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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИЗДАТЕЛ
В края на 2010 г. публикувахме книгата „Подземните
тайни на румънския сфинкс: из окултните архиви на
Департамент Нула“, която разказва историята около една
забележителна находка в недрата на т. нар. „румънски
сфинкс“ в планините Бучеджи, Румъния. Всичко започва,
когато авторът Раду Чинамар (псевдоним) бил поканен да се
срещне с един загадъчен мъж, който работел в най-секретния
отдел на Румънските Разузнавателни Служби (РРС). Неговото
име е Цезар Брад (също псевдоним).
Цезар привлича вниманието на властите още в деня на
своето раждане. Докторът не можел да пререже неговата
невероятно дебела и жилава пъпна връв и уведомил комунистическите по онова време власти, както бил инструктиран
да прави при всеки един аномален случай. Впоследствие
родителите на Цезар са посетени от служители на румънския
аналог на Държавна сигурност (тогава наричана „Секуритате“)
и сключват финансово споразумение, според което трябвало
да докладват при всеки необичаен случай свързан с детето.
Когато Цезар започва да демонстрира екстрасензорни и псиспособности, преминава под наставничеството на мистериозния д-р Ксиен, който бил в Румъния „под наем“ от „червен“
Китай, като част от програма за културен обмен между двете
комунистически държави.
Обучението на Цезар преминава под юрисдикцията на
Департамент Нула – най-секретния апарат на Секуритате,
наричан още „окултния департамент“, който буквално се
превърнал в негов дом след като навършил 12 години. В
крайна сметка той пораснал и се превърнал в ръководител на
този отдел, отговарящ единствено пред тайнствения генерал
Обадя, който пък отговарял директно пред комунистическия
диктатор. С необичайна доза предвидливост Цезар и генерал
Обадя успели да запазят своите позиции в Департамент Нула
след падането на диктатора Чаушеску.
Цезар вече бил начело на отдела на румънското правителство, отговарящ за „Досиетата Х“, когато с него се свързал
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човек, който щял да промени съдбата на Румъния завинаги.
Този човек бил сеньор Мацини – един от най-високопоставените членове на италианското масонство, който, освен
това твърдял, че заема висок пост в йерархията на групата
Билдерберг. Той обяснил, че оборудван с радар сателит на
Пентагона открил тайно помещение точно под румънския
сфинкс. Мацини дал на Цезар (който притежавал значителна
автономия що се отнася до провеждането на секретни разследвания) много фалшиви обещания при условие, че му
съдейства, като разреши на неговите хора да проведат
разкопки с цел достигане до тази камера.
Въпреки че нямал абсолютно никакво доверие на Мацини,
Цезар знаел, че ако отхвърли неговото искане, най-вероятно
скоро след това щял да изгуби поста си в Департамент Нула. И
тъй като президентът на Румъния и началникът на РРС били
единствените хора извън Департамент Нула, които знаели за
неговото съществуване, Цезар осъзнал, че Мацини би следвало
да има наистина специални връзки. Съответно младият
румънец преценил, че най-добрата опция била да продължи
да се преструва, че съдейства на Мацини.
В крайна сметка, чрез особените си взаимоотношения с
италианското масонство, Пентагонът изпратил в Румъния
американски военни части, които да се заемат с издълбаването на тунела, нужен за достигането до тайното помещение.
За целта била използвана масивна лазерна технология с
голяма мощност. Имало и доста затруднения, но все пак, след
множество изпитания и премеждия бил постигнат успех.
Скритата зала била отворена и разкрила повече, отколкото
човек би могъл да си представи. Румънско-американският
екип я нарекъл „Залата на Проекциите“ и тя съдържала в себе
си древна технология, посредством която някой може да
постави ръката си на маса и да види триизмерна холограма
на своята ДНК на микроскопично ниво. Други устройства на
масата пък позволявали да бъде разгледано ДНК-то на
извънземни видове от различни планети, като изображенията
били придружени от звездни графики, показващи откъде
идват те. Чрез поставянето на две ръце върху различни части
на масата можело да бъде „смесено“ ДНК-то на две различни
същества, за да се види как би изглеждала евентуална
кръстоска. Тъй като самите маси били с височина около
180 см., явно съществата, които са ги конструирали преди
приблизително 50 000 години, са били огромни по размер в
6

сравнение със съвременния човек. Изследователите видели
холограми, представящи историята на Земята съобразно
индивидуалността на човека, който наблюдава самия запис.
Архивите обаче внезапно прекъсват някъде около 5 век сл.
н.е., най-вероятно, защото технологията изисква обновяване
на информацията. Един от най-любопитните аспекти на
„Залата на Проекциите“ е наличието на три загадъчни тунела,
които водят до земните недра и до подобни съоръжения в
Ирак, Монголия и Тибет, а също така и под платото Гиза в
Египет. Един от тунелите води към Вътрешната Земя.
Макар това да било най-забележителното откритие
правено някога в историята на археологията, политическият
аспект на ситуацията бил крайно деликатен поради борбата
за контрол, която се водила между румънците, американците
и италианските масони. Въпреки изключителното политическо
напрежение, Цезар Брад издействал на Раду Чинамар правото
да посети тайната камера и „Залата на Проекциите“. Неговата
гледна точка е представена в „Подземните Тайни на Румънския Сфинкс“ – предшественика на тази книга.
