
PERADABAN MUNCUL DAN    

LENYAP SILIH BERGANTI 

I. KONSEP WAKTU MENURUT SAIN MODERN

1. Menurut sain modern, waktu bergerak ke depan secara linear (garis lurus).

Ia berawal sejak terjadi “Big Bang” yang menjadi sebab adanya alam dunia.  

2. Berdasarkan konsep ini, maka kehidupan bermula dari makhluk-makhluk

hidup sederhana ber-sel satu yang muncul dari senyawa kimiawi awal (pri-

mordial chemical soup) unsur-unsur materi alam fana.

3. Melalui proses evolusi selama jutaan tahun, makhluk-makh-

luk sederhana itu berubah menjadi ber-aneka jenis makhluk 

yang dikenal sekarang.

4. Mengenai makhluk manusia, dikatakan ia ber-asal dari mo-

nyet yang berturut-turut ber-evolusi menjadi makhluk-makluk sebagaimana

tercantum pada daftar dibawah ini. 

NO. NAMA MAKHLUK JANGKA EVOLUSI POLA UMUM KEHIDUPAN 

1.

2.

AUSTRALOPITHECUS

HOMO HABILIS

3 - 1,5 JT TH. YL.

1,5 - 1,0 JT TH. YL.
HIDUP PRIMITIP



NO. NAMA MAKHLUK JANGKA EVOLUSI POLA UMUM KEHIDUPAN 

1.

2.

3.

4.

5. 

6. 

7.

AUSTRALOPITHECUS

HOMO HABILIS

HOMO ERECTUS

HOMO SAPIENS

NEADERTHAL MAN

CRO-MAGNON

MANUSIA MODERN

3 - 1,5 JT TH. YL.

1,5 - 1,0 JT TH. YL.

1,0 - 0,5 JT TH. YL.

0,5 - 0,2 JT TH. YL.

0,2 - 0,1 JT TH. YL.

0,1 JT - 40 000 TH.YL.

40.000 TH - UP TO NOW

HIDUP PRIMITIP

HIDUP SEDERHANA

HIDUP BERMASYARAKAT

HIDUP BERBUDAYA

HIDUP BERTEKNOLOGI

Jadi menurut sain modern, peradaban manusia baru mulai berkembang sejak

40.000 th. yl. Dikatakan bahwa sebelum masa itu tidak ada manusia ber-adab

hidup di muka Bhumi.

II. KONSEP WAKTU MENURUT VEDA

1. Menurut Veda, sang waktu bergerak ke depan secara spiral 

atau bersiklus dengan pola sama sejak Brahma lahir diatas

bunga Padma yang tumbuh dari pusar Visnu.

2. Ini berarti secara periodik pola dan suasana kehidupan serupa ter-jadi berula-

ng-kali  dalam perjalanan sang waktu sejak alam material tercipta.



3. Ada 4 (empat) siklus masa (jaman) atau Yuga yang datang dan berlalu silih

berganti bagaikan pergantian empat musim dalam perjalanan sang waktu  

sampai saat pralaya (kiamat) alam material kelak.

NO.
YUGA JANGKA WAKTU

(TH)
ANALOGI MUSIM

1.

2.

3.

4. 

SATYA-YUGA

TRETA-YUGA

DVAPARA-YUGA

KALI-YUGA

JUMLAH

1.728.000

1.296.000

864.000

432.000

4.320.000

MUSIM SEMI (SPRING)

MUSIM PANAS (SUMMER)

MUSIM GUGUR (AUTUM)

MUSIM DINGIN (WINTER)

4. Jadi menurut Veda, peradaban manusia muncul dan lenyap berulang-kali

dalam perjalanan sang waktu sejak alam material tercipta. Dikatakan bah-

wa peradaban manusia pada masa Kali-Yuga sekarang adalah peradaban

ter-kasar, ter-rendah dan ter-kebelakang karena dilandasi kesadaran yang

didominasi sifat alam rajas (kenafsuan) dan tamas (kegelapan).

5. Dengan kata lain, peradaban manusia modern Kali-Yuga sekarang adalah

peradaban paling rendah karena berpondasi avidya, kegelapan spiritual.

Manusia beranggapan bahwa materi adalah asal-mula segala sesuatu dan

juga sumber kebahagiaan.



III. BUKTI-BUKTI PERJALANAN BER-SIKLUS SANG WAKTU

BUKTI SEJARAH

1. Semua suku bangsa kuno (China, Persia, Mesir, India, Yunani  dan  suku-

suku Indian Inca, Aztek dan Maya, dsb) menyatakan bahwa perjalanan sa-

ng waktu ber-siklus. Plato dan Aristoteles berkata bahwa peradaban ma-

nusia telah muncul dan lenyap berkali-kali dimasa silam dalam    

perjalanan sang waktu.

2. Dalam bukunya berjudul “Critias”, Plato mengutip kata-kata se-

orang pandita Mesir kepada Solon, “Banyak peradaban telah le-

nyap dimasa lalu, dan nanti akan terjadi lagi kehancuran pera-

daban manusia karena berbagai sebab”.

3. Menurut Veda, peradaban manusia hancur karena sifat rajas (kenafsuan)

dan tamas (kegelapan) mendominasi kesadaran penduduk sehingga mere-

ka berperangai buruk dan jahat (asuri-sampad). 

