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"Тази книга е посветена на Човешката раса, за да можем да проумеем, откъде 
сме  
дошли и накъде сме се устремили." 
                                                                      Алън Ф. Алфорд  

Под заглавието на книгата е поставен следния надпис от американския учен 

египтолог, изследовател и писател Алън Ф. Алфорд. 

 
 

"НАУЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА БОГОВЕТЕ ОТ ПЛЪТ И КРЪВ" -
 Алън Ф. Алфорд 

Преди около двеста хиляди години хуманоидът, известен като Хомо еректус, 

изведнъж се превърнал в Хомо сапиенс, с петдесетпроцентно увеличение на 
мозъка, способност за езикова комуникация и съвременна анатомия. Как е 

било възможно това да стане след 1,2 милиона години, минали без никакъв 

прогрес? Именно аномалии от този род причиняват огромно неудобство на 
такива високоуважавани учени-еволюционисти като Ноам Чомски и Роджър 

Пенроуз. Когато най-съвременните еволюционни принципи биват прилагани 

към Хомо сапиенс, логичното заключение е, че ние не би трябвало да сме тук!  

Религиозното схващане за Божественото сътворение страда от равностоен 

скептицизъм. Кой би могъл да приеме сериозно историята с Райската 

градина? Наука и религия се въртят в омагьосани кръгове на задънена улица. 
Но човечеството все пак е тук и този факт се нуждае от обяснение.  



Еволюцията на човешкия род е само една от многото тайни, които 

конвенционалната наука не може да обясни. В последно време списъкът на 

бестселърите представя нарастващ брой популярни книги, които се занимават 

с тези тайни. Един от факторите, поддържащи тази тенденция, е серията 
открития в Египет. Разкриването на тайна врата във Великата пирамида и 

независимото датиране на пирамидите в Гиза и Сфинкса към периода 10 500 - 
8000 г. пр. н. е. привлякоха общественото внимание. Но тези исторически 
аномалии не се ограничават само в Египет. По целия свят се срещаме с места 

като Стоунхендж, Тиуанаку, Наска и Баалбек, а те съвсем не пасват на 

историческите парадигми. Изглежда, че съществува наследство от мъглява 
предистория във формата на камъни, карти и митология, които технологията 

на нашия двадесети век едва сега ни дава възможност да разберем.  

На този фон много учени са се хванали като удавници за сламка за Атлантида 
и могат да бъдат извинени за действията си. Но на практика напредналото 

познание на майте и египтяните може да бъде проследено назад във времето 

на първата цивилизация на шумерите, които внезапно и мистериозно се 
появяват преди 6000 години. Шумерите твърдят, че културата им е дар от 

боговете, а не от Атлантида! От гледна точка на веществените доказателства 

навсякъде около нас можем ли да си позволим лукса да пренебрегнем 
казаното от шумерите?.... 

......Това е една уникална книга - един уникален изследователски труд, 
комбиниращ голяма част от знанието на човечеството и разглеждащ го от 

една различна гледна точка. Това е книга, която с УДОВОЛСТВИЕ бих 

нарекъл "енциклопедия на интелигентния човек", защото в нея са събрани и 

систематизирани основни положения за човека, неговия произход,  и света в 
който живеем, а не само от гледна точка "има ли извънземни?". За хората, 
които биха желали да разширят своя познавателен кръгозор. В тази 

вълнуваща книга има подробна и систематизирана информация, поднасяща 
комбинирани, и изключително важни знания в областите на  историята, 

географията, културологията, технологиите, генетиката, строителното 

инженерство, религиознанието, и библиологията, анатомията, физиология, и 
астрономията... - всичко това е споено в един енциклопедичен разказ за 

начина какво правят хората, които подхождат сериозно към собствения си 

живота. 

Съдържанието на книгата написана от писателя и учен Алфорд - независимо 

от познавателните и енциклопедични  моменти, е изключително вълнуващо, 

увлекателно написано и водещо читателя през цялото земно кълбо, през 
различните исторически и културни епохи на различни народи и оставеното 

от тях.  

На базата на прочетената книга "БОГОВЕТЕ НО НОВОТО 

ХИЛЯДОЛЕТИЕ", читателят би си задал следните въпроси: от къде идваме, 



къде отиваме, какво сме ние, мита за еволюцията и Дарвин, фалшификациите 

на историята и библията и т.н. 

С удоволствие бих казал, че книгата на Алън Алфорд заслужава да бъде 
прочетена. Написана е на общодостъпен език и се чете леко и приятно.   
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