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Теорията за кухата земя описва нашата планета като че-
рупка, чиято вътрешност е населена приблизително по съ-
щия начин като външната. Миниатюрно слънце витае в 
центъра, затопляйки интериора и неговите обитатели. Леко 
встрани от Северния и Южния полюс има отвори, които 
свързват вътрешния и външния свят. Вътрешната цивили-
зация е по-развита от външната. Противниците на тази не-
вероятна теория са много повече от нейните привър-
женици. Учените го опровергават, използвайки данните, с 
които разполага науката. Погледнете картите на кухата 
земя на хитлеристка Германия, прочетете докладите на 
СМЕРШ, трактатите на древните гърци, евреи, будисти, 
нормани... и разберете сами. Книгата предоставя доказа-
телства, че не всичко е толкова просто. 

„Току-що говорих в Пентагона за среща с краля на подзем-
ния свят. Съобщението е регистрирано. Той е докладван на 
президента.“ – адмирал Бърд, ръководител на седем научни 
експедиции до Арктика през 1926 г. и до Антарктида, започ-
вайки от 1929 до 1957 година.
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ОТ СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА ДО…
НАЦИЗМА

„ДА СИ ПРЕДСТАВИМ ВСЕЛЕНАТА 
ПРЕДИ ЕДИН МИЛИАРД ДЕЦИЛИОНА 

ГОДИНИ…“

Това, което е долу, е аналогично на това, което е
горе, и което е горе, то е и долу.

Древна алхимична мъдрост

Вселената… За едни това са Слънцето, Луната, няколко
движещи се по небето планети и бавно плуващи милиарди
звезди, ясно видими нощем. За други това са 100 милиарда
галактики, достъпни за изучаване от съвременната наука. За
трети е не само галактиката на Млечния път, в която се намират
видимите за нас Слънце, Луна и звезди; не само видимите
през призмата на свръхмощните телескопи 100 милиарда други
галактики, но и нещо много повече, което не може нито да се
изчисли, нито да се възприеме, нито да се разбере, нито да се
изучава… И все пак това, по-голямото, е истинската Вселена.

Но на кого е позволено да знае тайната на Вселената? И
има ли ги тези необясними, които действително притежават
цялата мощ на познанието на тази безкрайна (?) тайна?!
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„Да погледнем към миналото и да си представим
Вселената преди милиард децилиона3 или колкото искате
години. Тогава молекулите не са били толкова сложни,
имало е други планети, други слънца и други същества,
съставени от тези по-прости молекули.

Когато се свързвали химически, те излъчвали друга
светлина, невидима за нас днес, не долавяна от нашите
зрителни органи, защото вълните в етера са били по-
малки и средата на етера е била друга, по-разредена и
еластична, отколкото е сега.

Тогавашните същества не са били толкова плътни,
но и те са били подчинени на еволюцията, и между тях е
имало борба за съществуване, и те са стигнали съвър-
шенство в онова отдавна минало време, и те са станали
безсмъртни властелини на света <...>

Успели ли са да се запазят до наше време и да жи-
веят между нас, без да ги виждаме? Или са се разложили,
за да дадат началото на други същества от видимия за
нас свят? – Това е въпрос, който доста трудно може да
се реши.”

Дали до наше време сред нас са останали тези „не толкова
плътни еволюиращи същества” – за това ще говорим по-под-
робно по-късно.

А сега ще отдадем дължимото на руския гений от времето
на Руската империя Константин Циолковски (1857-1935 г.),
полуглух самоук учен и философ, който развива с книгите и
учебниците своя любознателен ум.

Мислите, цитирани по-горе, са взети от книгата „Етика”,
написана от учения през 1902 година!

„Философът ще каже, че началото на материята
е едно и също: но това не пречи при непрекъснатата и
като че ли едновременна еволюция на материята тя да
съществува в множество видове: от плътните метали

3 Децилион – 1010х6, или число с 33 нули - Бел. прев.
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до етера, който е трилиони пъти по-малко плътен. Ако
старите видове неорганизирана материя са успели да се
запазят, без да имат разум, толкова по-успешно биха
могли да се запазят разумните същества. Бактериите и
другите едноклетъчни съществуват от край време, но
нали именно те са дали началото и на човека.”