4. Akibatnya, kegiatan pemuasan indriya mereka yang berlebih-lebihan meru-

sak Bhumi tempat tinggalnya sendiri. Mereka saling bermusuhan dan ber-

kelahi (berperang) dalam ikhtiarnya menikmati kesenangan duniawi sepu-

as-puasnya.

BUKTI PISIK

1. Beraneka-macam sisa peninggalan (bangunan, patung, 

dll) purba ditemukan diberbagai tempat di muka Bhumi. 



Semuanya adalah bukti bahwa manusia beradab telah pernah hidup di Bhu

mi ratusan ribu  dan bahkan jutaan tahun yang lalu.

2. Berbagai jenis fossil makhluk hidup dan perkakas karya manusia berusia

ratusan ribu dan bahkan jutaan tahun di-temukan dalam penggalian fossil 

diberbagai tempat di Bhumi.

3. Bukti-bukti pisik ini secara rinci disajikan pada bagian IV.5 dan dibahas pa-

da bagian-bagian selanjutnya.

IV. PENGETAHUAN MATERIAL TERBATAS DAN TEKNOLOGI 

AMAT KASAR

1. Orang-orang modern Kali-Yuga amat bangga dengan pe-

ngetahuan material dan teknologi miliknya. Mereka tidak

sadar bahwa pengetahuan materialnya amatlah terbatas

dan teknologinya adalah jenis paling kasar.

2. Teknologi amat kasar yang dibanggakan bersumber dari

pemanfaatan unsur tanah (bhumi) yang merupakan un-

sur materi paling kasar.

3. Untuk bepergian dan bekerja, manusia modern Kali-Yuga membuat  ber-

aneka-macam sarana transport dan peralatan bekerja dari besi dan berba-

gai jenis logam lain.

4. Pada masa Yuga-Yuga sebelumnya (Satya, Treta dan Dvapara-Yuga), tek-

nologi penduduk lebih halus. Sebab mereka mampu memanfaatkan unsur



materi akasa (ether), udara (vayuh), api (nalah) dan air (apah) sebagai sa-

rana bepergian dan bekerja. Bahkan pada masa Satya-Yuga, orang-orang

mampu memanfaatkan pikiran (manah) untuk bepergian dan bekerja.  

5. Menurut Veda, sisa-sisa peninggalan purba yang terdapat diberbagai tem-

pat di Bhumi adalah bukti-bukti adanya peradaban manusia yang pernah               

megah di jaman lampau pada masa Satya, Treta dan Dvapara-Yuga.              

NO. JENIS PENINGGALAN PURBA KETERANGAN

1.

2. 

3. 

4. 

5.

PIRAMID, KUIL, GAPURA, PATUNG DAN BERBA-
GAI JENIS BANGUNAN LAIN DIBANGUN DAN DI
BUAT DENGAN BALOK-BALOK BATU-BATU AMAT
BESAR DAN BERAT SECARA HALUS DAN INDAH.

JALAN/JALUR/LANDASAN SEPANJANG DAN SE-
LEBAR BEBERAPA KM.

TEROWONGAN-TEROWONGAN BAWAH TANAH
YANG PANJANGNYA RIBUAN KM DENGAN DIN-
DING BER-BETON HALUS.

PETA-PETA DUNIA YANG MEMPERLIHATKAN BE-
NUA-BENUA YANG ADA DI BHUMI.

BOLA-BOLA BATU HALUS DAN BULAT SEMPUR-
NA. JUGA BOLA-BOLA HALUS BERGAMBAR IN-
DAH.

a) SEMUANYA TIDAK BISA DIJELAS-
KAN SECARA MEMUASKAN DE-
NGAN STANDAR PENGETAHUAN 
DAN TEKNOLOGI MODERN JA-
MAN SEKARANG.

b) JUGA SEMUANYA MEMBANTAH
TEORI EVOLUSI DAN TIDAK MEM
BENARKAN KRONOLOGIS SEJA-
RAH PERADABAN YANG TELAH
DIANGGAP BAKU DILINGKUNG-
AN AKADEMIK.



6.

7.

FOSIL BENDA-BENDA KARYA MANUSIA DAN PE-
NINGGALAN PISIK PURBA JENIS LAIN.

PEMILIKAN SAIN PURBA TINGKAT TINGGI.

V. PIRAMID

1. Menurut orang-orang Koptik Mesir, piramid adalah perwujudan pengetahu-

an tentang “kekuasaan Tuhan”. Ia dimaksudkan untuk bisa di-baca kelak

oleh mereka yang mampu membacanya agar mereka mengetahui kehidu-

pan manusia jaman purba.

2. Berdasarkan naskah kuno yang ditemukan dalam piramid besar

Cheops, dikatakan bahwa piramid itu dibangun “pada waktu gu-

gusan bintang Lyra berada di rasi Cancer”. Ini berarti, kata akhli

sejarah Arab Abu Said El Balchi, piramid itu di-bangun 73.300 ri-

bu tahun yang lalu.

3. Bagaimana piramid itu dibangun, bagaimana balok - balok batu

besar yang beratnya 12 - 15 ton per batu itu di-angkut, dipasang dan disu-

sun secara rapi tanpa perekat semen, bagaimana batu-batu besar itu dipo-

tong dari tebing-tebing bukit dan gunung, bagaimana orang- orang Mesir

mampu mengerjakannya secara begitu halus dan artistik, indah dan men-

takjubkan, dan mengapa piramid itu dibangun di tengah padang pasir; se-

mua pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara memuaskan dengan tingkat

pengetahuan dan teknologi jaman modern sekarang.             



