētā Antrimā at
klāja milzīgu izmēru pārakmeņojušās 
cilvēku atliekas. Ar sešiem roku un 
kāju pirkstiem.

Ķīnas dienvidu daļā atrastā sešu 
pirkstu giganta atlieku vecums ir 300 
000  gadi. Nedaudz mazāki -  5 met
rus gari cilvēces pārstāvji dzīvojuši 
šajā valsti pirms 5 tūkstošiem gadu. 
Senos gigantus visai bieži attēlo ar 
baismīgām sejām, viņus apraksta gan 
kā cilvēces skolotājus, gan kā negan
tus bezprātīgus pusdzlvniekus. Taču, 
ja  visbrīnišķīgākos tempļus, senās 
piramīdas un statujas ir darinājušas šo 
gigantu rokas, tad secinājums pats par 
sevi liecina: ne visi miti ir viennozī
mīgā pakāpē ticami.

Sešu pirkstu milži aprakstīti 
arī Bībelē: viņi cēlušies no Kaina 
cilts. Vēl raksta, ka ari Krievijā 
pirms revolūcijas bijušas vairākas 
sādžas ar sešu pirkstu iemītnie
kiem. No kādiem gan senčiem 
viņiem iemantojuši šo ģenētisko 
īpatnību... Inkvizīcija sešpirkstai- 
ņus dedzināja sārtā, uzskatot tos 
par „sātana kalpiem”. Eiropā 
gadsimtiem ilgi iznīcināja tos cil

vēku dzimtas pārstāvjus, kas neatbilda 
vispārpieņemtiem standartiem. Šajā 
stāstā iezīmējas vēl viena sižeta līnija.

Dažu pētījumu autori uzskata, ka 
seši pirksti kā ģenētiskā mutācija ir 
sena kodolkara sekas. Kur piemi
nēts kāds senatnē noticis kodolkarš? 
Indiešu eposā. Tajā pieminēti ari 
asūri -  Zemes svešzemju kolonizētā- 
ji, kas apdzīvoja mūsu planētu pirms 
200-300  miljons gadiem. Savukārt 
seno slāvu un ģermāņu mitoloģijas 
Asi (asūri) -  gluži pretēji, pieminēti 
kā gaišie dievi, meistari un cilvēces 
skolotāji. No vārda „As” cēlušies vārdi 
„Ass” -  gaišais. No kurienes šis „Ass” 
cēlies? Ari no vārda „asūrs”. Viņi vēl 
atcerējās, kas ir to priekšteči.

Hinduisms apmeloja asūrus, attē
lojot tos kā cilvēkēdājus un tumsības 
cilvēkus. Tas ir skarbākais dzīves 
likums: sākot jaunu vēsturi, cilvēki 
cenšas nomelnot iepriekšējos laikus 
un sadedzina vecos elkus...

Dieva pielūdzējs Krišna, kuru jaunā 
ideoloģija pašu pacēla dievības aug
stumos, sāka karu, lai „ iznīcinātu 
visus asūrus”. („Labais arvien uzvar 
ļauno”. „Uzvarētājus netiesā”. „Kurš 
uzvar, tas ir „labais”. „Kurš nācis pie 
varas, tas arī pārraksta vēsturi tā kā 
pašam ērtāk”). Ir tāds autors Viktors 
Popazglo. Viņš raksta, ka Krišnu daž
kārt identificē ar Jahvi. Tāda daudzse- 
ju reliģija, bet faktiski vienota iekārta, 
kas ar cēliem saukļiem pakļāvusi sev 
mūsdienu pasauli.

Dzīve uz Zemes ir līdzīga uguns
kuram: te apdziest, te uzliesmo ar jau
nu spēku. Cik gan cilvēku veidu jau 
nomainījuši viens otru, līdz uz Zemes 
radās mūsu rase, mēs tā ari nekad ne
uzzināsim. Evolūcijas teorija jau sen ir 
jāaizstāj ar citu sistēmu, tā ir pretrunā 
ar acīmredzamiem faktiem. Tikai zi
nātniskās pasaules pārstāvji kaut kāda 
iemesla dēļ nesteidzas neko pārrakstīt. 
Kāpēc tas notiek -  domājiet un izda
riet paši savus secinājumus.
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ekstrasensi

N olaupīšana 
italu STILĀ

1981.gada 17.decembrl Veronā 
(Itālija) ap pulksten 17.30 pie A SV  
brigādes ģenerāļa Džeimsa Doziera 
dzīvokļa durvīm atskanēja zvans. 
„Kas tur?”-  „Santehniķis”. Nograbēja 
atslēgas. A iz durvīm stāvēja četri cil
vēki, kas vismazāk līdzinājās strād
niekiem. Ģenerālis centās pretoties, 
bet saņēma sitienu pa galvu un ap
rima.

Pārbīlī spiedzošo ģenerāļa kundzi 
sasēja un ar vīkšķi mutē iespundēja 
vannas istabā. Dozieru arī sasēja, 
muti aizlīmēja ar līmlenti. Pēc da
žām minūtēm četri vīrieši iznesa 
no mājas lielu lādi, iekrāva to zilā 
„Fiatā”, iestūma tajā Dozieru un aiz
brauca nezināmā virzienā.

Ģenerāļa nolaupīšana sacēla tra
ci Vašingtonā. Bija pazudis nevis 
vienkārši augsti stāvošs virsnieks, 
bet gan N A T O  Dienvideiropas 
sauszemes spēku štāba priekšnieka 
vietnieks! Sākumā nosprieda, ka 
tas ir K G B stiķis, bet vakara pusē

kļuva skaidrs, ka nolaupīšanu 
veikušas „Sarkanās brigādes” 
-itāļu  pagrīdes kreisi radikāla 
organizācija.

Notikušo nekādi nevarēja 
nosaukt par labu ziņu: ,,bri- 
gādistiem” bija stingru un 
skarbu puišu slava. Viņi 1978. 
gadā nolaupīja prominento 
Itālijas politisko darbinieku 
Aldo Moro un pēc 54  dienām 
atgādāja viņu automobiļa 
bagāžniekā ar 11 caurumiem 
krūtīs.

Kopīgā Pentagona, C IP  
un specdienestu sanāksmē 
apsprieda jautājumu, kurš 
nodarbosies ar nolaupīto 
ģenerāli. Visi centās atkratī
ties, jo  izredzes uz veiksmīgu 

operācijas iznākumu bija minimālas. 
Visticamāk, ka atradīs līķi, bet tā ir 
garantēta atstādināšana un karjeras 
beigas. Tādēļ, kad A SV  Sauszemes 
spēku izlūkošanas pārvaldes 
priekšnieks ģenerālmajors Alberts 
Stablbains piedāvāja savu kandida
tūru, neviens neiebilda.

Ģ enerālis -
BURVIS

Ģenerālis saņēma neierobežotas 
pilnvaras un Itālijas slepeno dienestu 
atbalsta garantiju. Viņa rīcībā nodeva 
tehnisko grupu, kuru vadīja „elektro
niskās izlūkošanas burvis” Edvards 
Melpas. Pats Stablbains galveno 
kārti nākamajos meklējumos nelika 
vis uz specdienestu aģentiem vai 
tehniskajiem ekspertiem, bet gan uz
gaišreģiem.

Stablbainam dienestu biedru vidū
bija dīvaiņa slava. Izņemot zinātnis
kos un tehniskos jaunumus, viņam 
interesēja arī visādas velnišķības: 
gaišredzība, telekinēzija un viņš no-



pietni sapņoja par superkareivja radī
šanu, kurš spētu iet cauri sienām.

Padotie par viņu klusiņām smīk
ņāja un aiz muguras sauca priekšnie
ku par Burvi. Šoreiz Burvis nolēma 
pierādīt, ka viņa interesei par para- 
normālajām parādībām var izrādīties 
praktisks pielietojums: Doziera glāb
šanas operācijai vajadzēja kļūt par 
viņa triumfu.

Speciālā
uzdevum a
EKSTRASENSI

Jaunā, 1968.gada priekšvakarā 
laikraksts „New York Tim es” palū
dza lasītājiem atsūtīt viņuprāt nāka
mā gada svarīgāko notikumu prog
nozes. Redakcija saņēma vairākus 
maisus vēstuļu. Autoru fantāzijām 
nebija robežu. Tas, ko lasītāji uztvē
ra kā uzjautrinājumu, patiesībā bija 
vērienīgs Centrālā prognožu biroja 
projekts. Pēc gada biroja darbinieki 
visas vēstules pārlasīja un atzīmēja 
precīzāko pareģojumu autorus. Pēc 
vairākiem tādiem cikliem Birojam 
jau bija cilvēku saraksts, kuriem pie
mita gaišredzības spējas. Stablbains 
vērsās pēc palīdzības tieši Centrālajā 
prognožu birojā. Burvis visiem iz
vēlētajiem ekstrasensiem sarīkoja 
eksāmenu profesionālās piemērotības 
pārbaudei. No vairākiem desmitiem 
gaišreģu viņš atlasīja piecus cilvēkus. 
Šim „piecniekam” operācijas laikā, 
kurai piešķīra nosaukumu „Ziemas 
raža”, bija jākļūst par viņa acīm.

D oziera
meklējumos

Katrs gaišreģis saņēma Itālijas 
kartes, Doziera fotogrāfijas un sāka 
regulāri ieslīgt transā. Decembra 
beigās viens no ekstrasensiem „ierau
dzīja” kūti ar gūstekni, otrs -  māju, 
trešais -  ceļu krustojumu netālu no 
mājas, ceturtais precizēja, ka māju 
ieskauj akmeņu nožogojums, piek
tais tuvumā saskatīja kalnus. M azie 
gabaliņi izveidoja mozaīku.

Mākslinieks pēc šiem aprakstiem 
uzzīmēja ainavu, ko nodeva itāļu 
specdienestiem. Itāļi smīkņāja vien: 
„Mums tādu viensētu ir desmitiem 
tūkstošu”, bet ķērās pie meklēšanas.

Janvāra vidū līdzīga māja bija at
rasta. Apkārtnē izvietoja vairākus

simtus karabinieru, viensētu aplenca 
un triecienā ieņēma. Tomēr kūtī uz 
salmu pakaišiem ģenerāļa vietā gulē
ja... aita. Itāļu avīzēs zibēja ņirdzīgi 
virsraksti.

Stablbainu priekšniecība izsauca 
uz „pārrunām”. Nav zināms, kādus 
argumentus ģenerālis lika lietā sevis 
attaisnošanai, bet no kabineta viņš 
iznāca ar uzplečiem un kā iepriekš 
turpināja vadīt operāciju. Burvja 
ekstrasensi atkal stundām ņēmās ap 
Itālijas karti, cenšoties „ieraudzīt” 
nolaupīto ģenerāli.

Paduja
Divdesmitajos datumos uzplaiks

nīja cerību stariņš. Viens no gaiš
reģiem ne tikai ieraudzīja māju ar 
sarkanu dakstiņu jum tu, bet arī no
sauca vietu -  Padujas nomale. Itāļu 
specdienesti „izķemmēja” pilsētu un 
jau nākamajā dienā Burvis zināja 
precīzu adresi. Lai atkārtoti nekļū
dītos (vēl vienu reizi viņam nekādi 
nepiedotu!), Stablbains pavēlēja 
katru gaišreģi automašīnā novest 
garām mājai, un visi ekstrasensi ap
liecināja: „Jā, ģenerālis atrodas tur, 
un viņš vēl ir dzīvs”. T ālāk  gaišre
ģiem notika tāds kā īssavienojums: 
viņi nevarēja noteikt ne dzīvokļa 
numuru, ne stāvu.

Stablbains atradās sarežģītā situ
ācijā. Pārmeklēt visus dzīvokļus pēc 
kārtas? Kamēr nonāks līdz tam, kurā 
slēpj ģenerāli, nolaupītais jau būs no
galināts un līķis pat paspējis atdzist. 
Aģenti trīs dienas novēroja māju, bet 
noteikt, kurā dzīvoklī Doziers ieslo
dzīts, viņi tā arī nevarēja. Ilgāk gaidīt 
kļuva bīstami: teroristi jebkurā brīdī 
varēja atklāt sekošanu un pārvest 
ģenerāli uz citu vietu jeb vienkārši 
nogalināt.

Labs operatīvais
DARBINIEKS

Izeju no smagās situācijas atra
da tehniskās grupas komandieris 
Edvards Melpas, kurs iepriekš operā
cijā tieši netika iesaistīts un tādēļ ju
tās atstumts. Viņa piedāvātais risinā
jums izrādījās vienkāršs un elegants. 
M ājā parādījās elektrības kompānijas 
formā ģērbts cilvēks. Viņš nesteidzīgi 
pastaigājās pa stāviem un pierakstīja 
visu sķaitītāju rādījumus. T ā  izskatī

jās pēc gluži parastas procedūras, jo  
māja bija aprīkota ar elektriskajām 
plītīm, un kompānija bieži pārbaudī
ja  vai visi iemītnieki godīgi maksā 
par patērēto elektroenerģiju.

