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ПРЕДГОВОР

Настоящата книга има за цел да хвърли светлина върху два
загадъчни черепа, намерени в Родопите - първият бе намерен през
месец май 2001 година, а вторият - през месец март 2003 година.
Всички изследвания по този повод, които са направени до март 2003
година, са отразени в тази книга. Картината няма да бъде пълна, ако
се пропуснат фактите за откриването им — кой, как и къде ги е
намерил. Поетапно във времето към изследванията на черепите се
включват различни хора — специалисти, журналисти от различни
медии, сензитиви и просто непредубедени любознателни хора с
отворено съзнание към непознатото. Постепенно се оформи група
от хора, които останаха във водовъртежа на събитията постоянно.
В нея освен двамата откриватели Роман Генчев и Ценко Симеонов
влизат журналистката от Асеновград Златка Чуртова, инж.
Стамен Стаменов от Асоциация ,, Феномени", телевизионният
режисьор Емил Доцов и неговата неотлъчна спътница Зорница
Богданова, моя милост Валентин Хад-жимитов и десетки приятели
и познати, чиито имена тук не мога да изброя и на които съм
благодарен за помощта и подкрепата. Групата (понякога в синхрон,
понякога хаотично) се опита да организира изследванията на
черепите. Тази история продължава вече трета година и въпреки
това хората от групата (всеки воден от свой собствен вътрешен
мотив) се опитваме да стигнем до истината. Направихме всичко,
което ни бе по силите, но за съжаление разполагаме с ограничени
възможности за проучвания. За да се даде окончателен отговор на
въпроса за произхода на черепите са необходими задълбочени
изследвания от палеонтолози, антрополози, патолози, психолози и
други специалисти.

Лично аз не бих се ангажирал с тази история, ако не при-
тежавах известни свръхсетивни възможности. В началото на 2000
година осъзнах, че имам способността да общувам с невидимия,
астралния свят около нас. Използвах тези качества за получаване на
информация в опитите си да прозра истината за произхода на
първия родопски череп. Получената информация сравних с информа-
цията на други хора с подобни способности и така къс по къс се
оформи мозаечна картина за произхода на първата находка.

В глава „Хипотези" е дадена подробно цялата словесна и
образна информация, получена от сензитивите. Важно е да се
отбележи, че хората със свръхсетивни способности се произнесоха
за първия родопски череп далеч преди учените и специалистите да
дадат своите заключения. Времето ще отсъди дали и колко от
казаното ще се сбъдне. За всички участници, ангажирани с
родопските черепи, беше ясно, че информацията на сензитивите не
може и не бива да бъде водеща и единствена.

Решаващата дума за родопските черепи имат учените и
специалистите, чиито мнения и резултати от изследванията са
публикувани в глава „Изследвания, анализи и заключения" в оригинал и
без коментар. От многобройните срещи по повод на тези
изследвания стигнах до извода, че обременените от догматични
схващания учени невинаги са способни да дадат верен отговор,
особено когато се сблъскат с нещо уникално, което е извън гра-
ниците на техните познания. Препоръчвам ви, уважаеми читатели,
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сами да направите своите изводи относно родопските черепи.
В процеса на нашите търсения ентусиазмът на хората от

групата постепенно се охлади. По време на разговорите и обсъж-
данията се сблъскахме с феномена на човешкото „капсулиране" пред
непознатото. Загадъчните черепи като вълшебно огледало от
приказките разкриха картина на нравствена закостенялост и
професионална некомпетентност. Лично за мен в началото на тази
история водещо място заемаше въпросът: „Земен или извънземен е
Златоградският череп?" Постепенно този въпрос отстъпи назад и
на преден план изпъкна реакцията на хората, запознати отблизо с
фактите около черепа, която може да се изрази с изреченията:
„Извънземен череп?!Добре, и какво от това?" Такова отношение за
мен бе поразително и естествено се запитах: „Има ли смисъл всичко
това? Какво се опитваме да докажем и на кого? "