Тези редове са написани пак от него в същия труд, който не
просто „изпреварва времето си”. Не, тази любима фраза е за
наивници; ученият казва това своевременно, навреме, започвайки
или продължавайки търсенето на Истината, която винаги идва в
отредения й от Историята и от Вселенския Разум час…

Структура на Вселената по данни на Millennium simulation.
Бялата линия показва разстояние от около 141 милиона
светлинни години Със светлата (жълта) е обозначена
материята, с тъмната (виолетова) – тъмната материя, наблю-
давана само косвено. Всяка светла (жълта) точка представ-
лява една галактика
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В унисон с размислите на Циолковски звучи една още по-
древна мисъл, станала достояние на херметиците:

„Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.”

Справочниците ни казват, че херметизмът е религиозно-
философско течение от епохата на елинизма и късната антич-
ност, което има езотеричен характер и съчетава елементи от
популярната гръцка философия, халдейската астрология,
персийската магия и египетската алхимия. И тук откриваме
най-интересното: „учението на херметиците може да се открие
в най-различни земи, сред всички религии, но никога не може
да се идентифицира с определена страна или определена рели-
гиозна секта”. Следователно то е навсякъде и никъде, но е
ничие? Тогава, смятам ще бъде правилен изводът, че с подобно
учение са можели да запознаят хората само онези, които са
били носители на Тайните знания и са били безсмъртни… И
така, отново се обръщаме към темата за неизвестните същ-
ности, които може би някога са живели на Планетата, а може
би и днес живеят сред нас.

И когато този девиз на херметиците е окончателно забра-
вен, останал дълбоко във вековете, изведнъж изключително
ясно започват да се проявяват тяхната мъдрост и истина, и то
мъдрост и истина, които могат да се докажат. Тъй като онова,
което при херметиците е „горе”, при днешните учени е ана-
логично на „макрокосмоса”, а онова, което е „долу”, - на „микро-
космоса”. И ето че древната алхимия се проявява на снимките.

Не искам да утежнявам текста със сложни научни изчис-
ления и термини. Обещавам, че и по-нататък ще се стремя да
излагам материала по най-популярен и прост начин. Но за
мислещите хора все пак е важно поне понякога да цитирам
научните теории. Затова ще добавя, че в началото на нашия
ХХІ век – благодарение на новите технологии – беше развита
Теорията за безкрайното повторение на материята (фрак-
талната теория). Т.е. това фактически е пак същият древен
принцип на херметиците! А повторението се проявява в това,
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Клетката на човешкия мозък прилича на Вселената.
„И рече Бог: да сътворим човек по Наш образ,

(и) по Наше подобие…” (Битие, гл. 1, 26)

Тайната на кухата земя
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 че „самоподобни аналози на обектите и явленията от различни
равнища имат съвпадаща морфология, кинематика и дина-
мика”.

Ако приемем, че светът, в който живеем, е своеобразна
матрьошка, какво можем да извлечем от този извод? И на колко
нива сме задействаме ние с вас и всеки поотделно? И кой и на
какви нива стои над нас?!

А нашите предци още в древни времена благоговейно
четели на дневна светлина или на пламъка на борината: „И
сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори;
мъж и жена ги сътвори”. И докато авторът се опитваше да
намери най-характерните и ярки примери за подобие, ще
кажем:

• орехът повтаря формата на главния мозък;
• разклоняващите се израстъци на нервната клетка при-

личат на короната на дървото, а и се наричат дендрити (от
гръцки за „дърво”);

• нервните влакна приличат на изолирани електрически
кабели;

• нервната тъкан прилича на паяжина с паяк в средата;
• а звездите, както и хората, се раждат, остаряват и умират;
И т.н. и т.н. – до:
• сноп зелена млада трева прилича на зелен сноп стволови

клетки, снети под мощен микроскоп в инфрачервеното излъч-
ване – както внезапно открих в Интернет онова, което беше
посочено по-горе. Дори онзи, който неотдавна е поместил
снимката във в. „Ню Йорк таймс”, е успял да намери по-точни
снимки, за да предаде същата мисъл. Както се казва, всички
идеи и открития витаят във въздуха… или в единната инфор-
мационна банка…

В организма на всеки човек има повече от сто милиарда
неврони; всеки неврон се състои от ядро, тяло и израстъци.
Чрез израстъците невроните контактуват помежду си и образу-
ват мрежи и кръгове, по които циркулират нервните импулси.
През целия живот човешкият мозък губи неврони. Това уми-



Вляво - клетки на главния мозък (неврони) на мишка,
вдясно – структурата на Вселената

ране на клетките е генетично програмирано… Но как, по какъв
принцип работи мозъкът, не знаем.

Днес човек може да изучава повече от сто милиарда галак-
тики в системата на Вселената, твърдят учените. И там също
има мрежи и кръгове, по които циркулира космическата енер-
гия. Същевременно от време на време умират обекти, което
изглежда е програмирано (от Висшия Разум). Но как работи
тази грандиозна система също не е известно.