Stundu vēlāk
Melpes noteica dzīvokli, kurā elek

troenerģijas patēriņš neatbilda dzī
voklī oficiāli mītošo cilvēku skaitam. 
Visvienkāršākais aprēķins uzrādīja, 
ka tajā mitinās par diviem cilvēkiem 
vairāk. Apmierinātais Edvards par 
ziņoja rezultātiem Stablbainam: 
„Gaišreģi -  tas ir lieliski, bet labs 
operatīvais darbinieks arī reizēm var 
izrādīties noderīgs”.

R ažas ievākšana
28.janvāra rītausmā desmit itāļu 

N O C S specnodaļas darbinieki uz
manīgi ielavījās mājā, uzkāpa uz otro 
stāvu un apstājās pie vajadzīgajām 
durvīm. Viens no viņiem ar portatīvā 
defektoskopa palīdzību pārbaudīja 
durvis: „Signalizācijas un papildus 
slēdzeņu nav”. Tad izvilka baloniņu, 
bagātīgi saeļļoja viras un slēdzeni, 
pietupās un rūpīgi iebīdīja atslēgas 
caurumā mūķīzeri. Slēdzene klusi 
noknakšķēja, durvis atvērās. „Uz 
priekšu!” -  specvienības kaujinieki 
ieskrēja dzīvoklī. Vienā no istabām 
basām kājām sporta kostīmā ar 
vīkšķi mutē un pieslēgts pie gultas 
ar roku dzelžiem, gulēja ģenerālis 
Doziers. Operācija ilga dažas sekun
des.

Dzīvoklī sagrāba četrus teroristus, 
atrada automātus, plastikāta spri
dzekli, granātas un brigādistu saga
tavotas Itālijas ievērojamu politisko 
darbinieku- nākamo akciju objektu 
-  dokumentu mapes.

Prezidents Ronalds Reigans 
apsveica Pentagona karavīrus ar 
veiksmīgi paveikto operāciju. Par 
cilvēku ar paranormālajām spējām 
dalību šajā operācijā nebija pateikts 
neviens vārds. Visbeidzot žurnālistu 
spiediena rezultātā, kuriem bija izde
vies uzzināt operācijas „Ziemas raža” 
detaļas, Pentagona pārstāvji atzinās, 
ka piesaistījuši gaišreģus, tomēr pie
bilda, ka „pozitīva efekta tam nebija”. 
Militārpersonas uzskatīja, ka civilie
dzīvotājiem visas operācijas detaļas 
nebūt nav jāzina.



Islandes
„noslēptie cilvēki”

'  S1ANDE IR NOSLĒPUMU

SAIA. No TĀS 300
TŪKSTOŠIEM IEDZĪVO
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У

NOSLĒPUM AINAS N ERE

DZAMĀS b ū t n e s . K ā d s  

TĀS RED Z, KĀDS NEREDZ, 

TAČU ISLANDIEŠIEM ŠIE 

„NEREDZAM IE” IR LIE

LISKI KAIMIŅI, UZ KURU  

PALĪDZĪBU VIEN M ĒR VAR

PAIAUTIES.»

Kad islandietis T.Em ilsons bija 14 
gadus vecs, viņu izglāba jauna meite
ne no... paralēlās pasaules.

Reiz zēnam vajadzēja pārdzīt aitas 
no tālajām ganībām, bet pēc viena 
jēriņa nācās līst aizā. Jēriņu gan viņš 
izglāba, bet pats iesprūda. Sāka jau 
krēslot, bet līdz tuvākajam mājok
lim vēl daudzi kilometri. Pēkšņi virs 
klints malas parādījās meitenes seja, 
un drīzumā arī pats Emilsons brī
numainā kārtā atradās augšā pilnīgā 
drošībā.

-  No kurienes tu uzradies? -  viņš 
izbrīnīts uzrunāja glābēju.

-  No Litenštammera fermas, -  at
bildēja meitene un ar roku norādīja 
uz tipisku islandiešu māju, kas atra
dās dažus simtus metrus no viņiem.

-  Bet... Es pa šīm klintīm kāpelēju 
visu mūžu, — apjucis nomurmināja 
Emilsons, -  taču šo fermu iepriekš 
nebiju pamanījis!

-  Tu to arī nevarēji redzēt, -  ie
smējās meitene. -  Es esmu no tiem, 
kurus jūs sauciet par „noslēptajiem 
cilvēkiem”. M ēs esam no citas pa
saules, paralēlas jūsējai.

Kamēr jaunais Emilsons blenza uz 
nepazīstamo, nespēdams atrast vaja
dzīgos vārdus, no fermas atskanēja

vīrieša balss: „Katerina!”
-  M an jāiet, -  meitene noteica un 

ātri sāka kāpt augšup.
-  Vai es varēšu tevi atkal satikt? -  

viņš nosauca.
-  Iespējams...
Emilsons nāca uz šīm vietām līdz 

mūža galam (viņš nomira 1986. 
gadā), bet ne meiteni, nedz fermu 
nekad vairs neredzēja...

Starp citu, Emilsons nebūt nav vie
nīgais islandietis, kam gadījies iepa
zīties ar „noslēptajiem”. Reikjavīkas 
iedzīvotājs Magnus Skarfedindons, 
tā sauktās Elfu skolas direktors, 
krāj tamlīdzīgu gadījumu aprakstus. 
Magnus 23 gadu laikā apsekojis visu 
salu un rūpīgi pierakstījis acu lieci
nieku stāstus, cenšoties izdibināt 
„noslēpto” sadzīves sīkumus.

Magnuss uz šodienu ir jau samek
lējis vairāk nekā 700 acu lieciniekus, 
no kuriem 2 0 0  apgalvo, ka esot kon
taktējušies ar „noslēptajiem”, vēl 40  
cilvēki stāsta, ka viņiem izdevies no
dibināt ar tiem draudzīgas attiecības. 
Dīvaini, bet cilvēki šiem stāstiem tic. 
Jāsaka, ka 99,9% Islandes iedzīvotāju 
ir izglītoti cilvēki, 82% — datorizēti. 
Tomēr viņi ir pārliecināti par paralē
lo pasauļu eksistenci. Turklāt Islandē 
ar noslēpumainajiem paralēlajiem 
kaimiņiem rēķinās, un, ja  runas 
vēsta, ka kādā vietā viņi sevi īpaši 
apliecinājuši, tad tur neko nedrīkst 
būvēt -  vienalga tur nekas nesanāks.

Piemēram, tā gadījās, 1995.gadā, 
būvējot jaunu ceļu. T ikko bija no
lemts novākt trasei traucējošu mil
zīgu klints bluķi, būvē sākās visādas 
ķibeles: bojājās tehnika, cilvēki guva 
traumas. Situāciju mainīja tikai mē
dija iejaukšanās: kāda sieviete sakon
taktējās ar neredzamajām būtnēm, 
un tās norādīja, tieši uz kurieni šīs 
bluķis jāpārveļ.

Magnuss sevi uzskata par vērotāju 
no malas. Viņš ievāc informāciju par



to kā „noslēpties cilvēki” izskatās, ko 
dara, kur dzīvo un pat sastāda kar
tes. Taču nekādi nevar saprast, kādēļ 
vieni „noslēptos”, redz, bet citi -  nē. 
Magnusam pašam ar „noslēptajiem” 
nav nācies sastapties, bet parunāt gan 
izdevies. Gan caur starpniekiem un 
mēdijiem. „Noslēptie” paskaidrojuši, 
ka var pārvietoties starp savējo un 
mūsu pasauli tikai konkrētos aps
tākļos, sevišķi, ja  kādam no mums 
vajadzīga palīdzība. Magnuss smie
damies atceras: kāda „noslēptā” sie
viete paskaidrojusi, kādēļ viņi mani 
pie sevis nekādā gadījumā neielaidīs. 
„Mēs neielūdzam tevi savās mājās, -  
teica sieviete, -  citādi nemūžam ne
tiktu no tevis vaļā -  tu uzdod pārāk 
daudz jautājumu!”

Daļa taisnības tajā ir. Taču arī 
Magnusam uzdod ne mazumu jautā
jumu viņa vadītajā Elfu skolā. Sī ies
tāde ir neparasta, bērni tajā pulcējas 
tikai piektdienās uz četrām stundām, 
un tikai vasarā. Nodarbības notiek 
angļu valodā. Skolas iekšienē ir mā
jīgi: grezni „vecmāmiņu laiku” aiz
kari, neskaitāmas krāsainas lampas, 
plauktos un skapjos milzum daudz 
attēlu un figūriņu -  elfi, rūķīši, utt. 
Stundās Magnus stāsta, ka Islandē ir 
neskaitāmi daudz paralēlās pasaules 
būtņu: elfu -  13 tipi, feju -  4 tautas, 
troļļu -  3 veidu, rūķu -  2 
veidi, un vēl „noslēptie” 
cilvēki.

-  Viņi izskatās tāpat kā 
mēs, -  Magnus skaidro,
-  tikai valkā vecmodīgas 
drānas un lieto aizvēsturis
ku darba rīkus. T ie  ir cil
vēki no citām dimensijām.
Aptuveni 75% visu tikšanos 
ar neparastām būtnēm no
tiek tieši ar „noslēptajiem,
-  viņš precizē.

Visapbrīnojamāko gadī
jumu pastāstīja Torlakurs 
Stefansons. Kādu reizi 
1936.gadā Ziemeļu Islandē 
Skagafjorduras miesta 
apkaimē viņš apmaldī
jies mežā. Nelaimīgais 
daudzas stundas klaiņojis un stipri 
nosalis. Pēkšņi viņš aiz kokiem 
ieraudzījis gaismu, devies tās vir
zienā un iznācis pie fermera mājas. 
Torlakurs pieklauvējis pie durvīm, 
viņu ielaiduši. Pajautājis fermas no
saukumu, -  viņam atbildējuši, ka tā

esot Heggastīra. Torlakurs izbrīnījies 
-  viņš nekad par tādu fermu nebija 
dzirdējis. Varbūt viņš aizklīdis aiz 
Skagafjorduras robežām?

-  Nē, -  atbildēja fermeri, -  jūs vēl 
joprojām esiet Skagafjordurā, mēs 
esam tie, kurus sauc par „noslēpta
jiem ”. Vienkārši jūs mūs ne vienmēr 
redzat.

Torlakurs, saprotams, satraucās, 
kā lai neiestrēgst paralēlajā pa
saulē? Nekas tamlīdzīgs nenotika. 
Ceļinieku paēdināja, izžāvēja drēbes 
un atstāja pārnakšņot. Nākamajā 
rītā pamodies, cauri fermas logam 
viņš saskatīja, kur atrodas: izrādī
jās, nemaz tik tālu no savas mājas 
Skagafjordurā!

Torlakurs pēc brokastīm devās 
ceļā, pa brīdim atskatīdamies, lai at
vadām pamātu ar roku un iegaumētu 
vietu, kur atrodas viesmīlīgā ferma. 
Nogājis kādus 300  metrus, viņš at
skatījās vēlreiz, bet māja it kā ūdenī 
iekritusi...

Šokētais Torlakurs nolēma atgriez
ties fermā, ejot pa sniegā atstātajām 
pēdām. Kāds gan bija viņa izbrīns, 
kad pēdas pēkšņi aprāvās un ferma 
tā arī neparādījās!

Magnus ir skrupulozs cilvēks 
un par „noslēptajiem” izzinājis ļoti 
daudz. Piemēram, ka reliģija vi

ņiem līdzīga kristīgajai -  viņi tic 
M esijai, taču krustu gan nepielūdz: 
sak, kā gan var pielūgt slepkavības 
ieroci? Piekritīsiet, sava loģika tajā 
ir. Vispār pēc „noslēpto” domām, 
ja  pirms 100 vai 2 0 0  gadiem cilvēki 
vēl bija ar tīrām dvēselēm un godī

gi, tagad tie kļuvuši patmīlīgi un 
vīzdegunīgi un pavisam zaudējuši 
cieņu pret dabu.

Tādēļ „noslēptie” no mums baidās 
daudz vairāk, nekā jebkad. Taču, kā 
var baidīties no kaut kā, ja  pats dzī
vo citā dimensijā? Izrādās, ka var, jo  
visas pasaules ir savstarpēji saistītas 
un var viena otru ietekmēt. Protams, 
briesmu gadījumā „noslēptie” būs 
aizsargāti, mūs šķirs starpība telpā 
un laikā. „Tieši tas šo problēmu vēl 
vairāk sarežģī, — Magnus sūkstās. 
— Apkārtējā vide viņiem un mums 
praktiski sakrīt, un ja  mēs nodarām 
kaitējumu savējai, tā mainās arī 
viņiem. Pēdējā gadsimta laikā mēs 
Islandē esam sabūvējuši daudz jaunu 
ceļu un ēku, nemaz nerēķinoties ar 
viņiem!”

Atvainojiet, bet kā var pievērst uz
manību viņu pasaulei, ja  vairums cil
vēku to nemaz neredz? Nav jābrīnās, 
ka viņi bīstas no mums arvien vairāk 
un retāk sadūšojas kontaktēties. 
Laikam  pilsētās viņiem grūti, bet 
jaunceltnes nomācoši izspiež dabu. 
Agrāk, lai aprunātos, islandieši viens 
otru apciemoja, ejot kājām, bet tagad 
brauc, turklāt automobiļos. Kādi gan 
tur kontakti ar „noslēptajiem”.