Давам си сметка и съзнавам ясно, че ако един ден, дай Боже,
тази книга види бял свят, тя ще попадне в ръцете на различни хора.
Голяма част от читателите ще бъдат здравомислещи хора, стъпили
твърдо на земята. Те неотклонно вярват в съвременната наука,
осланят се само на петте си сетива за възприемане на
заобикалящия ни свят и са убедени, че човекът е венец на
природата, че в безкрайния Космос ние сме единствените
разумни същества и че биологичният живот е възникнал на
Земята по щастлива случайност от неорганични химични
съединения. Не тях бих казал: Уважаеми читатели, излезте в
планината сред природата, огледайте се и вижте каква
красота, каква хармония цари в света около нас! Какво
богатство на растителни и животински видове съществува в
природата! Възможно ли е всичко това да се е образувало
случайно? Има ли човек в цялата човешка история, който да е
създал живот от нежива материя? В коя научна лаборатория
учените са успели да създадат поне една жива клетка от
неорганични химични съединения? Съвременната генетика и
генно инженерство показват, че изменения в живите
организми са възможни, но в резултат на разумна външна
намеса в генния код. Законът на живота е много прост -
живот се създава само от жива материя. Следствието му е:
Живите биологични организми възпроизвеждат себеподобни.

„Научната " теория за произхода на живота на Земята
от неорганична материя, „ научната " теория за еволюцията
на биологичните видове от прости към по-сложни е една
нелепост. Разбира се, всеки може да изгражда всякакви теории
и хипотези, но не бива да се вярва на каквато и да е научна
теория само защото излиза от някой авторитетен учен или
просто защото няма друго обяснение, вписващо се в рамките
на човешкото познание. Вероятно част от читателите на
тази книга ще се усъмнят в достоверността на историята
сродопските черепи и ще видят в тази история поредната
фалшификация или манипулация. На тях бих казал: Уважаеми
недоверчиви читатели, тази история е заангажирала десетки
хора вече трета година. Те изразходват време, сили и пари
съзнателно и доброволно, без да са получили в отплата каквато
и да е облага. Около година не бе дадена гласност на случая.
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Между нас имаше джентълменско споразумение никой да не
изнася информация публично (докато не се докаже еднозначно
произходът на Златоградския череп), което беше спазено. Ин-
формация за първата находка беше огласена в края на 2002 го-
дина, когато възможностите за изследвания бяха изчерпани, а
особен резултат нямаше. Никой от нас не е гонил сензацията -
всички търсехме истината, каквато и да е тя. Искрено се
надявам между читателите на тази книга да има и хора със
свръхсетивни възможности, хора с отворено съзнание,
способни да възприемат видимия и невидимия свят около нас.
Всъщност тя е предназначена главно за такива читатели.
Знам, че ние (слагам и себе си сред тези хора) сме малко и сме
като бели лястовици сред милионите „ нормални " хора.
Въпреки това се обръщам с молба към тях да се търсим
взаимно, да общуваме помежду си, да предаваме своя опит на
други хора с отворено съзнание. Тези хора ще стават все повече
и повече — това са представителите на бъдещата шеста раса.
Те идват с новите поколения, ще имат свръхсетивни спо-
собности и това ще бъде обичайно за тях. Общуването с неви-
димия свят, с други извънземни цивилизации е възможно, но за-
сега за малцина. Те са феномени, изключение от останалите хо-
ра. За съжаление съзнанието на хората, на разумните
същества Homo Sapiens е преградата, която се издига като
непреодолима стена между земния и космическия разум.
Сигналите, доказателствата, които космическият разум
праща на хората, се до лавят и четат от малцина. На
границата между второто и третото хилядолетие —
времето, в което са намерени черепите и се провеждат
изследванията, науката няма категорично доказателство за
възникването на биологичния живот върху планетата Земя, за
еволюцията на човека. Освен научна стойност отговорът за
произхода и принадлежността на черепите има и фи-лософско-
морално значение - той може би ще изясни въпроса за
произхода на човека на планетата Земя. Дълбоко съм убеден в
съществуването на Космически разум, във връзката на живота
и човека с него. Рано или късно това ще бъде доказано по
категоричен начин, а дотогава вие, уважаеми читатели, сте в
правото си да градите свои мнения и хипотези.

инж. Валентин Хаджимитов


