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Menneskene har befolket jorden i mindst 200.000 år. På forskellige tidspunkter 

gennem den historie, er mængden tyndet ud på grund af kosmiske katastrofer, men 

vi har altid kommet igen, og lige nu er vi 7,5 milliarder på kloden. 

Disse kosmiske katastrofer ser ud til, at komme med regelmæssige mellemrum, sådan 

ca. hvert 13.000 år plus/minus nogle århundreder. 

 

Disse katastrofer har en voldsom indvirkning på menneskenes antal og kulturelle 

forhold, og oftest er menneskeheden slået helt tilbage til stenalderen, med op til 90 % 

af menneskene døde eller druknet ved nogle af disse lejligheder, senest ved 

klimakatastrofen for 12.900 - 11.600 år siden, hvor havet steg hele 125 meter.  

Man kan jo undres over, at i de seneste 160.000 år, har vi kun historiske optegnelser 

og viden for de sidste 4.320 år, eller tiden efter Noah’s såkaldte ”syndflod”, det røde 

område på ovenstående tidslinje. 

  

 

MENNESKENE HAR INTELLEKTUEL 

KAPASITET TIL AT NÅ STJERNERNE 

 

HAR VÆSENER PÅ JORDEN 

GJORT DET FØR? 

 

KAN VI NÅ DET FØR NÆSTE STORE 

KOSMISKE KATASTROFE INDTRÆFFER? 
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Der er en tilsyneladende regelmæssighed i disse katastrofer. 

 

Disse hændelser sker tilsyneladende med ca. 13.000 års mellemrum, som ses af 

ovenstående billede. 

Hvis menneskene i stille perioder har opnået et vist kulturelt niveau, er de med 

sikkerhed slået tilbage, når sådanne hændelser indtræffer.  

Dette har stor betydning for menneskene, og historiske begivenheder for sådanne 

perioder bliver slettet i den kollektive bevidsthed. Derfor har vi ingen sikker viden for 

tiden før for 4.320 år siden. 

Der kan dog være historier som myterne om den græske by Troja eller sagnet om 

Atlantis, som stadig eksisterer efter den seneste katastrofe, men ingen kan vide om 

der har været kultursamfund med en højere grad af viden og kunnen, andet end hvad 

vi i eftertiden er i stand til at finde ud af ved videnskabelige undersøgelser.  

Myten om Troja er bevist at have en vis form for sandfærdighed, men stadig er der 

tvivl om Atlantis. 

Videnskaben må forsøge at samle tilstrækkelig information om f. eks. Atlantis.  

Historien stammer fra Platon, der havde sin viden om Atlantis fra Solon, som igen 

havde fået historien fra ægyptiske præster på en rejse til Ægypten 600 år før Kristus. 

Præsterne fortalte Solon, at Atlantis blev oversvømmet og ødelagt for 9.000 år siden, 

og et simpelt regnestykke ved at lægge tallene 9.000, 600 og 2.000 sammen bliver 

11.600.  

Platon vidste med sikkerhed ikke, at han med denne udregning, præcis ramte ind i et 

meget vigtigt tidspunkt i historien, nemlig afslutningen af den seneste istid, den 

såkaldte ”THE YOUNGER DRYAS” istid. 
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Men hvad var det, der forårsagede afslutningen af The Younger Dryas? 

Der er videnskabsmænd, der mener at have fundet beviser for, at for netop 12.900 år 

siden faldt en række kometer ned på jorden, hvoraf nogle af dem faldt i Nordamerika, 

Canada og/eller Grønland. Der er kommet oplysninger om, at der også er faldet nogen 

ned i Sydamerika og Sydafrika. Læs mere om dette her: 

https://cometresearchgroup.org/comets-diamonds-mammoths/#impact-overview 

Disse kosmiske katastrofer udryddede 90 % af menneskeheden, og startede en kort 

nedfrysning af jorden, som det ses af de grønlandske temperaturmålinger i isprøver. 

 

Den store istid var ved at skifte til en mere normal varmeperiode, men den kosmiske 

hændelse stoppede dette for 15.000 – 12.900 år siden, og startede ”Younger Dryas” 

istiden. Efter 1.200 år skete en ny katastrofe, som endte med at genstarte 

golfstrømmen, og varmen vendte tilbage. 