4. Bila piramid besar ini dijadikan “Titik Triangulasi”, maka ditemukan ciri-

ciri mengagumkan sebagai berikut.

NO. URAIAN CIRI-CIRI PIRAMID KETERANGAN

1.

2.

3.

4. 

5.

KE-EMPAT SISI PIRAMID

PUNCAK PIRAMID

TITIK TEMU GARIS-GARIS DIA-
GONAL DASAR TEPAT BERADA
DIBAWAH TITIK PUNCAK

ARAH PIRAMID

PANJANG KELILING PIRAMID

TEPAT MENGARAH KE-EMPAT MATA-ANGIN UTAMA.

TEPAT BERSINGGUNGSN DENGAN GARIS BUJUR 0 (NOL)
DERAJAT. INI BERARTI JIKA DITARIK GARIS LURUS DARI
PIRAMID KE UTARA DAN SELATAN, IA (GARIS INI) TEPAT
MEMBAGI BHUMI MENJADI DUA BAGIAN SAMA. JADI NOL
TIME BHUMI ADALAH LOKASI PIRAMID.

BILA DARI TITIK TEMU DIAGONAL INI DITARIK GARUS LU-
RUS KE UTARA, IA (GARIS INI) TEPAT: 
a. MEMBAGI DELTA SUNGAI NIL MENJADI DUA BAGIAN 

SAMA.
b. MENGARAH KE KUTUB UTARA (SEWAKTU PIRAMID SE-

LESAI DI BANGUN). OLEH KARENA POSISI KUTUB TE-
LAH BEROBAH DALAM PERJALANAN WAKTU,  MAKA
GARIS LURUS DIMAKSUD KINI BERADA 4 MIL DARI PO-
SISI KUTUB UTARA. 

TEPAT MENGARAH UTARA-SELATAN KETIKA SELESAI DI
BANGUN. TETAPI KINI (KARENA PERJALANAN WAKTU) 
ARAHNYA HANYA BERSELISIH 4’55” DARI ARAH-UTARA 
SELATAN YANG SEBENARNYA.

SAMA DENGAN JUMLAH HARI DALAM SETAHUN YAITU
365,24 HARI.



6.

7.

8.

9.

10. 

11.

12. 

13.

KELILING PIRAMID KALI DUA

JARAK DARI DASAR KE PUN-
CAK PADA SISI MIRING

TINGGI PIRAMID DIKALI 10
(SATU MILYAR)

KELILING DIBAGI 2 KALI TING-
GI PIRAMID

BERAT PIRAMID DI KALI 10

PERHITUNGAN PIRAMID ADA-
LAH 25.826,6 BILA PANJANG 
GARIS DIAGONAL SILANG PA-
DA DASAR PIRAMID DITAM-
BAHKAN

UKURAN KAMAR RAJA DALAM
PIRAMID

BINTANG KUTUB (SIRIUS) TER-
LIHAT DARI KAMAR RAJA 

SAMA DENGAN 1 MENIT DARI SATU DERAJAT KATULIS-
TIWA.

ADALAH 1/600 DERAJAT LINTANG.

SAMA DENGA JARAK BHUMI KE MATAHARI (KETIKA PI-
RAMID SELESAI DI BANGUN) YAITU 148.208.000 KM
(KINI JARAK BHUMI - MATAHARI ADALAH 149.450.000 KM).

MEMBERIKAN NILAI  n = 3.1416. ANGKA INI DIANGGAP LE-
BIH CERMAT DARI NILAI  n = 3.1428 YANG DIDAPAT OLEH
PARA PAKAR MATEMATIK YUNANI RIBUAN TAHUN KEMU-
DIAN.

SAMA DENGAN BERAT BHUMI.

POSISI KUTUB UTARA SELALU BEROBAH DARI HARI KE
HARI DAN  AKAN KEMBALI PADA POSISINYA SEMULA 
SEKALI DALAM 25.827 TAHUN. ANGKA INI SESUAI BENAR
DENGAN ANGKA PIRAMID. 

PERSIS SAMA DENGAN UKURAN DUA SEGI-TIGA UTAMA
PYTHAGORAS YAITU 2.5.3 DAN 3.4.5  MESKIPUN PIRAMID
DIBANGUN RIBUAN TAHUN SEBELUM MASA PYTHAGO-
RAS. 

TERLIHAT MELALUI VENTILASI PANJANG MENEMBUS DIN-
DING PIRAMID. CAHAYA BINTANG MENERPA WAJAH MU-
MI PIRAUN YANG SEDANG TENGADAH.

9

15



14. UKURAN 1 HASTA PIRAMID =
50 INCHI

HAMPIR SAMA DENGAN 1 METER UKURAN MODERN, TE-
TAPI UKURAN PIRAMID LEBIH TEPAT. SEBAB UKURAN PI-
RAMID DIDASARKAN PADA PANJANG POROS KUTUB, BU-
KAN PANJANG SUATU GARUS BUJUR YANG BISA BERO-
BAH SESUAI DENGAN TINGGI RENDAHNYA PERMUKAAN 
BHUMI.