Кой може да обхване безкрайния замисъл?

Интересно е, че Константин Циолковски отрича, че раз-
мерът на Вселената е ограничен до 200 милиона светлинни
години, както твърди Айнщайн в неговата теория на относи-
телността; руският учен също публикува възражения срещу тази
теория, която днес все по-често е подлагана на критика. Напри-
мер Циолковски пише:

„Твърдението, че Вселената има граници, е също
толкова странно, колкото, ако някой докаже, че тя има
диаметър един милиметър. Същността е една и съща.

9Тайната на кухата земя
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Не са ли това пак същите ШЕСТ дни на сътворението
(но поднесени в друг образ)”.

А ето и още някои изключително любопитни открития от
последните години, които открехват завесата на тайната на
мирозданието. Много вълнуващи се души винаги са се поразя-
вали от словосъчетанието „музика на сферите”. Смятало се,
че това словосъчетание илюстрира само отвлечения роман-
тизъм на поетичен ум. Докато става известно, че музика на
небесните сфери съществува! Но човек трудно може да чуе и
да поеме това небесно боботене, грохот и мъчително стържене
едновременно с нежния зов и шумолящо преливане на звуците.
И ето, че е открит аналогичен ефект, който се отнася до рабо-
тата „вътре в човека”. Досега се смяташе, че работата на нерви-
те се базира на предаването на електрически импулси, но се
оказва, че се основава… на предаването на звукови колебания.
Откритието прави изследователят от университета на Копен-
хаген Томас Хеймбург през 2007 година.

За да не карам читателя да мисли, че държи в ръцете си
строго научен труд, ще се постарая по-бързо да затворя тази
тема и да премина към по-увлекателни моменти на прастарата
история, където всяко разследване е като детективски сюжет,
със своите догадки, трагедии и очевидни факти, които все още
се поставят под съмнение, поради което „криминалните дела”
не могат да бъдат приключени.
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НЕИЗВЕСТНИТЕ РАЗУМНИ СИЛИ

Зад нас се точи безкрайността на времето. Колко
епохи е имало, колко случаи за създаване на разумни
същества, необясними за нас.

Константин Циолковски, основоположник на
съвременната космонавтика

 От колко време съществува Вселената? А колко галактики
има във Вселената? – Как мислите, има ли отговори на тези
въпроси?

Из цялата Вселена в космическа безтегловност съществуват
огромни групи от звезди, наречени галактики. С помощта на
телескопите съвременните астрономи са открили, че освен
нашата има още милиони галактики. Учените дори са се опи-
тали да ги класифицират, като ги разделят на три основни типа.

1. Галактиките с форма на спирала, като нашия Млечен
път, се наричат спирални.

2. Елиптичните галактики приличат на издължен кръг.
Състоят се предимно от звезди и почти нямат газ и прах.

3. Галактиките, които нямат определена форма, се наричат
неправилни. Те се състоят от звезди, прах и газ.

Освен основните има и малки галактики, наричани „джу-
джета”. Най-малките са с размери само няколкостотин свет-
линни години и са образувани от няколко хиляди звезди. Смята
се, че във Вселената има много повече „джуджета”, отколкото
големи галактики. Галактиките са на разстояние от стотици
хиляди светлинни години (скоростта на светлината е
9 000 000 000 000 километра за година или за 1 секунда тя
може да обиколи земното кълбо 7,5 пъти); разположени са
предимно на групи от няколко десетки до много хиляди галак-
тики - „джуджета”.
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Слънцето е звезда в галактиката Млечен път, образуван
от милиарди звезди. Тук живеем ние, „царете на природата”.
За да мине светлината от единия край на нашата галактика до
другия край, са нужни около 100 000 години. Най-близката до
нас галактика се намира на около два милиона светлинни години.
Това е огромна спирална галактика в съзвездието Андромеда.

Защо даваме тук тези скучни цифри и факти, след като
авторът обеща увлекателно четиво? – ще попита читателят.
Само за да зададем следния реторичен въпрос, а отговорът ще
си даде всеки сам:

Сами ли сме във Вселената?!

При мен подобна мисъл за ролята на хората като един-
ствени, изключително развити и достойни обекти веднага
предизвиква сарказъм. Защото при такова огромно количество
светове задължително трябва да съществува живот под една
или друга форма. Друг въпрос е колко реално е да срещнем
живот на друга планета? (Веднага ще отбележа, че онези, които
обикновено наричаме „извънземни”, като си ги представяме
зелени или сиви човечета с огромни очи, могат да бъдат също
такива като нас, земните жители, но за това ще говорим по-
нататък).