Som det fremgår af ovenstående billede, er temperaturen for tiden i den laveste ende 

i de seneste 10.000 år, med undtagelse af hændelsen for 8.200 år siden. 

Nationalmuseet skriver følgende om den tilhørende klima katastrofe: 

CITAT: 

Solens indvirkning 

Klimaets skift mellem istider og mellemistider styres overordnet af tre faktorer, som er 

afgørende for, hvor meget energi jorden modtager fra solen. 

1. Jordens bane om solen. 

2. Hældningen af jordens omdrejningsakse. 

3. Jordens rotation om sin egen akse.  

Alle tre parametre varierer efter et fast mønster. 

At vi i jordens fortid havde lange perioder uden istider, skyldes kontinenternes skiftende 

placering, som bestemmer de varmeførende havstrømmes forløb. 

Smeltevandskatastrofen 

Varmeperioden under sidste del af istiden medførte en smeltning af de store gletsjere, som 

dækkede Skandinavien og dele af Nordamerika. Op mod den nordamerikanske indlandsis blev 

der dannet en gigantisk smeltevandsø, som dækkede et område 5 gange Danmarks areal. For 

12.800 år siden bristede den omkringliggende is, og enorme mængder af koldt ferskvand 

https://cometresearchgroup.org/comets-diamonds-mammoths/#impact-overview
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strømmede ud i Atlanterhavet. Dette bremsede de varme havstrømme, og på få år oplevede 

Nordeuropa et fald på 10 grader i gennemsnitstemperaturen. Dette var starten på Yngre 

Dryas, som i Danmark medførte at birkeskovene forsvandt og åben tundra atter bredte sig 

over landskabet. 

CITAT Slut. 

Vi skal her huske, at Jordens hældning var årsag til, at jordens iskalot havde centrum 

omkring Hudson Bay, og at meget store dele af Nordamerika og Canada var dækket 

af kilometer tyk is.  

Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der fik isen til at smelte for 11.600 år siden, men det 

skete, og det skete meget hurtigt.  

Grunden kunne være, at der faldt nogle kometer i Nordgrønland, Hiawatha og 

Petterson meteorkraterne, eller som beskrevet andre steder, at der fandt en 

eksplosion sted i atmosfæren over det nuværende Detroit, som spredte rester af en 

brændende komet ud over store områder i Nordamerika, og som startede og afbrændt 

al vegetation i Nordamerika. Afbrændingen fjernede grundlaget for de store dyrs 

overlevelse, og isen smeltede. Denne hændelse ses mest tydeligt i Carolina Bay. 

Videnskaben har store problemer med at forklare, hvorfra den energi der skal til at 

smelte iskalotten med centrum i Hudson Bay så hurtigt som det skete, hvis ikke man 

kan finde passende årsager til det. Kraterrester mange steder i Nordamerika og 

Grønland beviser at der er sket en stor kosmisk katastrofe. 

Læs mere om hændelserne her: https://cometresearchgroup.org/comets-diamonds-

mammoths/#impact-overview 

Store områder oversvømmedes. 

I Nordamerika er der vidnesbyrd om kolossale områder ”wasteland”, der har været 

dækket af vand, og at dette har eroderet enorme områder der. En smeltevandsø er 

med stor sikkerhed brudt igennem en barriere af is, og strømmet ud i Nordatlanten, 

har stoppet Golfstrømmen og dermed startet ”Younger Dryas”, med oversvømmelser 

over alt. Verdenshavenes vandstand steg med 125 meter i denne periode. 

I Det Indiske Ocean blev store byer oversvømmet og forsvandt, og er først for nylig 

genfundet i havet ud for Mumbai, og videre op langs Indiens vestkyst. 

Landforbindelsen mellem Indien og Sri Lanka blev oversvømmet, og store landområde 

i Sydindien er væk i dag. 

I vore eget område forsvandt Doggerland, et stort område i Vesterhavet, som 

dengang havde været beboet, hvilket er bevist ved fiskeres fund i området, et 

område, som engang har gjort Danmark landfast med England. 

Store områder vest og syd for Irland var beboet helt ned til det franske Normandiet. 

På grund af jordens woobling i sin bane omkring solen, var Sahara et frodigt grønt 

område med store søer indtil for 5.000 år siden, som beskrevet i ægyptiske skrifter.  