5. Masih banyak piramid lain di Mesir dan berbagai tempat lain di Bhumi khu-

susnya di Amerika Tengan dan Selatan. Para  peneliti  menemukan  bahwa

bangunan-bangunan purba ini memiliki konstruksi serupa antara satu de-

ngan yang lain.

6. Piramida yang terletak di Sakkara (30 km dari  kota Cairo Mesir) bertingkat

6 (enam), tinggi 60 m dan di-kelilingi tembok sepanjang 1,6 km dan  tinggi

10 m. Piramid ini serupa dengan yang ada di Tiahuanaco (Peru). Diperkira-

PIRAMID MAYA DI

UXMAL MEXICO

PIRAMID TERTUA SAK-

KARA DI MESIR

LORONG PIRAMID (KONSTRUKSI PIRAMID YANG TERKAIT DENGAN

BINTANG KUTUB SIRIUS)



kan ada hubungan budaya antara Mesir dan Amerika dimasa lampau. Se-

bab nama asli Tiahuanaco adalah Chucura yang mirip dengan Sakkara.

7. Semua piramid itu dibangun di tempat-tempat tertentu yang (menurut pe-

mikiran para akhli) terkait dengan hal-hal astronomik seperti posisi planet

dan matahari serta bulan beserta orbitnya masing-masing, rasi

bintang, bintang-bintang tertentu dan juga kekuatan alam seperti

daya medan magnet, arus dan tekanan udara.

8. Menarik untuk direnungkan bahwa kemungkinan besar masih ter

sisa kekuatan eknik elektro-magnet melindungi piramid-piramid

di Mesir. Para sarjana masih berusaha mengungkapkan rahasia

ini, khususnya rahasia bilik- bilik piramid yang masih ter-tutup

dan belum bisa dibuka.

VI. GAPURA DAN BENTENG

1. Di bekas reruntuhan kota kuno Tiahuanaco (kini masuk

wilayah Peru dan Bolivia) banyak di-temukan sisa ba-

ngunan kuno, antara lain Gapura Matahari.  Gapura ini

terbuat dari satu balok batu karang utuh, tinggi 3 m, le-

bar 6 m, berat 10 ton dan di-perkirakan berusia ribuan tahun. Gapura ini

dibuat begitu halus seperti kue lapis terpotong pisau. Di-bagian tengah-

nya terukir gambar deva Matahari yang dikelilingi deva-deva lain.

2. Dibekas reruntuhan kota ini juga di-temukan sisa-sisa benteng. Benteng

PIRAMID MAYA DI 

TIKAL



Akapana di bagian tengah berukuran 200 m x 50 m yakni sebesar London

Tower. Benteng Kalacasaye bagian luar berukuran 133 m x 150 m, seluas

taman Leister. Tebal dinding benteng kira-kira 3 m, dibangun dengan ba-

lok-balok batu besar yang beratnya puluhan ton per batu dan disusun de-

ngan sangat akhli hingga nampak halus mengagumkan.

3. Peninggalan lain adalah pipa-pipa batu (beton?) halus, patung-

patung berwajah negro dan kaukasus, dsb. dan juga balok- ba-

lok batu besar bekas material bangunan yang masing - masing

beratnya antara 20 - 25 ton.

4. Kota Tiahuanaco adalah bagian dari peradaban suku Indian In-

ca yang terletak 4.000 m diatas permukaan laut. Lalu bagaima-

na batu-batu yang luar biasa berat dan besar itu di-angkut ke tempat ya-

nga begitu tinggi? Dan bagaimana orang-orang Inca mampu mem-buat 

bangunan-bangunan hebat dan mentakjubkan seperti itu?

VII. PATUNG DAN BANGUNAN BATU

1. Di pulau Paskah Pasific ditemu-

kan patung-patung raksasa. Ya-

ng mengherankan adalah dima-

na dan bagaimana patung-patu-

ng ini  yang beratnya berton-ton

dibuat dan terus dibawa ke pulau  terpencil ini? 



2. Di lembah Besoa dan Bada Sulawesi Tengah (Indonesia) juga ditemukan

patung-patung batu besar yang asal-usulnya tidak jelas.

3. Pada th. 1968 di lokasi kuno bernama El Euladrillado (Chili) yaitu suatu

puncak bukit yang dikelilingi jurang dan ngarai nan curam, ditemukan ba-

ngunan ampiteater yang terbuat dari 233 batu besar persegi empat masi-

ng-masing beratnya 10 ton. Panjang ampiteater ini 3 km (ter-masuk jalan

ke lokasi) dan lebarnya 0,8 km. Ditengah-tengahnya berdiri 3 tonggak ba-

tu masing-masing ber-diameter 1 - 1,5 m. Dua tonggak tepat menunjukkan

arah utara-selatan bila matahari sedang bersinar diatasnya. 

4. Di Sacsayhuaman (Peru) pada ketinggian 3.500- 3.800 m diatas

permukaan laut, ditemukan kursi-kursi singgasana raksasa ya-

ng terpahat halus pada batu karang. Disana tebing karang dipo-

tong (untuk membuat balok-balok batu segi empat) amat halus

seperti memotong keju saja.

5. Tinggi batu karang segi empat yang terpotong 2,16 m dan lebar

3,40 m. Bila batu segi empat ini kembali dimasukkan ke tempat

asalnya, ia nampak seperti garis saja. Bagaimana caranya ora-

ng Indian Inca memotong bagian belakang batu itu dari karang

asalnya?