Ermundūrs Roskinkranss „noslēp
tos” vēro visu savu dzīvi kopš 4 gadu 

vecuma.
— Bērnībā es dzīvo

ju  netālu no Hveragerdi, 
kas atrodas 35 kilometrus 
no Reikjavīkas, -  stāsta 
Ermundūrs. -  Mūsu mājas 
tuvumā slējās klints. Reiz 
es pagalmā spēlējos un iz
dzirdēju zvārgulīšu skaņas. 
Paskatījos augšup un ie
raudzīju septiņus bērneļus, 
vecumā no 4  līdz 10 gadiem. 
Viņi bija tumšmataini, 
ģērbti baltās drānās. Pusi 
dienas mēs spēlējāmies ko
pā, plūcām ziedus. Togad es 
viņus sastapu 8 vai 10 reizes. 
Gadījās, tiklīdz izdzirdēju 
zvārgulīšus, un tūdaļ bērni 
bija klāt. Gada beigās no

mira mans tēvs un mēs pārcēlāmies 
uz Reikjavīku, un vairāk tos bērnus 
es nesatiku. Amizanti, bet toreiz 
Ermundūrs vēl nenojauta, ka rota
ļājies ar „noslēptajiem”. To viņš sa
pratis tikai pirms 14 gadiem: .
„Kad man bija 30 gadu, es
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ЦНф. par saviem rotaļu biedriem 
pajautāju savai mātei, bet 

viņa atbildēja, ka nav ne jausmas, 
par ko es runāju. Pēc viņas vārdiem, 
Hveragerdi man nebija rotaļu biedru, 
jo  mēs dzīvojām pārāk tālu no pilsē
tas centra”. Ermundūra pēdējā tik
šanās ar „noslēptajiem” 
notika jau Reikjavīkā, 
kad viņš sēdējis krastā 
un vērojis jūru.

-  Es rakstīju dzeju 
un tajā brīdī centos at
rast vajadzīgos vārdus.
Pēkšņi kāds pienāca, 
apsēdās līdzās un sāka 
ar mani domās sarunā
ties. Cilvēks bija ģērbies 
parastās džinsās un 
vējjakā, tikai dīvaini 
caurspīdīgs -  es varēju 
viņam redzēt cauri, -  precizēja 
Erdmundūrs. -  Es pajautāju, no ku
rienes viņš ir. Svešinieks atbildēja, 
ka tepat netālu dzīvojot, bet ieradies 
no citas dimensijas. Tas es painte
resējos, kāda ir viņa nodarbošanās. 
Izrādījās, ka viņš ir rakstnieks. Es 
nesajutu nekādu spriedzi -  tā bija 
absolūti mierīga, dabiska saruna. 
Kopš tās reizes mēs tikām ies vēl

divas reizes, bet sarunājāmies tikai 
pirmās tikšanās reizē.

Erdmundūrs vispār prot saskatīt 
objektus, kurus citi pat nepamana. 
Citreiz, atrodoties pie stūres, viņam 
nākas bremzēt, jo  ceļu šķērso „aitu 
vai zirgu bars, kuru faktiski tur nav,

jeb viņš redz ceļa negadījumu, kas 
noticis tajā vietā pirms kāda laika”. 
Gadās arī tā: viņš iet pa ielu un 
pēkšņi kāds ar viņu sāk runāt. „Es 
nekad nevaru būt pārliecināts, kādai 
dimensijai piederošs ir viens vai cits 
mans sarunu biedrs”, — viņš stāsta. 
Piekritīsiet, ka sarunāties pašam ar 
sevi nav nekāda prieka. Erdmundūrs 
ir ļoti pateicīgs mobilajiem sakariem:

vismaz tu neizskaties aizdomīgs, kad 
līdzās neviena nav, bet tu mierīgi 
pļāpā. „Pirms gadiem mani jau sen 
būtu iespundējuši psihenē”, -  viņš 
smejoties ironizē.

Protams, ne visi tic līdzīgiem ga
dījumiem. Tomēr Islandes iedzīvotāji 

savas zemes skarbo dabu 
jau kopš vikingu laikiem ir 
personificējuši ne kā naidī
gu spēku, bet gan kā palīgu 
un glābēju. Varbūt patei
coties tieši tam dažādās 
pasaules šeit var pastāvēt 
līdzās mierā un saticībā 

L ai kas arī neslēptos 
„noslēpto cilvēku” feno
mena pamatā -  cilvēku 
iztēle vai m etafizika, -  
viens ir skaidrs: islandieši 
no šīs simbiozes ir tikai 

ieguvēji. Kad tie pārcēlās šurp no 
Skandināvijas valstīm , Īrijas un 
Skotijas, tieši „noslēptie” dalīja ar 
viņiem pārtiku, kad uznāca bads, 
un dāvāja viņiem cerību izmisuma 
brīžos. Šāda sadraudzība ir zelta 
vērta. Par labo jāatm aksā ar labu. 
Tas ir labs piemērs, kā sadzīvot 
ar tiem, kuri dzīvo savādāk nekā 
mēs...

oLocma

Domājams, ka Špicbergenā 
1952.gadā atrada 
avarējušu NLO ar ekipāžu
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Špicbergenā izsēdinātā izmeklēša
nas grupa pa radio ekspertu pēdām 
virzījās uz mērķi, ko bija fiksējusi 
viņu aparatūra. Beidzot viņu skatam 
atklājās zilgani balts metāla disks, 
tā diametrs bija apmēram 40 metri, 
sadauzīts gabalu gabalos, bet ne tik 
ļoti, lai nevarētu atpazīt tā sākotnē
jo  formu. M etālā bija iepresētas vai 
uzzīmētas savādas zīmes, „līdzīgas 
kirilicas burtiem”. Visapkārt diska 
apmalei bija iestrādātas spraus
lām līdzīgas atveres. „Saarbrucker



Zeitung” protams domāja, ka objekts 
ir jauna tipa krievu lidmašīna, bet 
mīklainie radiosakaru traucējumi -  
„melnās kastes” radiobākas darbs. 
T ikai nebija skaidrs, kāpēc krievi 
pirmie nemēģināja nokļūt pie savas 
lidmašīnas: Spicbergenā strādāja
krievu kompānija „Arktikugoļ”, kas 
bāzējās īsti krieviskās ogļraču pilsēti
ņās -  Barencburgā un Piramīdā. Kad 
70.-os gados tur avarēja padomju 
kara lidmašīna, krievi nepakautrējās 
izsēdināt norvēģu teritorijā veselu 
desantu un aplenkt 
katastrofas vietu ilgi 
pirms norvēģu ieraša
nās. Tomēr arī mūsdie
nās reizēm sastopami 
apgalvojumi, ka „... 
avārija patiešām notika, 
taču tas nebija lidojo
šais šķīvis. Visticamāk, 
ka tas bija padomju 
eksperimentālais dis- 
koplāns, ko izstrādājuši 
II  Pasaules kara beigās 
sagūstīties vācu zināt
nieki...”

Laikraksts „Folksblat Berlin”1952. 
gada 9.jūlijā precizēja, ka diska caur
mērs bija 48 ,86 metri un būvēts no 
nezināmas izcelsmes metāla. Bet 
kirilicas burtiem līdzīgajiem simbo
liem, kādi atrasti arī uz aparatūras 
diska iekšienē, nav nekā kopēja ar 
krievu valodu. Citi laikraksti vēstīja, 
ka norvēģiem nav izdevies izprast 
diska konstrukciju un viņi bija spiesti 
uzaicināt angļu un amerikāņu spe
ciālistus.

Pirmais, ko šie speciālisti izdarīja 
-  ieteica norvēģiem notikušo pēc ie
spējas rūpīgāk noslepenot. T ikai pēc 
3 gadiem no Norvēģijas Ģenerālā 
štāba dzīlēm atskanēja oficiāls pa
ziņojums, kas bija tik  šokējošs, ka 
aizēnoja pat vismežonīgākās baumas. 
Raksts „Stutgarten Tagesblat” 1955. 
gada 5.septembrī.

„Oslo, Norvēģija. 4.septembris. 
T ikai tagad Norvēģijas Ģenerālštāba 
Izmeklēšanas nodaļa gatavo pazi
ņojuma publikāciju par N L O , kurš 
avarēja Spicbergenā aptuveni 1952. 
gada sākumā, par palieku izpētes 
rezultātiem”.

Nodaļas priekšnieks pulkvedis 
H.Dornbils G K S virsnieku instruk
tāžas laikā paziņoja:”Spicbergena 
diska avārijai bija liela nozīme. Kaut

gan mūsdienu zināšanu līmenis ne
ļauj mums atrisināt visas mīklas, es
mu pārliecināts, ka šīm Spicbergenas 
atlūzām šajā jom ā būs milzīga nozī
me. Pirms kāda laika pārpratuma dēļ 
izplatījās valodas, ka tas ir padomju 
izcelsmes disks. Taču tagad mēs ka
tegoriski paziņojam, ka disks nav bū
vēts nevienā valstī uz Zemes. Diska 
konstrukcijā izmantotie materiāli nav 
pazīstami nevienam ekspertam, kuri 
piedalījās izmeklēšanā”.

Atbilstoši pulkveža Dornbila pa

ziņojumam Izmeklēšanas nodaļa 
nepublicēs sīkāku atskaiti līdz lai
kam, kamēr ar angļu un amerikāņu 
ekspertiem nebūs apspriesti daži 
sensacionāli fakti.

Pretēji amerikāņu un citu avo
tu informācijai, leitnanti Brovs un 
Tullensens, kas bija norīkoti kā spe
ciālie pētnieki Arktikas rajonos pēc 
Spicbergenas notikumiem, paziņoja, 
ka polārajos rajonos lidojošie diski 
piezemējušies vairākas reizes.

„Es domāju, ka Arktika kalpo 
N L O  kā sava veida bāzes, teica leit
nants Tullensens, -  sevišķi sniega 
vētru laikā, kad mēs esam spiesti 
atgriezties savās bāzēs. Es redzēju 
nosēšanos un startu trīs gadījumos. 
Novērošanu traucē ļoti spilgta gais
ma, kuras intensitāte variē atkarībā 
no lidaparāta ātruma starta vai nosē
šanās gadījumā”.

Kopš tā laika mēģinājumi uzzināt 
kaut kādus sīkumu par atrasto disku 
atdūrās pret norvēģu salto klusēšanu. 
Laikam attapās, ka sākumā izrunājuši 
daudz lieka. Amerikāņu Ufoloģijas 
organizācija N IC A P nosūtīja 
Norvēģu vēstniecībai pieprasījumu par 
Spicbergenas notikumiem, un saņēma 
mīklainu atbildi: „Mūsu G K S mate
riāls par N L O  pamatā ir ļoti slepens 
un nevar būt nodots jūsu rīcība”.

Tātad ir ko slēpt. Citādi atbilde 
būtu noformulēta savādāk, apmēram: 
„mums nekas ne par kādu avarējušu 
šķīvi nav zināms un ļoti nožēlojam, 
ka jūs ticiet tādiem niekiem”.

Kas gan tie par „sensacionāliem 
faktiem” saistībā ar Spicbergenā dis
ku, ko norvēģi neriskēja publiskot? 
Vai tiešām ir kaut kas sensacionālāks 
par atziņu, ka šķīvis ir ārpuszemes 
izcelsmes?

Iespējams, ka uz šo jautājumu 
mums palīdzēs atbildēt amerikāņu 
žurnālistes Dorotijas Kilgellenas 
intriģējošais rakstiņš. Padzirdējusi 
runas par britu ekspertu dalību 
Spicbergenas šķīvja izpētē, viņa 
tieši izvaicāja par to kādu britu val
dības „augsti stāvošu personu”, kura 
nav vēlējusies „izgaismoties” presē. 
Drīzum ā viņas pārstāvētajā žurnā
lā parādījās šādas rindas: „Šodien 
es varu pastāstīt par kādu baisu 
gadījumu no viņpasaules. Britu zi
nātnieki un lidotāji pēc kāda noslē
pumaina lidaparāta palieku izpētes 
ir pārliecināti, ka šie gaisa objekti 
nav optisks māns vai padomju iz
gudrojums, bet gan citplanētiešu 
lidojošie šķīvji. M ans informācijas 
avots ir britu Kabineta locekļa ran
ga oficiāla persona, kas vēlas palikt 
nezināma.

Šķīvī atradās mazi cilvēciņi, au
gumā mazāki par 4  pēdām... Es 
uzzināju, ka britu valdība šajā brīdī

atturas no oficiālas atskaites publi
cēšanas par šķīvja apskati, jo  nevēlas 
biedēt sabiedrību”.