Göbekli Tepe i det sydøstlige Anatolien, blev fundet i 1960’erne og har vist sig, efter 

påbegyndt udgravning i 1994, at være ca. 12.000 år gammel.  

https://cometresearchgroup.org/comets-diamonds-mammoths/#impact-overview
https://cometresearchgroup.org/comets-diamonds-mammoths/#impact-overview
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Göbekli Tepe er den ældste kendte menneskegjorte religiøse struktur. Stedet omfatter 

20 runde bygningsværker, nu beliggende og bevidst begravet under jordens 

overflade. De runde bygningsværker har en diameter på fra 10 til 30 meter, og alle er 

dekoreret med massive, mest T-formede, kalkstenssøjler, som er det mest 

iøjnefaldende træk ved stedet. 

Der er sikkert flere endnu ikke fundne kulturminder rundt omkring i verden, som blot 

venter på genopdagelse. 

Den kollektive bevidsthed i overlevende mennesker efter katastrofen, har overalt på 

jorden historier om en stor oversvømmelse, der dræbte mange mennesker, ikke bare 

bibelens historie om Noah, men generelt har alle folkeslag en historie om katastrofale 

oversvømmelser med regn af ild, som er tilskrevet guder. 

Uidentificerede flyvende objekter er gennem den historiske tid vi kender til, set 

overalt på jorden, og er beskrevet og forsøgt at finde oprindelsen af, ikke mindst i de 

sidste 70 år, årene efter Roswell. 

Disse fænomener er også at finde i historiske beskrivelser. 

Indiens veda’er fortæller om krige der foregik i luften, med en slags flyvende 

maskiner, med piloter og detaljer om deres uniformer og øvrige forhold. 

Selv bibelen har historier om besøg af ”guder” som ankommer i maskiner, som 

bevæger sig gennem luften med ild og røg, EZEKIEL’S BOG, Kap. 1, v.4. 

Nu mener jeg ikke, at vi har haft besøg fra fremmede verdener, men kunne det 

tænkes, at tidligere tiders intelligente væsener, har opnået samme høje tekniske 

stade som nutidens mennesker, eller måske endnu højere?  

Lever der stadig kolonier af disse væsener på vor klode, eller på månen? 

Astronaut Edger Mitchell, som har været på månen med NASA udtaler i et interview, 

at han var sikker på, at der er nogen på månen, vi ikke kender til, og at han også er 

sikker på, at Roswellhændelsen i 1947, er sand, da han selv er opvokset i området, og 

kendte de fleste der, bl.a. den lokale politimester, som han har talt med om det. 

Er det muligt for sådanne kolonier, at være under radaren i årtusinder for jordens 

øvrige mennesker?… og hvor skulle de så kunne befinde sig? 

Størst sandsynlighed er der for, at disse kunne gemme sig på månen, på ubeboede 

vulkanøer eller i bobler på havets bund, men der er nok ikke vulkanøer nok, og 

månen er nok den største sandsynlighed. 

Vi lever på ruinerne af tidligere kulturer. 

Overalt på jorden finder vi efterladenskaber fra tidligere kulturer, og kun en ganske 

lille del af disse, har vi historisk viden og optegnelser fra, og kun fra den seneste 4 - 

5.000 år.  

Ganske mange steder på jorden ser nutidige mennesker med måben på stenkollosser 

på langt over 1.000 ton, som ukendte kulturer har rykket rundt med i landskabet med 

primitive redskaber. Nogle steder over flere hundrede kilometer, kulturer som vi ingen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Diameter


Er det ved at være for sent? 18. januar 2021 

E:\OZ6YM\Dokumenter\@ - Andre artikler\Er det ved at være forsent.docx 

6 

viden har om, og som ikke har efterladt sig skriftlig materiale, der ville kunne bringe 

lys over disse fantastiske præstationer. 

Kulturerne er pludselig forsvundet, uden spor. 

Hvis dette skyldes 13.000 år’s hændelserne, må vi mennesker til at skynde os med at 

komme ud til andre planeter, hvis vores kultur skal overleve en ny katastrofe.  

Seneste hændelse skete for 12.900 år siden, så tiden til næste hændelse, er tæt på, 

hvis der er noget om denne regelmæssighed. 

 

18.01.2021, Palle A. Andersen 