VIII. JALAN/JALUR/LANDASAN

1. Di lembah Palpa dekat kota kuno Nasca (Peru) ditemukan jalan/jalur/lan-



dasan aneh yang disebut jalur-jalur Nasca dan garis-garis geometriknya

hanya bisa dikenali dari udara.

2. Panjang jalur-jalur ini 60 km dan le-

bar 2 km. Kedua jalur  ini di-pisah-

kan oleh bukit-bukit tetapi dihubu-

ngkan oleh dua garis lurus paralel

yang menerjang bukit dan jurang. 

3. Pada bagian-bagian tertentu  dari

jalur-jalur itu (ujung-ujungnya) ter-

dapat sketsa gambar monyet (ting-

gi 60 m),  juga gambar-gambar bi-

natang (ukuran 80 - 250 m) dan gambar laba-laba (tinggi 46 m) yang 

semuanya hanya bisa dikenali dari udara.

4. Disebelah utara Nasca, diteluk Pisco pada satu tebing terpahat gam

bar Trisula (yang lebih mengarah ke langit dari pada ke laut). Tinggi 

tiang tengahnya 250 m dan lebar 2,8 m, dan ter-lihat jelas dari jarak  

puluhan km.

5. Para sarjana memberikan tafsiran yang berbeda-beda ter-hadap ke-

beradaan jalan/jalur/landasan serta tanda Trisula itu yang merupakan sisa 

peradaban suku Indian Inca.

6. Sketsa geometrik dan gambar-gambar super besar seperti itu terdapat pu-

la di tempat-tempat lain di Amerika yaitu: 



a. Gambar-gambar manusia amat besar di gurun Torapaca (Chili).

b. Gambar ber-wujud aneh suku Indian Navajo di California.

c. Gundukan-gundukan tanah tinggi berbentuk

gajah dan ular di Wisconsin dan Ohio USA.

IX. TEROWONGAN-TEROWONGAN BAWAH TANAH 

1. Pada th.1965 Juan Moricz menemukan terowongan 

bawah tanah yang membentang antara Equador dan Peru sepanjang ri-

buan km. Pada dindingnya terdapat lukisan dinosaurus yang (menurut

para pakar Antropologi) dikatakan telah punah 135 jt th. yang lalu. Tero-

wongan ini berupa dua sistem goa yang saling berhubungan.

2. Dalam satu goa (terowongan) yang dimasuki oleh Moricz dan 

Daniken, terdapat satu kamar besar berisi perpustakaan beru-

berupa lembar-lembar logam dengan tulisan yang belum bisa 

dipahami sampai sekarang. Dikatakan bahwa dinding terowo-

ngan seperti beton tanpa sambungan dan tergosok halus. Teh

nik pembuatannya melampaui teknik jaman modern sekarang.

3. Terowongan sepanjang kira-kira 1.350 km yang di-temukan  oleh  Peter 

Kolodino, mem-bentang dari Lima ke Cusco dan terus ke Bolivia. Tero-

wongan ini begitu hebat dan megah dan di-perkirakan di-bangun  deng-

an peralatan ultra-sonic.

4. Dalam bukunya “Timeless Earth”, Kolodino berkata bahwa terowong-



an -terowongan serupa ditemukan hampir diseluruh bagian Bhumi seper-

ti di California, Hawaii, Asia, Eropah, Afrika dan Pasific.

5. Terowongan antara Maroko dan Spanyol telah diselidiki sepenjang 45 km

dan keadaannya mirip dengan terowongan di Amerika Selatan.

6. Menurut ceritra-ceritra kuno, ada terowongan dari (dekat) kota Rio di Bra-

zil tembus ke Mexico. Dari Mongolia luar ke Afganistan dan Hindu Kush.

Dari Kaukasus ke Georgia, Mongolia dalam, Cina dan Tibet.

7. Diperkirakan terowongan-terowongan ini membentuk jaringan lorong ba-

wah tanah untuk bepergian ke planet-planet lain.

X. PETA-PETA KUNO

A. PETA PERI REIS

1. Ditemukan Di Istana Tokapu Istambul (Turki) th.1925. 

Dikatakan peta ini bagian dari peta yang lebih besar, 

ber-asal dari masa Raja Makedonia  Iskandar  Agung. 

Diperkirakan beliau memperolehnya dari Mesir. Usia 

peta lebih dari 10.000 th. Peta ini dipakai oleh Laksa-

mana Turki Peri Reis ketika mengepung kota  Gibral-

tar tahun 1513.             

2. Peta ini memperlihatkan benua Amerika Selatan, pantai barat Afrika dan

bagian utara benua Antartika. Para pakar peta yaitu Mallery, Walters dan

Lineham kagum atas ketepatan ukuran peta tsb. Sebab, bentuknya per-

sis seperti peta foto satelit.             



3. Mallery berkata, “Peta ini tidak mungkin dibuat dengan ketepatan yang be

gitu tinggi tanpa peng-inderaan dari udara”.

4. Diperkirakan benua Antartika telah tertutup es selama lebih dari 6.000 ta-

hun yang lalu. Ini berarti peta Peri Reis dibuat sebelum ada catatan tenta-

ng sejarah manusia modern. Diperkirakan peta tsb. dibuat ketika perada-

ban Atlantean sedang berkembang.