Tad tādas tās lietas! Kaut gan no 
paziņojuma nav skaidrs, vai N L O  
astronautu mirstīgās atliekas izvilk
tas no atlūzām, vai tādi tālejoši se
cinājumi izdarīti, izmērot lidaparāta 
sēdekļus vai izpētot diskā atrodošās 
iekārtas. Skaidrs ir kas cits -  disku 
nav būvējuši cilvēki, un tas nav do
māts cilvēkiem.
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Iztrūkstošie vēstures 
posmi: vai Madagaskara 
ir sena nogrimuša 
kontinenta atliekas?
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Piemēram, Madagaskaras salas 
izpēte ļāva izdarīt pārsteidzošus seci
nājumus. Neskatoties uz tās tuvo atra
šanos Āfrikai, vairums Madagaskarā 
augošo augu un dzīvnieku izrādījās 
endēmiķi (sugas, kas atrodamas tikai 
šajā vietā), bet to daudzums bija tik 
liels, ka salu pilnīgi var uzskatīt par 
kāda kontinenta daļu. Salas pamatie
dzīvotāji nepieder negroīdu rasei, tie ir 
daudz tuvāki Indonēzijas iedzīvotājiem. 
Tādējādi radās teorija par zudušu kon
tinentu vai salu ķēdi Indijas okeānā, 
kuras kādreiz stiepušās no Āfrikas līdz 
Sumatrai un Indijai. Hipotētiskās Indo- 
Madagaskaras cietzemes nosaukumu 
-  Lemūrija -  1858.gadā piedāvāja britu 
zoologs Filips Latlijs Skleiters, nosauk
dams to Madagaskaras salā sastapto 
apbrīnojamo dzīvnieciņu vārdā.

Interesantos nakts dzīvnieciņus ar 
spīdošajām acīm, vilka gaudoņai vai 
kaukšanai līdzīgo balsi un īpatnējo 
ārieni, kurā apbrīnojami sajaukti cil
vēka, kaķa un lācēna vaibsti, nosauca

par lemuriem, Tādā pat vārdā senie 
romieši dēvēja cilvēku dvēseles, kas 
nebija radušas mieru aizkapa pasaulē. 
Nodēvējot nogrimušo kontinentu par 
Lemūriju, Sklreiters vēlējās uzsvērt tā 
vienreizīgu mu.

Nākamajā gadā Čārlzs D am ns pub
licēja savu darbu „Sugu izcelšanās”, bet 
vēl pēc 15 gadiem vācu dabas pētnieks 
un filosofs Ernsts Hekkels pieņēma, 
ka pastāv starp forma starp pērtiķi un 
cilvēku. Viņš pieļāva, ka šie iztrūkstošie 
pakāpieni nozuduši kopā ar Lemūriju.

Hekkela ideju atbalstīja Tomas 
Hekeli, Alfrēds Voiles, Rūdolfs Vihrovs 
un citi tā laika autoritatīvi zinātnieki.

„Pirms daudziem gadu tūkstošiem, 
vēl precīzi nenoteiktā Zemes attīstības 
laika posmā, kuru ģeologi dēvē par 
terciāro periodu, aptuveni šī perioda 
beigās, karstajā joslā, visticamāk, ka 
uz plašas cietzemes, kas tagad atrodas 
Indijas okeāna dzelmē, dzīvoja augsti 
attīstīta cilvēkveidīgo pērtiķu suga”. 
-  rakstīja Fridrihs Engelss savā popu
lārajā „Darba loma pērtiķa tapšanā par 
cilvēku”.

Jau 1880.-os gados Lemūrija kļuva 
par zinātniskas teorijas priekšmetu.

Šo teoriju atbalstīja arī viens no 
dižākajiem ģeogrāfiem Žans Zaks 
Elize Rekljū, nenogurdināms ceļotājs 
un revolucionārs, I Internacionāles 
un Parīzes komūnas dalībnieks. Sava 
monumentālajā okeānam un okeānu 
zemēm veltītajā darbā „Zeme un ļau
dis”, kurā pirmo reizi bija aprakstītas 
visas pasaules zemes, viņš rakstīja, ka 
Madagaskara ir nogrimušas sauszemes 
atlūza. Tajā laikā, kad „okeāna salās 
ir visai maz zīdītāju, Madagaskarā



atrodami vismaz 66 to veidi, kas pilnā 
mērā pierāda, ka šī sala kādreiz bijusi 
cietzeme”.

Savukārt pēc slavenā franču ģeologa 
akadēmiķa Gistava Emīla Ogā do
mām, „Indostānas pussalas, Seišelu sa
las un Madagaskara ir kontinenta vai tā 
daļas atlūzas, kas reiz atradies tagadējā 
Indijas okeāna vietā”. Viņš nodēvēja šo 
nogrimušo kontinentu par Austrālijas- 
Indo-Madagaskaru un uzskatīja, ka pēc 
tā bojā ejas Indijas okeāna austrumu 
daļā izveidojusies ieplaka.

Akadēmiķa vārdu patiesīgumu 1906. 
gadā apstiprināja vācu ekspedīcijas ku
ģis „Planet”, kurš atklāja Zunda (jeb 
Javas) šelfu -  visdziļāko okeāna ieplaku 
Indijas okeāna austrumu daļā. Seifs 
stiepjas 4000 kilometru garumā no 
Mjanmas cietzemes Javas salas virzienā 
gar Zunda salu loka dienvidu daļas, un 
līdz šim laikam ir seismiski aktīvs.

Ticību izzuduša kontinenta eksisten
cei Indijas okeānā palīdzēja uzturēt arī 
šī reģiona tautu folkloras izpēte. Kāds 
sens Šrilankas klosterī atrasts teksts 
vēstīja: „Sensenos laikos Ravanas cita
dele (Šrilankas valdnieki) sastāvēja no 
25 pilīm un 400 tūkstošiem iedzīvotāju, 
kurus aprija okeāns”.

Nogrimusī zeme, kā teikts tekstā, 
atradās starp Indijas dienvidrietumu 
piekrasti un Manaras salu pie Šrilankas. 
Sī zeme nebija kontinents (ja tā vispār 
eksistēja), bet bija pieminēta kā daļa 
cietzemes.

Saskaņā ar malagasu mītiem, 
Madagaskara kādreiz stiepusies tālu uz 
austrumiem, bet lielākā tās daļa tikusi 
iznīcināta līdzīgi Vispasaules plūdiem. 
D.S.Alana un Dž.V.Deilera grāmatā 
„Liecības par kosmisko katastrofu 
9500 g.p.m.ē.” minēts, ka cita kultūras 
tradīcija liecina, ka nogrimusī cietze
me atradusies Mjei arhipelāga rajonā 
pie Birmas (tagad Mjanmas) dienvidu 
krasta.

Kādā senā tamilu eposā bieži pie
minēta plašā Kumari Nalu zeme (ko 
eiropieši vēlāk nodēvēja par Lemūriju), 
kas no tagadējās Indijas iestiepusies 
tālu Indijas okeānā. Saskaņā ar dravī- 
du mītiem, tur kopš neatminamiem 
laikiem Šivas vadībā pastāvējusi Dzejas 
akadēmija, ar kuru saistīta tamilu 
dzejas pirmsākums. Leģenda vēsta, 
ka tamilu pirmdzimteni „iznīcināja un 
aprija jūra”. No tās palikušas tikai sīkas 
saliņas Indija okeānā un Indonēzija. 
Tie, kuriem izdevās izglābties, izklīduši

pa tuvējām zemēm vai apmetušies uz 
kontinenta atliekām, kas palikušas virs 
ūdens.

Visbeidzot viens no nozīmīgākajiem 
sanskrita eposiem „Mahābhārata”, kas 
attiecināms uz 5.tūkstošgadi pirms mū
su ēras, novieto savu varoni Rāmu uz 
augstu kalnu, no kura viņš raugās pāri 
horizontam uz cietzemi, vietā, kur ta
gad skalojas Indijas okeāna ūdeņi. Šajā 
pašā eposā pirmo reizi vēsturē pieminēti 
rati un noslēpumainie Vimani -  ar do
mas spēku iedarbināmi lidojoši aparāti 
un citi seno dievu brīnumi. Eposā ap
rakstīts arī postošs karš, kāds iespējams 
tikai izmantojot kodolieročus.

Vislielāko masu atbalstu Lemūrijas 
eksistences hipotēzei sniedza mistisko 
apvienību pārstāvji, kuri iekļāva nogri
mušo cietzemi un tās iemītniekus savās 
civilizācijas attīstības shēmās. Mūsu 
civilizācijas priekšteči bija atlantu ci
vilizācijas, paziņoja Rozenkreiceri un 
Teozofijas biedrība. Tomēr arī atlantiem 
bija savi priekšteči un skolotāji -  nogri
mušās Lemūrijas iedzīvotāji. „Lemūrija 
toreiz bija milzīga zeme. Tā aizņē
ma visu apgabalu uz dienvidiem no 
Himalaju pakājes un visu teritoriju, kas 
mums tagad zināma kā Dienvidindija, 
Ceilona un Sumatra; tad, virzienā uz 
dienvidiem, aptvēra Madagaskaru no 
labās puses, un Tasmāniju no kreisās, 
tad teritorijas uz leju un tikai par da
žiem grādiem nesasniedza Antarktisko 
loku; un no Austrālijas, kas tolaik bija 
Galvenās cietzemes iekšējais apgabals, 
tā pletās tālu Klusajā okeānā aiz Rapa- 
Nujas. No Eiropas puses neatņemama 
senās Lemūrijas daļa bija Zviedrija 
un Norvēģija un tāpat Atlantīdas 
daļa. Pilnīgi noteikti, ka Austrumu 
un Rietumu Sibīrija un Kamčatka tai 
piederēja no Āzijas puses” -  rakstīja 
teozofe Helēna Blavatska.

Okultisti uzskatīja, ka lemūriešu-at- 
lantu civilizācija bijusi visattīstītākā ci
vilizācija uz zemes. Viņi bijuši dziļi liet
pratīgi dabas noslēpumos; viņiem nav 
bijusi reliģija, jo  nav zinājuši dogmas 
un viņiem nav bijusi uz ticību balstīta 
pārliecība. Lemūrieši-atlanti būvējuši 
milzīgas pilsētas, akmenī izkaluši savus 
attēlus.

Ciklopisko celtņu senākās atliekas 
-  ari tās esot viņu roku darbs. Viņu li
dojošie aparāti, kuros viņi varēja pamest 
Zemi, iedarbināti ar mantru spēku, tas 
ir, īpašām lūgšanām, ko skaitīja garīgai 
dzīvei pietuvināti cilvēki.

Helēna Blavatska uzskatīja, ka „pir
mo rasu vēsture apglabāta laika kapā ne 
Izredzētajiem, bet tikai analfabētiskai 
zinātnei”. Savās „Slepenajā doktrīnā” 
viņa aprakstīja, ka uz Zemes bijušas 
piecas cilvēku rases. Pirmie -  „pašpie- 
dzimušie” -  bijušas 50-60 centimetrus 
garas eņģeļiem līdzības būtnes ar vienu 
aci (to, kuru mēs tagad saucam par tre
šo aci), un tie vairojušies dalīšanās ceļā.

Otrā rase -  „vēlāk dzimušie” jeb „ne
mirstīgie” bijuši rēgveidīgas ap 40 centi
metrus garas būtnes, ari vienacaini, bet 
vairojušies ar pumpurošanu un sporām. 
Trešā rase, saukta par „divējādajiem”, 
„androgīniem” vai „lemūriešiem”, kurai 
bija visgarākais eksistēšanas periods 
un vislielākais svārstīgums. Šīs rases 
ietvaros notikusi dalīšanās dzimtēs, cil
vēkiem sākuši veidoties kauli, ķermenis 
sablīvējies un no četrrocīgiem un divse- 
jainiem 20 metrus gariem radījumiem 
viņi pārvērtušies divrokainās un viense- 
jainās, jau daudz īsāka auguma būtnēs. 
Ceturtās rases pārstāvji, atlanti, bija ar 
divām rokām un vienu seju, augumā 
6-8 metrus gari un blīviem ķermeņiem. 
Piektā, āriešu rase — tā jau ir mūsu ci
vilizācija.

Bija vēl aizraujošāki atklājumi. Viens 
no redzamākajiem Teozofijas biedrī
bas darboņiem un lektoriem Čārlzs 
Ledbiters paziņoja, ka, kaut arī lemū- 
riešu augums sasniedzis 10 metrus, 
viņu tīrasiņu priekšteči ir Centrālās 
Āfrikas pigmeji un Indijas okeānā at
rodošo Andamanu salu maza auguma 
cilvēciņi. Acis viņiem atradušās galvas 
aizmugurē; sākumā viņi bijuši , 
divdzimumu būtnes, tad kri-



111^. tuši grēkā, kopojoties ar dzīv
niekiem, un rezultātā radījuši... 

pērtiķus.
Rozenkreiceru sacerējumos lemū- 

riešiem bija piešķirts vēl fantastiskāks 
izskats. Acu vietā saules gaismu uztvēra 
divi jūtīgi plankumi, kas „blāvoja caur 
senās Lemūrijas ugunīgo atmosfēru”. 
Viņi runāja valodā, kas sastāvēja no 
dabas skaņām līdzīgām skaņām: vēja 
kaukoņas, strauta čalošanas, ūdenskri
tuma trokšņa, vulkāna rēkoņas.