Съществува ли извънземен живот?

Ако живот е възможен на Земята, защо да не бъде възмо-
жен и на други планети? Тук отговорът „да” е много по-логичен
от категоричното отрицание „не”. Освен това, както изяснихме,
цялата Вселена е своеобразна матрьошка от множество повто-
рения; организъм, който живее по свои закони на битието.
Закони, за чието съществуване са знаели най-древните хора,
успели благодарение на тези знания да оцелеят и да домини-
рат сред всички живи същества на Планетата. А в писмен вид
тези вселенски заповеди идват пак от херметиците. Да!



Седемте херметични принципа са следните:
1. Принципът на Менталността.
2. Принципът на Съответствието (аналогията).
3. Принципът на Вибрацията.
4. Принципът на противоположностите.
5. Принципът на Ритъма.
6. Принципът на Причината и Следствието.
7. Принципът на Пола.

„Принципите на Истината са Седем: този, който ги
познава с разбиране, той притежава Магическия ключ, при
чийто допир всички Врати на Храма бързо се отварят”.

Така гласи „Кибалион” – неголям трактат по херметична
философия, издаден през декември 1908 година в Чикаго. Вме-
сто автор на брошурата пише: Трима посветени, а като адрес
в началото на книгата е посочено: Масонският Храм, Чикаго,
щат Илинойс. Твърде интересни щрихи за онези, които търсят
Тайните Учители сред милиони човешки глави. А и времето
на излизане на книгата не е маловажно: учението, чиито семена
са хвърлени преди векове, изведнъж дава кълнове в началото
на ХХ век. Същевременно това не е единичен печатен труд,
пълен с подобни дълбоки мисли и знания, който излиза (както
в Европа, така и отвъд океана) в началото на „века на бурни
сътресения”. И наистина: който има уши, ще чуе, който има
очи, ще види. И макар да е рано да се прави извод, ще го посоча,
изпреварвайки повествованието:

През ХІХ век се търсят и разпознават загубените
древни знания, през ХХ век се повдига завесата на вселен-
ските тайни, през ХХІ век излизат Неизвестните Разумни
сили, които открито управляват нас и нашата Планета.

Разбира се, иска ни се да вярваме, че този извод не е верен.
Ала твърде много неща говорят точно обратното. Но да се вър-
нем към седемте херметични принципа, които по-рано се пре-
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дават устно в тесен кръг на просветени и които изведнъж (а 
всяко „изведнъж” е закономерност) са публикувани от някакъв 
източник, близък до масонството.

Ако се обърнем към „Кибалион”, ще разшифроваме вселен-
ските закони, залегнали в магическата цифра 7.

1. Принципът на Менталността: „Всичко е Мисъл”; „Все-
лената представлява мислен образ”. Това е все едно да кажем: 
Вселената с нейния свят от явления е Ментално творение на 
Всичко и тя зависи от Създадените Вещи. В действителност 
ние НЕ знаем какво е мисълта, как всяка дошла в главата ни 
мисъл се ражда, появява и „работи”…

2. Принципът на Съответствието (аналогията): „Каквото 
горе, това и долу; каквото долу, това и горе”. „Както позна-
ването на законите на геометрията позволява на човек на 
измери далечните звезди (слънцето) и тяхното движение, 
седейки в обсерваторията, така и познаването на Принципа 
на Съответствието позволява на човек разумно да премина-
ва от известното към неизвестното”. Според този принцип 
съществува съответствие между различните плоскости на 
битието и живота, всичко е подчинено на единни закони, 
затова е подобно. Има аналогия между живота на видимия 
свят и невидимите светове, между живота на макро- и на 
микрокосмоса. Прилагането на Принципа на Съответствието 
развива аналитичното мислене.

3. Принципът на Вибрацията: „Нищо не е в покой, всичко 
се движи, всичко вибрира”; „всичко вибрира и нищо не се 
намира в покой”: материята, духът, разумът (чието състоя-
ние зависи от колебанията), както и всички енергии и сили 
(които са също само различни степени на колебания). Този 
херметичен принцип е бил провъзгласен още от учителите в 
Древен Египет. Проявленията на материята, енергията, разума 
и дори на духа зависят главно от скоростта на вибрациите.

4. Принципът на Противоположностите: „Всичко е двой-
ствено, всичко има полюси. Всичко има антипод (своя проти-
воположност), противоположностите са еднакви по 
своята природа, но са различни по степен. 
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