B. KING JAIME WORLD CHART 1502

Ini adalah copy peta-peta kuno yang lebih tua. Ia mem-

perlihatkan bahwa dimasa silam gurun sahara adalah

daratan subur dengan banyak sungai dan danau indah, dan banyak kota-

kota besar nan megah.

C. BUOCHE WORLD MAP 1737.

Peta ini adalah copy dari peta Yunani purba. Ia mem-

perlihatkan  benua Antartika tanpa tertutup es dan ter-

diri dari dua pulau besar yang di-pisahkan oleh lautan. 

Padahal menurut catatan sejarah modern, Antartika baru secara resmi di-

temukan th. 1820. Dan bahwa Antartika terdiri dari dua pulau besar baru 

di-ketahui th.1958 bertepatan dengan tahun Geopisika.

D. PETA-PETA KUNO LAIN



D. PETA-PETA KUNO LAIN

Peta-peta kuno lain memperlihatkan glaciers (sungai-sungai salju) pada ak-

hir jaman es di beberapa wilayah Eropa, Inggris dan Irlandia. Juga diperli-

hatkan bahwa dahulu selat Bering adalah dataran rendah yang menghubu-

ngkan Siberia (Asia) dan Alaska (Amerika).

E. PENGETAHUAN MATEMATIK PURBA TINGKAT TINGGI

1. Peta-peta kuno tersebut diatas membuktikan adanya peradaban tinggi pa-

da masa silam. Sebab, peta-peta itu memiliki koordinat-koordinat yang te-

pat dan pengetahuan tentang derajat bujur yang baru dikenal oleh manusia

modern di abad ke 18.

2. Fakta ini menunjukkan bahwa sekitar 8.000 - 10.000 th. yl. manusia telah 

mengenal ilmu Trigometri Bhumi dan telah memanfaatkan peralatan Geode-

tik yang mampu mengukur jarak secar tepat untuk membuat peta-peta itu. 

XI. BOLA-BOLA BATU HALUS

1. Di Rio Bronco (Brazil) ditemukan bola batu pnuh sketsa,

gambar dan simbul matahari. Panjangnya 100 m dan ti-

ngginya 30 m. 

2. Di San Jose (Costa Rica) ditemukan bola batu berdiame-

ter 2,16 m. Sedangkan di hutan-hutan belukar negeri ini ditemukan ratusan

bola batu berdiameter 2 m. Yang terbesar beratnya 16 ton.                                                        



3. Di dekat kota Ica (Peru) ditemukan bola-bola batu halus ber-diameter rata-

rata 40 cm dan dihias dengan beraneka-macam gambar yang memperlihat

kan kegiatan penduduk Amerika Selatan di masa silam. 

4. Menurut  sang  pakar Dr Cabrera, batu-batu tersebut sudah ada disana se-

jak ribuan tahun yang lalu. Kegiatan-kegiatan yang tergambar adalah sbb.

NAIK MAKHLUK

ANEH 

MELIHAT DENGAN

KACA PEMBESAR

BOLA DUNIA DENGAN 

BENUA BENUA ANEH (KEGIATAN OPERASI JANTUNG)

XII. FOSIL-FOSIL KARYA MANUSIA

1. Fosil bekas tapak sepatu ditemukan th.1968 di Antelope Spring Utah USA.

Fosil ini diperkirakan ber-usia 540 jt. tahun. 

2. Di gurun Gobi juga ditemukan bekas tapak sepatu (sandal?) dan

diperkirakan berumur beberapa juta tahun.

3. Di delta Utah USA ditemukan bekas telapak sandal yang telah

membatu dan trilobite (kerang purba) tertempel padanya. Usia-

nya diperkirakan 200 jt. tahun.



4. Di California di-temukan paku besi ter-tanam dalam satu gumpalan bijih

besi, dan diperkirakan berumur jutaan tahun.

5. Pada th. 1865 di pertambangan Abbey Nevada USA ditemukan dalam sa-

tu gumpalan bijih logam satu skrup besi sepanjang 2 inci (= 5 cm). Ben-

da karya manusia ini telah ber-oksidasi (mengkarat dan hancur) tetapi de

ngan jelas meninggalkan bentuknya dalam gumpalan bijih logam itu. Fo-

sil ini diperkirakan berusia jutaan tahun. 

6. Di satu pertambangan di Peru ditemukan paku besi ter-benam dalam ka-

rang. Sebelum kedatangan orang-orang Spanyol ke Amerika, paku  besi

tidak dikenal. Fosil paku ini diperkirakan berusia jutaan tahun.

7. Di Desa Schondorf Austria di-temukan besi bentuk kubus (panjang dan 

lebar kurang dari 1 cm) di dalam gumpalan batu-bara yang pecah. Kubus 

ini ber-alur disekelilingnya dan tepi alurnya rata.  Benda ini seolah - olah

merupakan bagian dari peralatan mesin, dan diperkirakan ber-umur juta-

an tahun. 

8. Di Blue Lick Spring Kentucky USA ditemukan kerangka mostodon (gajah

purba) dalam satu penggalian sedalam 4 m. Tetapi ketika dilakukan peng-

galian 1 m lebih dalam, ditemukan bantaran jalan yang terbuat dari poto-

ngan-potongan batu yang terpasang rapi. Diperkirakan bantaran jalan ini

ber-usia jutaan tahun. 