Tamlīdzīgs mistiķu „ieguldījums” hi
potētiski nogrimušo zemju meklēšanā 
beidzās ar to, ka Lemūrija, kas jau tāpat 
bija pietiekami strīdīga tēma, vairuma 
zinātnieku acīs tika uz ilgiem laikiem 
diskreditēta. Ekspedīcijas tās izpētei 
praktiski vairs nerīkoja, nedaudzie pē
tījumi neatrada nekādas lielas salas vai 
kontinenta eksistences pēdas.

Savukārt vācu ģeogrāfa Alfrēda 
Vegenera 1913.gadā izvirzītā slavenā 
kontinentu dreifa teorija vispār izslēdza 
no zinātniskās aprites priekšstatu par 
nogrimušiem kontinentiem. Virsroku 
guva tā saucamā uniformatizācijas hi
potēze, kas apgalvoja, ka norisinājusies 
mierīga evolūcija, un zināmā mērā 
vienveidīgs bijis arī mūsu planētas attīs
tības raksturs.

Tomēr daudzie entuziasti Lemūrijai 
neļāva nogrimt aizmirstībā.

1926.gadā 75 gadus vecais inženieris- 
metalurgs Džeims Cerčvards publicēja 
darbu „Pazaudētais Mu kontinents”. 
Viņš apgalvoja, ka X IX  gadsimta 70-os 
gados karadienesta laikā Indijā iepa
zinies ar kādu sena klostera pārzini, 
kurš turpmāk kļuva par viņa skolotāju. 
Mūks parādījis savam skolniekam senas 
tabulas, kurās pieminēts Mu kontinents 
(Lemūrija), kas pleties 6000 kilometrus 
no Havaju salu ziemeļu gala līdz Fidži 
un Lieldienu salām.

Cerčvards iztēloja nogrimušo konti
nentu kā paradīzi zemes virsū, kas deva 
patvērumu 64 miljoniem iedzīvotāju, 
ko pārvaldīja priesteru kasta, tā sauktie 
naakali. Pēc viņa vārdiem, Mu civilizā
cijai bija apmēram 50 tūkstošus gadus 
sena vēsture, un tā radīja Atlantīdas, 
maiju, Babilonas, Indijas, Ēģiptes, 
Persijas un citas civilizācijas, kuras ir 
daudz senākas, nekā apgalvo oficiālā 
vēsture. Visas šīs kultūras bijušas Mu 
kolonijas, kura iesākumā bija vienīgā 
uz Zemes. Apmēram pirms 12 tūkstoš 
gadiem vulkānu izvirdumi, zemestrīces 
un cunami Lemūriju iznīcināja.

Cerčvards rakstīja, ka indiešu pries
teris viņam iemācījis slepenu naakalu 
valodu, kuru pārzina tikai trīs cilvēki 
uz Zemes, pateicoties tam, viņš varējis 
izlasīt Mu vēsturiskos un reliģiskos do
kumentus. Tomēr šo avotu nebija pie
tiekami, un Cerčvards sāka pētīt visu 
pasaules tautu senatnes. Viņš apgalvoja, 
ka cilvēces reliģiozo priekšstatu kopība 
liecina par visu reliģiju izcelšanos no 
Saules kulta, ko lemūriešu valodā dēvēja 
par Ra. Naakali šo pašu terminu lietoja 
sava valdnieka apzīmējumam.

Neraugoties uz zinātnieku nievājošo 
attieksmi un iznīcinošo zinātnisko kri
tiku, šī un nākamās Cerčvarda grāmatas 
par Mu kontinentu kļuva par bestsel
leriem, un tiek izdotas līdz pat šim 
laikam. Atdzima arī hipotēze par liela 
mēroga kataklizmām Zemes vēsturē. 
Par to, ka Indijas okeāna vietā kād
reiz varētu būt bijusi cietzeme, daudzi 
ģeologi rakstīja X X  gadsimta 50 .60- 
os gados. Ja arī ne visa okeāna, tad tā 
ziemeļrietumu daļā, jo  Austrumāfrikas, 
Arābijas pussalas un Indostānas granīta 
masīvi turpinās Indijas okeāna dibenā.

Līdzīgās domās ir arī virkne ievēroja
mu Krievijas Zinātņu akadēmijas un ci
tu valstu zinātņu citadeļu ģeomorfologi, 
profesori, un akadēmiķi, kuri uzskata, 
ka kādreiz sensenos laikos Klusajā un 
Indijas okeānā nogrimušas lielas cietze
mes platības.

Pirmās liecības par cietzemes ek
sistenci Indijas okeāna vietā saņemtas 
1947.gadā no zviedru pētniecības kuģa 
„Albatros”. Dažu simtu jūdžu atstatu
mā no Srilankas piekrastes kuģis uzgājis 
plašu zemūdens plato, kas sastāvējis no 
sacietējušas vulkāniskās lavas.

Vulkāna (vai vairāku vulkānu) iz
virstā lava aizpildīja toreiz vēl nenogri
mušās ielejas. Iespējams, ka šī katakliz
ma sakrita ar laiku, kad zem ūdens no
grima Kumari Nalu karaliste. Iepriekš 
pieminētie A.S.Alans un Dž.V.Deleirs 
šo notikumu attiecina uz 9500 gadu 
pirms mūsu ēras.

Savukārt 1985.gadā japāņu ūdens
līdējs Kihačiro Aratake, reiz apmal
dījies aiz drošības standarta perimetra 
Okinavas dienvidu piekrastē, jūras 
dzelmē niecīgās Joinaguni saliņas tu
vumā atklāja senas ciklopiskas būves. 
Nākamajā gadā cits ūdenslīdējs ierau
dzīja zem ūdens no milzīgiem akmens 
blokiem būvētu masīvu arku, kuras 
bloki bija filigrāni pielāgoti cits citam.

Iedvesmoti par iespēju atrast jaunas

nogrimušas celtnes, no Okinavas dien
vidu piekrastes pa iepriekš nospraustiem 
maršrutiem zemūdens meklējumos 
devās veselas nirēju brigādes. Drīz vien 
entuziastu pūliņi vainagojās ar jauniem 
panākumiem: līdz rudenim dažā
dos dziļumos trīs saliņu -  Joinaguni, 
Ķeramas un Aguni tuvumā -  bija 
atrasti vēl pieci arheoloģiski laukumi. 
Turklāt celtnes, kaut arī to arhitekto
niskās detaļas bija visai daudzveidīgas, 
vienoja kopīgs stils.

1998.gada pavasarī Korejas līcī, kas 
atdala Japānu no Dienvidkorejas, japā
ņu ūdenslīdēji pie Okinosimas saliņas 
30 metru dziļumā atrada četrus apaļus 
akmens torņus, kas slējās 27 metru aug
stumā virs jūras dibena. Vienam tornim 
bija spirāles veida kāpnes, kas apvija 
torņa ārējo kontūru. Piedevām okeāna 
dibenā apdzīvotās vietas Noro tuvumā 
pie jau minētās Okinavas atklāja būves, 
kas līdzinājām četrstūrainām kapenēm. 
Interesanti, ka šīs vistālāk dienvidos 
atrodošās Japānai piederošās salas ie
dzīvotāji šīs kapenes sauc par „moai”, 
tieši tāpat kā Lieldienu salu iedzīvotāji 
dēvē savas slavenās statujas. Varenais 
Lieldienu salu Dievs-gara gaismas ne
sējs Make-Make, kā vēsta aborigēnu 
leģendas, atpeldējis no nogrimušās 
Motu-Mario-Hiva salas.

Lai cik tas nebūtu dīvaini, pirmos 
10 gadus pēc megalītu atklāšanas zi
nātniskās biedrības to eksistenci igno
rēja. Nevienam negribējās kārtējo reizi 
pārrakstīt vēsturi: Okinavas celtnes ir 
vairāk nekā 10 tūkstošus gadus vecas. 
Tādēļ vēsturnieki nolēma atradumu 
uzskatīt par untumainu dabas rotaļu.

Šajā laikā Joinaguni kompleksu pētīja 
Rjukju universitātes profesors, jūras 
ģeoloģijas un seismoloģijas speciālists 
Masaki Kimure. Veicis vairāk nekā 100 
ieniršanas, viņš nolēma iet pret nospie
došo vairumu vēsturnieku uzskatiem, 
un lika uz spēles savu reputāciju, aizstā
vot Joinaguni celtņu mākslīgo izcelsmi.

Kādu laiku pastrīdējušies, zinātnieki 
nonāca pie kompromisa: viņi nolēma, 
ka cilvēki izmainījuši un apstrādājuši 
pirmatnējo dabīgo „sagatavi”. Senajā 
pasaulē tā saucamie teraformējumi 
nebija retums. Tagad Japānā pat aka
dēmiskā zinātne vai nu atbalsta šādu 
kompromisa uzskatu, jeb viennozīmīgi 
uzskata Joinaguni zemūdens būves par 
cilvēku roku darbu. Kas to lai zina, vai 
tas nebija izdaudzināto lemūriešu roku 
darbs?



Ķīnieši jau 2009.gada 
atraduši Noasa šķirstu un
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pat pabijuši tā iekšienē
Šķirsta atliekas it kā atradu

ši H onkongā bāzētās ķīniešu 
grupas N oah’s A rk  M inistries 
International (N A M I) pētnieki- 
dokumentālisti. „Jaunums” kļuva 
zināms 2017.gada 21 .maijā, tomēr

nīgu jeb  muļķo skatītājus. Tom ēr 
no viņa vārdiem zinām , lūk, kas.

Ceļu uz Noasa šķirstu it kā no
rādījuši kurdi, kuri pētnieku grupu 
tur aizveduši pa slepenām Ararata 
kalna nogāzes takām 2009.gada
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Express žurnālisti nepaskaidro
ja , kāds bija inform ācijas iemesls. 
Īstenībā pats notikums -  Noasa 
šķirsta atrašana -  notika jau 2009 . 
gadā, par ko ķīniešu pētnieki pa
vēstīja 2 0 1 0 .gadā. Pēc tam, ceļojot 
pa pasauli, šo notikumu pārstāstīja 
vēl daudzas reizes.

Kopš 2010.gada nekādas jaunas 
ziņas nav pievienojušās. Laikraksts 
Express šo ziņu pavēstīja N A M I 
režisora, kāda Jung V ing-Čunga 
(Yeung W ing-C heung) vārdā.

-  Protam s, nav 100%  pārliecības, 
ka atrasts tieši leģendārais kuģis, 
bet ir 99,9%  pārliecība, kas tas ir 
tieši tas, -  sacīja šis Čungs pirms 7 
gadiem, un atkārto to joprojām .

Liels jautājum s, vai tiešām  ķīnie
ši atraduši kaut ko uzmanības cie-

oktobrī. Kuģis 
atradies ne
daudz vairāk 
kā 4 0 0 0  metru 
augstumā.

-  M ēs ie
raudzījām ap
ledojušu koka 
platformu ar 
sienu fragmen
tiem malās, 
tā atgādināja 
milzīgas koka
kastes atliekas, -  stāstīja viens no 
ekspedīcijas dalībniekiem M an-fai 
Jueņs. -  M ēs pat pabijām iekšpu
sē un redzējām vairākus ar koka 
sijām atdalītus nodalījumus. Tajos 
visticam āk bija novietoti . 
dzīvnieki. II1 1 ^



Ķīnieši atlauza dažus 
sijas gabaliņus -  radio

aktīvā oglekļa analīze apliecināja, 
ka tie ir aptuveni 4 8 0 0  gadus veci. 
Sākumā ķīnieši apgalvoja, ka šķirs
ta iekšienē neko nav varējuši nofil
mēt, jo  kāds „brīnumains spēks” it 
kā sabojājis kameru. Sava atraduma 
pierādījumam viņi rādīja savas 
fotogrāfijas uz sniegotu vai akm e
ņainu nogāžu fona. Vēlāk nezin no 
kurienes uzradās šķirsta iekšienē 
izdarīti uzņēmumi. Uzradās arī 
video, kurus pētnieki sāka demons
trēt daudzās valstīs.

Jāpiezīm ē, Turcijas varas iestādes 
atzīst, ka Noasa šķirsta atliekas 
tiešām eksistē un atrodas Ararata 
kalnā, kā minēts Bībelē. Tom ēr 
oficiāli norāda citu šķirsta atraša
nās vietu, tā atrodoties tā sauktajā 

anomālijas” rajonā. Tur it 
kā atrodoties pārakmeņojies vraks, 
kurš periodiski parādoties virs 
sniega. Ekspedīcijas tur nelaiž.

Ķ īnieši savu „šķirstu” atrada 18 
kilometrus no „anomālijas” zonas.

V ēsturiska
in fo rm ā cijā

Turcijas valdība oficiāli „slēdza” 
Ararata nogāzi ar iespējamām 
šķirsta atliekām jau 1974.gadā. Līdz 
tam entuziasti to aktīvi pārbaudīja 
-  apmēram kopš 1800.gada. Savus 
iespaidus viņi aprakstījuši neskaitā
mās grāmatās un memuāros.