XIII. GAMBAR, LUKISAN, PAHATAN DAN UKIRAN



XIII. GAMBAR, LUKISAN, PAHATAN DAN UKIRAN

1. Pada barisan-barisan karang yang ada di Amerika Utara dan Selatan dite-

mukan banyak petroglyph (pahatan/ukiran pada batu) yang memperlihat-

kan gambar-gambar dinosaurus.

2. Di th. 1924 Doheny Expedition menemukan petroglyph yang amat  purba

di Havasupai dekat Grand Canyon USA : a. Satu gambar memperlihatkan

orang-orang menyerang mammoth (gajah purba). b.Gambar lain memper-

lihatkan se-ekor tyrennosaurus (kadal purba raksasa) sedang ber-diri ber-

tumpu pada ekornya.

3. Petroglyph-petroglyph yang ditemukan sepanjang sungai Amazon serta

anak-anak sungainya, memperlihatkan gambar-gambar binatang purba

khususnya stegosaurus.

4. Tapak-tapak kaki dinosaurus ditemukan di dasar sungai Paluxy

dekat Glen Rose Texas USA berdampingan dengan tapak-tapak

kaki manusia. 

5. Pada th. 1945 dekat desa Acambaro Mexico digali patung-patu-

ng berupa badak, onta, kuda, kera besar dan dinosaurus masa

Mesozoic (200 jt. tahun) dan juga sejenis dinosaurus yaitu brachiosaur.

6. Dr Rex Gilroy, arkeologist Australia, Direktur Mt York National

History Musem, menemukan tapak kaki membatu di pegunung-

Victorian Australia.

7. Lukisan-lukisan di didinding goa Tassili Sahara dan Val Camo-



nica, perhiasan emas dari satu kuburan di Columbia yang menyerupai pe-

sawat terbang, perhiasan kuno suku Indian Inca dan kalender Venus suku

Indian Maya; semua ini menunjukkan bahwa kehidupan beradab pernah

ada di jaman purba.

XIV. OBSERVATION/PLANETARIUM

1. Observatorium di Chicen Amerika Tengah bertingkat 

tiga adalah sisa peninggalan peradaban suku Indian 

Maya. Ia dibangun dengan sangat sempurna dan ma-

sih bisa dimanfaatkan sampai sekarang setelah di re-

novasi. Pada dindingnya terlukis makhluk-makhluk 

manusia bersayap.

2. Termasuk dalam peradaban suku Indian Maya ini adalah sistem kalender

yang dapat diringkas sebagai berikut.                 

(LUKISAN-LUKISAN DI GOA TASSILI) (BENDA-BENDA KERAJINAN INCA)

KALENDER VENUS MAYA



NO. SISTEM KALENDER JUMLAH
HARI

KETERANGAN

1.

2.

3.      

BERDASARKAN GERA-
KAN BULAN

BERDASARKAN GERA-
KAN MATAHARI

BERDASARKAN GERA-
KAN VENUS

290

365,2420

584

HANYA BERSELISIH 0,4 DETIK DARI PERHITU-
NGAN KALENDER MODERN.

ANGKA DALAM KALENDER MODERN ADALAH
365,2422.

INI BERARTI ORANG-ORANG MAYA SUDAH 
BISA MENGHITUNG ORBIT VENUS DI MASA LA-
LU. SEDANGKAN MANUSIA MODERN BARU BI-
SA MENGHITUNGNYA PADA ABAD 16 BERDA-
SARKAN HASIL PENGAMATAN GALLILEO.

3. Berdasarkan penelitian para akhli astronomi, kalender Maya bi-

sa dipakai sampai 64 jt. tahun. Dan bahkan sekarang ia diperki-

rakan bisa dipakai sampai 400 jt. tahun.

4. Dekat (70 m dari) Observatorium itu terdapat satu sumur. Arkeo

loh Inggris menemukan banyak perhiasan emas dan juga kera-

ngka anak-anak di dalam sumur itu.

5. Di bekas-bekas kota yang berdekatan dengan Chicen yaitu Ca-

pan, Palenque dan Tikal ditemukan piramida-piramida besar ya-

ng di-bangun dengan balok-balok batu besar seberat 10 ton per batu. Ba-

ngunan-bangunan indah ini kini hanya tinggal reruntuhan.



XV. TAMBANG LOGAM DAN PUSAT NUKLIR

1. Di Lesotho Afrika ditemukan tambang besi Ngwenya yang telah dikerja-

kan 43.000 th. yl.

2. Benin  adalah Negara kecil di Afrika Barat yang kaya uranium. Th. 1974 

para pakar pisika melakukan penelitian disana. Mereka menemukan bah-

wa uranium yang banyak ditemukan di Benin adalah sisa-sisa bahan ba-

kar reaktor-reaktor nuklir raksasa yang beroperasi 500 jt. th. yang lalu.

3. Pertambangan tembaga luas di utara Michigan telah ada sejak ribuan ta-

hun yang lalu sebelum orang-orang Indian hidup disana.

4. Di Wattish Utah USA ketika digali terowongan tambang batu bara, tero-

wongan baru ini bertemu dengan rangkaian terowongan kuno yang tidak

diketahui siapa membuat dan berapa usianya. 