Rakstnieks Čārlzs Berlics sa
vā grāmatā „Pazaudētais Noasa

kuģis” apraksta armēņa Georgija 
Hagopjana liecību. Viņš pastāstī
jis, ka 1905.gadā, būdams 8 gadus 
vecs zēns, kopā ar vectēvu uzkāpis 
Ararata kalnā. Viņi atraduši šķirstu 
un pabijuši tā iekšienē. Uz augšējā 
klāja viņi redzējuši virsbūvi ar dau
dziem logiem. Šķirsta korpuss bijis 
milzīgs un ciets kā akmens.

1939.gadā amerikāņu žurnālā 
„New Eden” parādījās intervija ar 
cara armijas bijušo lidotāju leit
nantu Vladim iru Roskovicki. Viņš 
apgalvoja, ka atklājis šķirstu 1916. 
gadā izlūklidojuma laikā. Ziņojis 
par atradumu caram. Nikolajs II  
organizējis 150 cilvēku ekspedīci
ju , tā divās nedēļās nokļuvuši līdz 
šķirstam.

Pēc Roskovicka vārdiem, ku
ģis vienlaikus līdzinājies milzīgai 
baržai un preču vagonam. Iekšienē

bijušas daudzas telpas -  lielas un 
mazākas. M azās bija apvilktas ar 
metāla sietu.

D iem žēl atskaites par ekspedīciju 
un foto uzņēmumi revolūcijas laikā 
pazudušas.

Veselais saprāts saka priekšā: ja  
arī šķirsts ir reāls, tam sen vajadzē
ja  sapūt. Nav joks -  pagājuši turpat 
5 gadu tūkstoši, bet kuģis bija bū
vēts no koka. Vai tiešām koks varē
ja  saglabāties līdz mūsu dienām?

-  Bībele vēsta, ka šķirsts bija 
darināts no ciedra vai cipreses, -  
skaidro ievērojamais šķirsta pēt
nieks, Ričmondas universitātes pro
fesors Porčers Teilors. -  Šī koksne 
ir ļoti izturīga. Pēc Teilora sacītā, 
1955.gada jū lijā  franču rūpnieks un 
pētnieks Ferdinands Navarra tikai 
dažu metru atstatumā no „Ararata 
anomālijas” atradis apmēram metru 
garu cilvēka rokām apstrādātu pār
akmeņojušos koka gabalu.

Kuģis varēja saglabāties arī tādēļ, 
ka tas bija iesalis ledū.

Kas to lai zina, varbūt Noasa 
šķirsta atliekas patiešām eksistē. 
Turklāt cilvēki, kuri to redzējuši, 
nemelo un nemaldās. Visos stās
tos par Noasa šķirsta atradumiem 
mulsina viena lieta -  visi tie nāk 
no arheologiem-diletantiem.
Profesionāļi šķirsta meklēšanai 
nekad nav pievērsušies. Tas neļauj 
pilnībā uzticēties aculiecinieku 
stāstiem. Sevišķi tiem, kuri no ga
da gadā atkārto vienu un to pašu.

Nopietni zinātnieki ķīniešu at
radumam netic un uzskata viņu 
„kinofilmu par Noasa šķirstu” par 
m istifikāciju.



Noslēpumaini 
pazemes tuneļi 
visa pasaule

^ lo s le b u m a in a s  celtnes

Ufologi tos viennozīmīgi traktē kā 
NLO  pazemes bāzes, bet oficiālā zi
nātnes atzīst vien tās, kurās veikti reāli 
zinātniskie pētījumi, apmēram kā paze
mes pilsētā Derinkujā Turcijā.

Oficiālo zinātni šeit nevar vainot. 
Daudzi sensacionāli paziņojumi par 
tuneļiem un pazemes telpām tā ari pali
kuši bez faktiskiem apstiprinājumiem.

Piemēram, ufologu aprindās pazīsta
mā „Barouza ala”, kurā it kā atrodoties 
noslēpumaini nezināmas civilizāci
jas artefakti: zīmējumi, kas līdzinās 
Ēģiptes piramīdās atrastajiem, zelta 
stieņi ar senu dievību attēliem. Par šis 
alas atrašanu pirmo reizi 1982.gadā 
paziņoja speleologs Rasels Barouzs, 
bet viņš līdz pat šim brīdim neatklāj 
precīzu alas atrašanās vietu un koordi
nātes, jo  baidoties par vērtīgo artefaktu 
saglabātību.

Līdzīga situācija izveidojusies arī ap 
Januša Huana Morica Ekvadorā atklā
tajiem alu labirintiem un tuneļiem.

Tagad visu pēc kārtas.

D ienvidamerikas
tuneli

Peru
Pazīstamais inku civilizācijas pētnieks 

doktors Rauls Rios Senteno vietējās 
universitātes bibliotēkā atrada atskaiti 
par 1952.gadā notikušo katastrofu, kas 
notika ar franču un amerikāņu zinātnie
ku grupu. Pētnieki pazuda Andu kalnos 
noslēpumainajos pazemes pilsētas 
Aa-Cikānas tuneļos Kusko apkārtnē. 
Izkļuva tikai viens cilvēks un viņam bija 
līdz kukurūzas vālīte no tīra zelta.

Senteno izdevās iekļūt pazemes tu
neļos divus kilometrus tālāk no vietas, 
kas pēc negadījuma bija aizmūrēta. Viņš 
tur atklāja tuneli, kura sienas bija izklā
tas ar metāliskām plāksnēm. Plāksnes 
apstrādāt nebija pa spēkam nevienam 
instrumentam. Saskaņā ar leģendām 
tunelis stiepjas līdz pat Bolīvijai.

Speleologi 1971.gadā Naskas rajonā, 
apmēram 100 metru dziļumā ^  
atklāja milzīgu telpu, kuras grī- ! ^
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TELPĀM  UN TUNEĻIEM.



llll ̂  da bij а izbruģēta ar īpašu reljefu 
pārklātiem blokiem, bet pulētās 

sienas bagātīgi klātas ar dīvainiem hie
roglifiem. No zāles dažādos virzienos 
sazarojās tuneļi, daži no tiem veda zem 
okeāna pamatnes.

Ekvadora
Pateicoties vietējo indiāņu nostāstiem, 

Ekvadorā veselu stiklotu pazemes tune
ļu sistēmu 1965.gadā atklāja ungāru iz
celsmes argentīniešu uzņēmējs, etnologs 
un kolekcionārs Janušs (Huans) Morics. 
Tuneļu sienas bija gludas un nopulētas, 
bet griesti -  plakani un līdzeni, it kā 
pārklāti ar glazūru. Ceļi un pārejas veda 
uz plašām pazemes zālēm. Morics tajās 
atklāja daudzas no zelta izgatavotas fi
gūriņas un senu bibliotēku, tajā atradās 
tūkstošiem grāmatu, kuru lapas veidoja 
plānas metāla plāksnītes, kas klātas 
dīvainiem simboliem, kurus nevienam 
nav izdevies atšifrēt.

Bibliotēkas centrā novietoti priekš
meti, kas līdzinās galdam un krēsliem, 
bet materiāls, no kā tie izgatavoti nav 
pazīstams. Tas nav ne akmens, ne me
tāls, drīzāk kaut kas līdzīgs keramikai 
vai mūsdienu kompozītmateriāliem. Uz 
tuneļu grīdām atrada daudz interesantu 
zīmējumu.

Morics par savu atklājumu darīja 
zināmu Ekvadoras valdībai, bet, kur 
konkrēti atrodas ieeja labirintā, Morics 
paturēja noslēpumā. Vēlāk Morics 
uzaicināja šveiciešu pētnieku Ērihu 
fon Dēnikenu, pazīstamās grāmatas 
„Atmiņas par nākotni” autoru, lai viņš 
personīgi varētu aplūkot atradumu. 
1973.gadā iznāca Dēnikena grāmata 
„Dievu zelts”, kurā viņš sīkumos ap
raksta alu un bibliotēkas dārgumus. 
Līdz grāmatas iznākšanai Morics parā
dīja autoram vienu no ieejām alā, bet tā 
nebija ieeja bibliotēkā.

Morics vēlējās, lai rakstnieks šo vietu 
un tās glabātos dārgumus padarītu sla
venus visā pasaulē. Tomēr viss iznāca 
otrādi. Dēnikenu pēc grāmatas iznāk
šanas apvainoja zinātniskā mistifikācijā. 
Intervijā žurnālistiem Morics kategoris
ki noliedza, ka jebkad būtu bijis alā kopā 
ar Dēnikenu.

Notikušais iedragāja uzticību pret 
fon Dērikenu, viņa reputācijai līdz ar to 
tika uzspiests melkuļa spiedogs. Tā arī 
par vienu no sensacionālākajiem atklā
jumiem drīz vien aizmirsa un neatradās 
neviens drosminieks, kurš pēc vēstures 
falsifikācijas atzīšanas atkal uzsāktu

metāliskās bibliotēkas meklēšanu.
Huans Morics 1991.gadā nomira. 

Grupa pētnieku pēc tam 1991. un 1995. 
gdā centās atrast noslēpumainās alas. 
Viņiem izdevās atrast pazemes tuneli 
ar neparastām „dur
vīm”, bet izrādījās, 
ka tunelis beidzās 
zem ūdens. Vēlāk,
1998.gadā peruāņu 
ekspedīcija atklāja 
pazemes labirintā 
nogruvumu, kas 
aizšķērsoja ceļu uz 
pazemes gaiteņiem.

kilometru attālumā no izmēģinājumu 
poligona.

Geigera skaitītājs uzrādīja divdesmit 
kārtīgu radiācijas normas pārsniegumu. 
Rajona apsekošana atklāja blakus bāzei

Z iemeļamerika
Meksika
Pazīstamā Sotano de 1as Holondrinas 

(Bezdelīgu ala) ir tiešām unikāls dabas 
veidojums. Tā ir vairāk nekā kilometru 
dziļa un vairākus simtus metrus plata. 
Alas sienas ir absolūti līdzenas un glu
das. Tās apakšā atrodas tuneļos pārejoši 
istabu labirinti, kas aiziet dažādos vir
zienos. Alas dibens un pārejas uz dziļā
kiem līmeņiem, kuri acīmredzot eksistē, 
pagaidām maz izpētīti.

ASV, Kalifornija
Dž.Slatera televīzijas pārraidē no 

Losandželosas „Vairāk nekā reālas būt
nes” parādīja zem Montčesteras atrodo
šos iestiklotu tuneli. Vietējie iedzīvotāji 
apgalvo, ka tajā mīt kaut kādas „telepā- 
tiskas būtnes”.

ASV, Kolorado
Prinstonas universitātes Pazemes 

pētījumu centra vadītājs 1998.gadā 
nolasītajā referātā minēja sensacionālus 
faktus. Zinātnieki atklājuši Kolorado 
tuksnesī apmēram 2,5 kilometru dzi
ļumā signālu atstarojošu objektu, kas 
pārvietojas aptuveni ar 200 kilometru 
ātrumu stundā. Parādība atkārtojusies 
vairākas reizes. Pārtvertie radio signāli 
izrādījušies šifrēti. Sājā vietā no pazemes 
parādījušies NLO.

Kanāda
Kādu reizi kārtējais kodolieroča izmē

ģinājums Nevadas štatā (ASV) izraisījis 
pavisam negaidītas sekas. Pāris stundas 
pēc pazemes sprādziena pēkšņi krasi 
paaugstinājās radiācijas līmenis mili
tārajā bāzē Kanādā, kas atradās 2000

atrodošu plašu alu, kuras ejas gāja dien
vidu virzienā.

Eiropa
Pēc Zaķa Valles versijas virkne pa

zemes civilizāciju savā laikā apguvušas 
plašas pazemes teritorijas, ieskaitot grūti 
pieejamas vietas Īrijā (Viklovas kalnos 
Dublinas apkaimē), Islandē, Francijā, 
Itālijā un Šveicē.

Zem Eiropas atrodas simtiem, varbūt 
pat tūkstošiem pazemes tuneļu, kuru 
izcelsme paliek noslēpums. Šo tuneļu 
tipu sauc par „Erdstall” un tie ir ļoti 
šauri -  no 1 līdz 1,2 metriem augsti un 
apmēram 60 centimetrus plati.

Sastopami arī savienojošie tuneļi, kas 
ir vēl mazāki, un caur kuriem diez vai 
spēj izspraukties pieaudzis cilvēks vai 
cilvēks ar lieko svaru. Dažas tuneļu 
sistēmas atgādina akas, vairums tuneļu 
garums šādās alu sistēmās nepārsniedz 
50 metrus.

Tuneļu vecums aptuveni pielīdzināms 
agrīniem viduslaikiem. Ņemot vērā, ka 
tuneļos nav izdevies atrast nekādus vēs
turiskus artefaktus, precīzāku to vecumu 
grūti noteikt. Tieši tādēļ arī maz ticams, 
ka šie tuneļi kādreiz izmantoti kā slēpņi 
vai cilvēku mītnes, kaut gan pilnībā šo 
versiju izslēgt nevar.

Visizplatītākā teorija apgalvo, ka tie ir 
reliģiozas nozīmes veidojumi, un ka tie 
iespējams piederējuši kādam nekristiešu 
kultam.

Visādā ziņā, Bavārijā vien atrasti 
700 tamlīdzīgi tuneļi, un apmēram 
500 Austrijā. Tautā tiem piešķir
ti dīvaini nosaukumi, piemēram 
„Schrazelloch” („Goblinu caurums”) jeb



,,Alraunenh6le”(„Mandragoras ala”). 
Dažas sāgas vēsta, ka ejas kalpojušas kā 
pilis savienojoši tuneļi.

Polija
Ufologs Jans Pajenks liecina: „Stāstu 

par stikla tuneļiem Babja Guras apkai
mē es dzirdēju no kāda paziņas, kurš ar 
savu tēvu tajās pabijis. Tēvs apgalvojis, 
ka par šiem tuneļiem zināms tikai izre
dzētajiem”.

Babja Guras kalns vienmēr vilinājis 
drosminiekus un asu piedzīvojumu cie
nītājus. Sājā vietā tiešām notiek dīvainas 
lietas. Daudzi drosminieki, kuri nolē
muši uzkāpt šajā virsotnē, vēlāk atrasti 
mežā miruši. Visbiežākais nāves iemesls 
bijis -  pašnāvība, kaut gan dažas nāves 
no medicīnas un zinātnes skatījuma nav 
iespējams izskaidrot. Daži drosminieki 
tā arī nav atrasti. Ne dzīvi, ne miruši.

Daudzi tūristi, kuriem izdevies at
griezties no Babja Guras, vienā balsī 
liecina par ceļā sastaptiem dīvainiem

radījumiem. Aculiecinieki runā, ka 
pastāvīgi aiz muguras sajūtama kāda 
klātbūtne, bet atskatoties nekas nav sa
redzams.

1963.gadā virs Babja Guras notika 
helikoptera katastrofa. Pilots un pasa
žieri gāja bojā. Laiks apstākļi tajā dienā 
bija izcili labvēlīgi, un nekas neliecināja 
par nelaimi. Avārijas iemeslu tā arī 
neizdevās noskaidrot. 2013.gadā Babja 
Guras tuvumā avarēja privātā lidmašīna, 
gāja bojā trīs cilvēki.

Krievija, Krasnojarskas novads
Zem Gelendžikas it kā atklāta „neiz

mērojami dziļa” vertikāla šahta, kurā ne 
reizi vien pazuduši cilvēki, to skaitā arī 
pētnieki. Tajā pulkstenis iet uz priekšu 
minūti stundā. Šahtas sienas darinātas 
pēc nepazīstamas tehnoloģijas: „augsnes 
mikrostruktūra izjaukta ar termisku un 
mehānisku iedarbību tikai par 1-1,5 mi

limetru”, bet „salīmējošs materiāls nav 
konstatēts”.

Āfrika, Sahāra
Angļu rakstnieks Džons Vilards grā

matā „Āfrikas zaudētās pasaules” aprak
stījis savādāku, nekā Persijā pazīstamo, 
zem Sahāras atrodošo tuneļu sistēmu. 
Galveno tuneļu caurmērs bija 4,5 x 5 
metri. Atklāti 250 tuneļi, to kopējais 
garums apmēram 2000 kilometri.

Ā zija
Gruzija
Pazemes pilsētas aprakstījis viens no 

Gruzijas ezoteriskās biedrības dibinā
tājiem Givi A.Pireli. Viņš minēja dažas 
liecības, ka Kaukāzā varot atrasties ieeja 
gigakostā. Žaks Beržjē un Aui Povels 
grāmatā „Magu rīts” raksta, ka Hitlers 
tiecies uz Kaukāzu ne tikai naftas dēļ, 
viņš vēlējies iedziļināties Kaukāza paze
mes noslēpumos.

Turcija
1963.gadā Anatolas 

provincē Derinkujas 
miestiņā atklāja
pazemes pilsētu 13 
līmeņos ar desmitiem 
kilometrus garām
pārejām, bet 1175 
gaisa vadu šahtas no
drošināja svaiga gaisa 
pievadi. Pilsēta uzcelta 
II-I tūkstošgadē pirms 

mūsu ēras. Pārsteidzoši, 
ka apkārt nav nekādu grunts vai akme
ņu izmešu. Rodas iespaids, ka pārejas 
un tuneļi klintīs izdedzināti ar ļoti jau
dīgiem lāzeriem.

Paleovizitologi lēš, ka pazemes pilsētu 
Derinkujas tuvumā uzbūvējuši ārpusze- 
mes civilizācijas būtnes kā paslēptuvi no 
kādas kolosālas kataklizmas.

Indija, Himalaji
Liecina Nikolajs Rērihs: „Kalnu no

gāzēs atrodas milzums alu, no kurām 
atdalās pazemes ejas, kad ved zem 
Kapčendžungas”.

Ķīna, Tibeta
N.Rērihs: „Kuņ-Auņ kalna masīva 

iekšienē atrodas milzīga kapliča ar augs
tām velvēm, kuru apsargā noslēpumaini 
„pelēkie” cilvēki”.

Krievija, Sibīrija
īpašām spējām apveltītais rīkstnieks

Ivans Koļcovs, kurš savulaik strādājis 
PSRS slepenā birojā, kas nodarbojās 
ar senu pazemes būvju meklēšanu 
Maskavā un Piemaskavā, apgalvo, ka 
Taras un Irtišas upju starpu no rietu
miem uz austrumiem šķērso ļoti sens 
tunelis. Vēlāk šo informāciju apstiprinā
ja vairāki ekstrasensi, bet X X I gadsimta 
sākumā šo faktu apliecināja arī speciāli 
seismogrāfi.

Austrālija
Poļu izcelsmes jaunzēlandiešu 

ufogrāfs Jans Paenks liecina: „Es 
Dienvidaustrālijā Koklbidas Keivā 
Nalarboras līdzenumā uzdūros daļēji 
applūdušam tunelim. 1990.gadu vidū 
apsekoju nedaudz vairāk kā 6 kilomet
rus”.

Jans Paenks apgalvo, ka zem zemes 
izbūvēts vesels tuneļu tīkls, kuri ved uz 
jebkuru pasaules valsti. Šie tuneļi izvei
doti ar augstu tehnoloģiju palīdzību, 
kas cilvēkiem nav pazīstama, un šie tu
neļi stiepjas ne tikai zem sauszemes, bet 
arī zem jūrām un okeāniem. Tuneļi nav 
vienkārši izcirsti, bet it kā izdedzināti 
pazemes akmens slāņos, un to sienas 
ir kā sastindzis kalnu iežu kausējums -  
gludas kā stikls un tās ir neparasti stip
ras. Jans Paenks ir ticies ar kalnračiem, 
kuri savās darba gaitās sastapuši šādus 
tuneļus. Poļu zinātnieks un daudzi citi 
pētnieki uzskata, ka pa šiem pazemes 
tuneļiem no vienas pasaules malu uz 
otru traucas lidojošie šķīvīši.

O keānija,
Jaunzēlande

J.Paeks veicis pētījumus arī ša
jā  reģionā. Saskaņā ar mītu zem 
Jaunzēlandes dienvidu daļas, neapdzī
votās Fjordlendas, atrodas „miglas būt
ņu” apdzīvota pazemes pilsēta. Tuneļi 
to it kā savienojot ar citās pasaules daļās 
atrodošām pilsētām.

Mītu laiku pa laikam apstiprina 
tikšanās ar šīm „miglas būtnēm”. 
Pēdējais tāds gadījums rādīts 1991.gada 
16.oktobrī Jaunzēlandes televīzijā. Ieeju 
vienā tādā tunelī atklājis zelta meklētājs 
Alans Planks. Citu šādu tuneļu esamī
bu Fjordlendas pierobežā apliecināja arī 
aizsargdambī Klaidā strādājošs kaln
racis. Rokot eju zem aizsargdambja, 
kalnrači uzdūrušies diviem stiklotiem 
tuneļiem. Viņiem tūdaļ likts tos aizbe- 
tonēt.



Kur Dante pasmēlies 
zināšanas par Dienvidu 
Krusta zvaigznāju?

Tur, kur redzams 
D ienvidu K rusts

Diženā itāļu dzejnieka Dantes Aligjcri „Dievišķajā komē
dijā”, kas uzrakstīta 1307. Un 1321.gadu starplaikā lasāmas 
vairākas dīvainas vārsmas:

Uz austrumiem es skatu vērsu,
Tur četras zvaigznes liesmo spoži,
To atspulgs skāra pirmos ļaudis.
Šķiet, klintisjūsmo par šim gunīm;
Un ziemeļi, jūs zeme bārā,
Kur nespīd spožums šis virs mums!
Par ko tas rakstīts? Galu galā tas ir nekas cits kā Dienvidu 

Krusta zvaigznāja apraksts. Mūsdienās tas ziemeļu puslodē 
nav saskatāms. To Viduslaiku Eiropai 1445.gadā atklāja 
Venēcijas jūrasbraucējs Aloīzijs Kadamosto. Kā gan Dante 
varēja uzzināt par to 150 gadus pirms 
Kadamosto? Turklāt, no kurienes 
dzejnieks varēja zināt, ka senos lai
kos Dienvidu krusts bija redzams 
Vidusjūras baseina zemēs, bet pre- 
cesijas dēļ pazuda aiz horizonta vēl 
pirms mūsu ēras sākuma. Apmēram 
3000 gadus pirms mūsu ēras Dienvidu 
Krusta zvaigznājs bija redzams Baltijas 
debesīs, bet Homēra laikā spīdēja pār Vidusjūrai. Ptolemaja 
laikā Dienvidu Krusta Alfa (spožākā zvaigzne) pacēlās tikai 
6 grādus virs horizonta. Tāpēc Ptolemajs Dienvidu Krustam 
neveltīja daudz uzmanības un uzskatīja to par Kentaura 
zvaigznāja daļu.

Kas vēlāk identificēja Dienvidu Krustu kā atsevišķu zvaig
znāju -  domas dalās. Daži pētnieki uzskata, ka to 1603. 
gadā savā „Uranometrijā” izdarījis vācu astronoms un jurists 
Johans Baijers, izmantodams ne pārāk precīzos dažādu 
Dienvidu puslodē pabijušu ceļotāju un jūrnieku vērojumus. 
Citi avoti norāda, ka Dienvidu Krusta zvaigznāju zinātnes 
apritē ieviesis Luijs de Lakijls -  pirmais lielā dienvidu zvaig
žņu kataloga autors -  „Dienvidu zvaigžņotā debess”, kas 
publicēts 1763.gadā. Pastāv arī versija, ka pirmie šo zvaigznā
ju atzīmējuši franču astronoms Augustīns Roijers 1679.gadā 
un kāds anglis Mollineks pat 1592.gadā, un tieši no viņa 
darba nosaukuma Baijers pārņēmis nosaukumu „Dienvidu 
Krusts”. Taču jebkurā gadījumā tas viss noticis daudz vēlāk 
par to laiku, kad dzīvoja un savus darbus radīja Dante. 

Iespējams, ka dzejnieks par zvaigznāju uzzinājis no arābu

ģeogrāfiem, uz kuru zvaigžņotās debess globusiem tas bija 
atzīmēts. Cits variants -  no Hoenštaufenu dinastijas impe
ratora Fridriha II Sicīlieša (1194.-1250.) telts, kas pārvesta 
no Krusta kariem. Uz tās bija attēlota zvaigžņota debess, un 
zvaigznes kustināja apslēpts mehānisms. Tomēr no šiem avo
tiem Dante nevarēja uzzināt par Dienvidu Krusta neparasto 
skaistumu un par to, ka tas agrāk bijis saskatāms Ziemeļu 
puslodes debesīs. Tātad Dante iedvesmojies no kāda acu 
liecinieka stāstiem, kuram turklāt bijuši labi zināmi senatnes 
astronomiskie vērojumi.

Tur, kur neredz Lielo Lāci
Izlasīsim vēl vienu dzejnieka četrrindi:
Novēršot no liesmām acis,
Es ielūkojos pusnaktī,

Kur nebij’ saskatāmi rati;
Un vecais kāds man pretī stājās...
Četrrindē minētie Rati ir Lielā Lāča 

zvaigznājs. T ā pazušana no redzesloka 
savulaik satrauca Aleksandra Lielā ka
ravīrus: viņi bieži sūdzējās, ka aizgājuši 
tik tālu, ka nav bijis redzams Lielais 
Lācis (Greizie Rati). Dzeja, kurā teikts, 
ka Greizos Ratus nevar redzēt tur, kur 

redzams Dienvidu Krusts, pierāda, ka Dante izmantoja acu 
liecinieka liecības. Bet tieši kura? Pirmkārt jau prātā nāk 
arābu tirgotāji, kas apceļojuši Indiju, Ceilonu, Zunda salas, 
Austrumāfriku un, protams, arī Itāliju. Otrkārt, to varēja 
zināt arī Dantes laikabiedrs Marko Polo (1254.T324.), kuru 
gan zvaigznāji maz interesēja -  viņš tos savā grāmatā par 
ceļojumu uz Austrumiem pat nav nepieminējis. Dante par 
to varēja uzzināt arī no salīdzinoši maz pazīstamā Corleones 
Vivaldi, kurš sava pazudušā tēva-ceļotāja meklējumos it kā 
nokļuvis pat līdz Mogadišo Austrumāfrikas piekrastē 

Tomēr visdīvainākais ir fakts, ka Dante zināja par prece- 
siju. Nevienā zināmā avotā nekas nav minēts par to, ka se
natnē virs Vidusjūras reģiona valstu iedzīvotāju galvām bijis 
redzams Dienvidu Krusts (... Tur četras zvaigznes liesmo 
spoži). Par to uzzināja tikai mūsdienu zinātnieki, bruņoju
šies ar vismodernāko tehniku! Tātad var pieļaut, ka dižais 
itāļu dzejnieks izmantojis slēptus informācijas avotus, pie
mēram, Aleksandrijas bibliotēkas paliekas, daļa no kurām, 
kā zināms, ir saglabājusies un līdz pat šim laikam tiek slēpta 
Vatikāna pagrabos.
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Barsakelmes
noslēpums
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K as tavā vārdā?
Nav šajā vārdā nekā īpaša, ja nezina 

kazahu valodu un nepārtulko salas 
nosaukumu. „Aiziesi -  neatgriezīsies”, 
- piekritīsiet, ka tas nav interesantākais 
nosaukums tūristu plūsmas pievilināša
nai šai attālinātajai teritorijai. Skaidrs, 
ka 5 zvaigžņu hoteļu ar pilnu servisu šeit 
nav, toties ir romantikas gars un zināt
nieku ekspedīciju vajadzībām uzceltas 
telšu pilsētiņas. Tiesa, zinātnieki leģen
dām netic, tās neietilpst viņu interešu 
jomā. Zinātnieki tic vienīgi faktiem, tā
dēļ viņus interesē tikai enciklopēdiskas 
zināšanas, šīs vietas flora un fauna.