XVI. LAMPU LISTRIK

1. Pada dinding (tembok) kuil Hathor di Dende-

ra Mesir yang berusia ribuan tahun, terdapat

ukiran yang dahulu disebut “benda ritual”.Te-

tapi dari penglihatan modern, benda-benda 

ini adalah bola-bola lampu listrik amat besar lengkap dengan kabel yang

terjalin dan terhubungkan pada pusat tenaga (generator).

2. Adanya lampu-lampu listrik demikian diperkuat oleh fakta bahwa terowo-

ngan-terowongan dan lorong bawah tanah di Mesir yang berhiaskan luki-



san dan ukira indah, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pemakaian

lampu minyak atau obor sebagai sarana penerang pada langit-langit dan 

dinding terowongan.

XVII. BATERAI

1. Arkeologis Jerman Wilhelm Koenig melakukan penggalian di satu lokasi

berusia 2.000 th. dekat Bagdad tidak lama sebelum PD II pecah. Yang ter

gali adalah bberapa silinder aneh bergaris aspal dan tersimpan dalam gu

ci-guci. Silinder-silinder itu dilengkapi dengan sumbat besi.

2. Setelah diteliti ternyata silinder-silinder itu adalah baterai-baterai kering

tanpa elektrolit. Kemudian baterai-baterai itu ber-fungsi kembali setelah

dilengkapi dengan elektrolit terbuat dari tembaga.

XVIII. SISA-SISA PENINGGALAN PISIK LAINNYA

1. Di pegunungan El Fuerta (Bolivia) terda-

pat celah- celah simetris mulai dari kaki 

Gunung sampai ke puncaknya. Celah-ce-

lah ini seperti jalur atau alur peluncuran.

2. Di atas jalur-jalur ini pada dataran tinggi terdapat tangki-tangki batu ber-

bagai ukuran, lingkaran batu, tempat pengeringan, segi-segi tiga menon-

jol dan menara-menara mini. Semua bentuk peninggalan ini dihubung-

kan satu dengan yang lain dengan sistem saluran misterius.



3. Di Turki Tenggara terdapat peninggalan kota kuno bawah tanah bernama

Derinkuyu. Diperkirakan kota purba ini pernah dihuni oleh 1,2 juta orang.

Kota ini dilengkapi dengan ruang-ruang pertemuan, rumah-rumah    

tinggal beserta kamar-kamarnya, toko-toko serta  gudang tempat 

menyimpan bahan makanan, loteng-loteng, sumur, kuburan, gu-

dang senjata dan jalur-jalur untuk keluar kota. 

4. Seluruh ruang bawah tanah dilengkapi sistem 

ventilasi sempurna sehingga udara segar bisa 

keluar masuk secara bebas ke tiap sudut kota.

5. Sampai saat ini telah tergali 13 tingkat dibawah tanah. 

Setiap tingkat dihubungkan satu dengan yang lain de-

ngan terusan berpintu batu-batu bundar besar yang bi-

sa dikunci dari dalam tetapi tak bisa dibuka dari luar.

6. Juga di Turki Tenggara di-temukan bangunan mirip pi-

ramid yang disebu Nemrud Dag. Ia terbuat dari batu-batu pecah dan disu-

sun mencapai ketinggian 2.150 m. Di lokasi ini terdapat pula sisa-sisa pa-

tung singa, rajawali, para deva Yunani purba dan patung lembu.

7. Dari makam Jenderal Chow yang hidup pada abad ke 3 M di te-

mukan sabuk yang bahannya sbb: 5% mangan, 10% kuningan   

dan 85% aluminium. Padahal aluminium baru ditemukan th. 1875 

oleh Orsted berupa bubuk, belum pemanfaatannya.

8. Di Irak ditemukan lensa-lensa kristal yang menurut teknologi mo                               



dern hanya bisa diproduksi dengan menggunakan kasumoxyd.

9. Pada th. 1900 di-temukan mesin hitung 

Astronomi mini di laut Antihythera oleh 

para penyelam Yunani. Benda ini diper-

kirakan dibuat pada th. 82 M.

10. Tiang Kutb Minar di New Delhi yang ti-

ngginya 71/2 m dan berat 6 ton dikatakan berasal dari abad ke 5 M. Tiang

besi ini tidak pernah berkarat.

XIX. SAIN PURBA TINGKAT TINGGI

1. Meskipun suku-suku bangsa kuno (diperkirakan) tidak

mengenal telescop, namun mereka telah mengetahui:

a. Ke  2 (dua) bulan planet Mars dan jarak mereka ke  pla-

net tersebut.

b. Ke 7 (tujuh) satelit Saturnus.

c. Ke 4 (empat) bulan Yupiter, dan 

d. Perputaran planet Venus ke belakang (yang oleh orang- orang Babilon

disebut “tanduk”). 

2. Suku-suku bangsa kuno itu juga telah mengenal konstelasi/rasi bintang 

seperti rasi Scorpio (yang hanya bisa di-lihat dengan telescop amat kuat

atau canggih).                

3. Sungguh mengherankan, peradaban suku-suku bangsa kuno (sebelum ja-



man ke-emasan Yunani Purba dan Romawi) telah begitu maju. Sebab me-

reka telah memiliki pengetahuan astronomi dan matematika tinggi, perhi-

tungan waktu, ukuran Bhumi dan pengetahuan tentang sistem tata-surya.

4. Mereka telah memiliki semua pengetahuan tinggi itu jauh dimasa silam

yang baru diketahui oleh manusia modern sekitar 1 - 2 abad terakhir ini.
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