Senatnē sala saukusies „Sužok” 
(„Bezūdens”), bet mūsdienu nosaukumu, 
kā vēsta teikas, salai devuši zvejnieki. 
Viņi devušies zvejot pie zivīm bagātajiem 
salas krastiem un bieži nav atgriezušies. 
Visticamāk, ka vainīgas vētru bangas, 
kurus ncbelie zvejnieku kuģīši nevarēja 
izturēt, taču pastāv arī versijas par mil
zīgu daudzumu indīgiem kukaiņiem un 
čūskām.

M inūšu vietā -
GADI

Pagājušā gadsimta 60-os gados salu 
apmeklēja grupa zinātnieku. Pārgājiena 
laikā uz salas vidieni debesis pārklājās ar 
miglu, atslēdzās radio sakari, bet stundas 
laikā migla izklīda. Izejot uz sakariem 
ar pārējiem grupas kolēģiem, zinātnieki 
noskaidroja, ka šī „stunda” ilgusi veselu 
diennakti.

Starp citu, par laiku, kas šajos vietējos 
apstākļos apmet prātam neaptveramus 
kūleņus, stāstīts jau sensenos teiku lai

kos, un tās pārtapušas pasakās. Arāla 
apkaimes variantā populārās pasakas 
varonis Batirs Koblanda peld uz apburto 
salu, kur guļ trīs dienas un trīs naktis. 
Atgriežoties mājās, izrādās, ka viņš atra
dies prombūtnē 33 gadus.

M īnuss -  tankists;
PLUSS -  VIENA MĪKLA

Daudzo anomālo parādību saintri
ģētie militāristi nogādāja uz salu tanku, 
kas burtiski bija piebāzts ar visdažā
dāko aparatūru. Tankistam pavēlēja 
nepārtraukti runāt ēterā un aizraidīja 
noslēpumainajā miglā. Radio sakari 
darbojās, tankists, kā pavēlēts, nepār
traukti runāja un pēkšņi -  pazuda. Uz 
pavēlēm atgriezties tankists atbildēja 
vienkārši un skaidri: „Kādēļ atgriez
ties?” Tanku atgādāja atpakaļ. Tas bija 
apsarmojis, bet tankista iekšā nebija -  
ne dzīva, ne miruša. Palicis vien viņa 
tērps. Šis noslēpums nav atminēts līdz 
pat šai dienai.

Vai jūsu
FATAMORGĀNAS 
NAV IZRAISĪJUSI 
GARLAICĪBA?

PSRS laikos daži salas apmeklētāji 
redzēja uz tās karavīru pilsētiņas un 
stāstīja, ka tās aprīkotas ar pirmklasī
gām tehnoloģijām. Ceļinieki redzēja 
zemes pavadoņu antenas un pat varēja 
tām pieskarties. Turklāt ar dzeloņstie
plēm apjoztās un sargkareivju apsargā
tās pilsētiņas izskatījās tikpat reālas kā 
šodien Almati vai Astana.

Tiesa, nākamajā dienā no tām vairs 
nebija ne vēsts. Dzirdēta arī leģenda 
par klīstošo krastu. Gaiss tajā brīdī 
kļūstot caurspīdīgs un auksts, no jūras 
iznirstot stāvs krasts, bet pēc kāda brīža 
atkal iegrimstot atpakaļ jūrā. Protams, 
šis efekts nav piemirsts arī leģendārajos 
nostāstos par salu. Uzskata, ka krasts 
gaida savai grēcinieku, kuru aizraut sev 
līdzi dzelmē.

salas

P ASAULĒ PA R ŠO  SALU 

KLĪST TIK  DAUDZ 

LEĢENDU UN TIC Ē JU 

M U, KA, LAI A R Ī KĀ 

JŪ S TO N EVĒLĒTOS 

IZ D A R ĪT, TĀ S PĀ RBA U D ĪT 

NAV IE SPĒ JA M S V ISA  MŪŽA

g a r u m ā . V i e n ī g ā  j o m a ,

K U R  SA K R ĪT  GAN P IE K R I

T Ē JU , GAN SK E P TIĶ U  D O 

M A S, IR  A PSTĀ KLIS, KA ŠAI 

VIETA I P IEM ĪT  a n o m ā l i j a s : 

GAN PA RĀ D Ā S N L O , GAN 

N O SLĒPU M A IN A S MIGLAS,

TE P IE P E ŠI B Ū V Ē JA S KĀDS 

CIEM S UN TIKPAT PĒK ŠŅ I

p a z ū d . K a m  t i c ē t ? -  i z l e 

m i e t  p a š i !

Salas noslēpuma
ZINĀTĀJI

Gadās sastapt cilvēkus, kuri sevi uz
skata par salas noslēpumu zinātājiem, 
un kā paši apgalvo, spēj uz tās saska
tīt nākotni un paredzēt notikumus. 
Piemēram, kāds Abdrazaks, kurš sevi 
uzskatīja par vienu no Barsakelmes 
adeptiem, 1960.gada septembrī ierau
dzīja notikumu, kam bija jānotiek tikai 
1961.gada aprīlī -  pirmā cilvēka lidoju
mu kosmosā.

Viņš ar grūtībām varēja aprakstīt 
savas vīzijas, jo  tajā laikā tikai iero
bežotam skaitam cilvēku visā PSRS 
bija kāds priekšstats par kosmonautiku, 
un nebija arī šai tēmai atbilstošas ter
minoloģijas. Vairumam nostāstu par 
salas brīnumiem nav apstiprinājuma. 
Daudzus, kuri atgriezās no salas, ie
slodzīja garīgi slimo iestādēs -  pārāk 
neticami bija viņu stāsti.

Iespējams, ka salas noslēpums jātur 
slepenībā: kas zina, cik var atrasties vi
sādu gribētāju ceļot laikā. Tomēr salas 
nosaukums „Aiziesi -  neatgriezīsies” 
liek aizdomāties -  varbūt leģendām 
patiešām ir zināms kaut kas vairāk?
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Francijas iedzīvotājs jau 
gandrīz 50 gadus dzīvo 
praktiski bez smadzenēm

P ĒC SO LK A  INSTI

TŪTA ĢENĒTISKĀS 

LABO RATO RIJAS 

LĪD ZSTRĀ DN IEKU 

SASN IEGUM IEM , K U 

R IE M  IZD EV IES IZAUDZĒT 

CILVĒKA SM ADZEŅ U ŠŪ- 

NAS, ZINĀTNES A PR IN D Ā S 

NO JAUNA UZJU N D ĪJA JAU

TĀJUMU PAR ŠO PĒTĪJUM U 

N EPIECIEŠA M ĪBU , JO 

CILVĒKS VAR N ORM ĀLI 

D ZĪV O T P R A K T IS K I BEZ 

SM A D ZEN ĒM , TURKLĀT 

Š ī  VĀRDA VISTIEŠĀ KAJĀ 

N OZĪM Ē.

Šajā gadījumā runa ir par gadīju
mu ar parastu Francijas valsts ierēdni 
M atjē R ., kuru mūsdienu medicīnai 
līdz galam nav izdevies atminēt. 
Precīzāk, francūzis skaitījās parasts 
cilvēks līdz 2007.gadam, kad gluži 
nejauši atklājās, ka viņš praktiski 
visu mūžu vārda vistiešākajā nozīmē 
dzīvojis bez smadzenēm, tas ir, ar tik 
niecīgām smadzenēm, ka droši var 
apgalvot, ka to vispār nav. Tas atklā
jās, kad M atjē vērsās kādā Francijas 
slimnīcā ar sūdzībām par sāpēm 
kājās, kas viņu vajāja jau vairākas ne
dēļas. Apskate un standarta analīzes 
ārstiem nepalīdzēja noteikt pacien
tam diagnozi, tādēļ viņam nozīmēja 
vispārēju izmeklēšanu. Kad pienāca 
kārta vīrieša galvas izmeklējumam, 
franču mediķi apmulsa: vai tik nav 
pienācis laiks vērsties pēc palīdzības 
pie kolēģiem -  ārstiem oftalmolo- 

giem.
Lieta tāda, ka skenēšanas 
laikā kļuva skaidrs, ka 

pacientam ir tik mazas 
smadzenes, ka sākumā 

speciālisti uzņēmumos 
tās pat nepamanīja. 

Veicot analīzes 
I noskaidrojās, ka viss 

smadzeņu asinsvadu 
šķidrums, kas cirkulē 

parasta cilvēka smadzenēs 
un nonāk asinsrites sistēmā, 

M atjē aizpildīja gandrīz visu galvas
kausa dobumu, atstājot tikai nelielu 
daļu pelēkajai masai.

Zinātnieki ieinteresējās, kā tam
līdzīgs fenomens varēja izveidoties, 
un noskaidroja, ka M atjē bērnībā 
ārstējies no hidrocefālijas, tas ir, liekā 
šķidruma uzkrāšanās smadzenēs. 
Toreiz, lai aizvadītu lieko šķidrumu, 
ārsti savam mazajam pacientam vei
kuši šuntēšanu, vēlāk šuntu izvilkuši, 
bet, kā izrādījās, problēma neizzuda.

Liekais šķidrums gadu desmitiem 
uzkrājās M atjē galvaskausā, izspie

žot smadzenes, bet lika par to manīt, 
izpaužoties kāju sāpēs tikai 2007. 
gadā, kad slimniekam jau bija 44 ga
di. Zinātnieki pēdējos 8 gadus pētīja 
šo fenomenu. Iemeslu, kādēļ M atjē 
smadzenes ir tik niecīgas, viņi iz
skaidroja ar hidrocefālijas sekām, bet 
kā slimnieks visus šos gadus dzīvojis, 
speciālistiem līdz pat šim brīdim ir 
neatminama mīkla.

M atjē visus šos gadus dzīvojis pil
nīgi normāli. Viņa psihiskā un nei- 
roloģiskā attīstība, tāpat kā slimības 
vēsture, bija pilnīgi atbilstoši normai. 
M atjē daudzus gadus ir precējies un 
audzina divus bērnus, kuri tēva sli
mību nav pārmantojuši, bērnu sma
dzeņu izmērs ir pilnīgi normāls.

Ja  nebūtu sūdzību par sāpēm kājās, 
zinātnes pasaule tā arī nekad neuz
zinātu par šo unikālo gadījumu, kad 
cilvēka galvā lielāko daļu „platības” 
aizņem nevis smadzenes, bet likvors 
(smadzeņu šķidrums). Vienīgais, 
kas nav īsti normā, tas ir M atjē IQ_ 
līmenis. Tas ir nedaudz zemāks par 
normu, kas tomēr nav traucējis vi
ņam iekārtoties darbā valsts dienestā 
un daudzus gadus strādāt savas valsts 
labā.

Tieši gadījums ar M atjē liek zināt
niekiem aizdomāties par jautājumu, 
cik nepieciešamas cilvēkam sma
dzenes? Pēdējo pētījumu gaitā Solka 
institūta ģenētiskās laboratorijas 
līdzstrādnieki, izmantojot pieaugušu 
cilvēku ādas paraugus, izaudzējuši 
cilvēka smadzeņu šūnas.

•„Sī metodika ļauj smadzeņu šūnās 
saglabāt ar novecošanu saistītās pa
zīmes, lai mēs varētu izpētīt vecuma 
ietekmi uz smadzenēm”, - stāsta pēt
nieku grupas vadītājs profesors Rasti 
Geidžs.

Jauno tehnoloģiju pielietos tādu 
slimību ārstēšanas metodikā kā 
Parkinsona un Alcheimera slimības, 
kā arī citu vecuma izraisītu smadze
ņu izmaiņu ārstēšanai.