Политическото напрежение достигнало своя връх, благодарение на американски войници, охраняващи подобна камера
с холографска технология, открита по-рано в Багдад. Докато
разглеждали тази мистериозна зала, те се натъкнали на холографска проекция, показваща, че в Румъния също е открито
подобно устройство. Техният рапорт до началниците им,
изпратен чрез стандартни методи за комуникация, довел до
доста интензивно разследване, което впоследствие разкрило,
че Пентагонът има свои войскови части на територията на
Румъния. В крайна сметка, американският президент се
свързал с румънския, с цел да разбере какво всъщност се
случва. Италианското масонство било принудено да напусне
сцената за свое добро, а това, до което се стига в крайна
сметка след множество разгорещени преговори, са безпрецедентни дипломатически взаимоотношения между Румъния и
САЩ. Румъния става част от НАТО.
Общо взето, това е кратко резюме на комплексното съдържание на първата част от тази поредица, което ни дава много
добра илюстрация за битката между различните окултнополитически фракции по света и съпътстващите ги сложни
интриги проектирани на национално равнище. Въпреки че
твърденията направени от Раду Чинамар са необикновени,
такива са и съпътстващите ги обстоятелства – нещо, което сме
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изследвали надълго и нашироко в следговора ни към
„Подземните Тайни на Румънския Сфинкс: из окултните
архиви на Департамент Нула“.
Българското заглавие на настоящето продължение на тази
история бе избрано да бъде: „Посвещение в древната страна
на боговете: 12 дни из дебрите на алхимията и тибетския
мистицизъм“. Макар и малко дълго, ще откриете, че то
сравнително точно обрисува доста комплексните и фрагментирани събития описани в книгата, които се развиват в продължение на 12 дни. Тези събития са дори по-удивителни от
онези, представени в първата част.
Противно на очакванията, приключенията на Раду претърпяват непредвидено и още по-интересно развитие, като
сюжета на тази втора част изобщо не е свързан със „Залата на
Проекциите“ в Румъния, а Цезар дори не е действащо лице в
историята. Настоящият разказ ни отвежда в Тибет, където
нашият герой е придружаван от странни и екзотични
спътници с още по-странна и екзотична крайна цел.
Точно както и първата книга от поредицата, така и тази
ни разкрива една доста интересна и увлекателна фабула,
която безспорно е забележителна на много нива. Разбира се,
това не означава, че продължението няма своите недостатъци,
точно както и предната част от поредицата. От позицията на
изследователи, обаче, тази книга ни предоставя една уникална възможност да видим съдържанието ѝ по начин,
надграждащ многократно нейната „окултно закодирана“
перспектива. Както и в други предишни наши разработки, ще
имате възможност да видите тази уникална многопластова
структура в специалния следговор, който сме ви подготвили.
Като цяло в настоящата книга ви очаква среща с доста
закостенели окултни концепции, като, например, карма и
прераждане (както и много други), които няма да бъдат
коментирани и разкритикувани от нас една по една поотделно, тъй като това вече се е случвало в коментарите ни към
други издадени или публикувани в сайта ни материали. Ще
откриете за себе си, че „Посвещение в древната страна на
боговете“ следва модела на своя предшественик и покрай
интересната си история тънко вкарва философските възгледи
на окултните фракции, които стоят зад изнасянето на тази
информация изначално. Както и всяка една окултна школа,
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която иска да има монопол над знанието и законите на
Сътворението, така и тук тези закони се представят като
общовалидни и абсолютни за нивото на съзнание, на което се
намира човечеството, което, погледнато отстрани, е изключително посредствено. Читателят определено ще има повече
ползи от текста, ако предварително е наясно, че това не е
точно така и във вселената няма нищо утвърдено и
неизменно, без значение колко тежък изглежда авторитетът
зад дадено твърдение. Общата рамка на „схемата“ зад
представената в книгата философия ще откриете в следговора
ни след края на историята.
Ако трябва да адресираме няколко реда до аудиторията,
която следи конкретно нашата работа и се интересува от
гледната ни точка, лично за нас има два подхода към
настоящата книга. Тя (и особено втората и половина) може да
бъде четена през призмата на „Произход и история на
Империите Орион и Сириус“ и да правите наблюденията си на
нейна база.
Можете и да я четете сама по себе си. И двата подхода са
абсолютно валидни. След края на книгата, в следговора, ще
чуете конкретните ни наблюдения, които ще погледнат
настоящата книга и по двата начина. Разбира се, и основният
текст, и следговорът ще бъдат пречупени през гледната точка
и разбиране на читателя относно езотеричната материя като
цяло, както и трябва да бъде. Това ще създаде нови опитности
и перспективи, което ще обогати самото преживяване на
материала за вас самите.
Относно техническата част на текста имаме да кажем
няколко неща за обща информация на читателя.
Както и с първата книга, текстът отново е превеждан
сравнително от румънски (на който език е писан оригинала) и
английски. Плюсът е, че този път, за разлика от предната част,
това бе направено само от един човек, който знае и двата
езика, което позволява по-задълбочено вникване в авторовата
мисъл и респективно – по-добро представяне на трети език – в
случая български. В този ред на мисли, може би ще ви е
интересно да разберете, че през изминалите години самите ние
имахме възможност да направим няколко пътувания до
Румъния и да говорим с англоговорящи местни, запознати с
историята от книгите на Раду. Самите румънци споделят, че са
запознати добре с английския вариант на книгите под
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редакцията на Питър Муун и смятат, че те са много по-добре
написани и разбираеми отколкото румънския оригинал. Т.е.
английският превод и редакция имат много по-голяма яснота
на израза, отколкото румънската поредица (без това да
променя смисъла на съдържанието, разбира се), която често
прави странни и внезапни завои на мисълта – нещо, което
бихме казали – е характерно за румънската мисъл изобщо.
Всичко това е разбираемо предвид, че Раду Чинамар не е
писател за разлика от Питър. Към това добавете и идеята, че
самите румънци смятат, че Раду Чинамар е събирателен образ
и респективно псевдоним на няколко човека, работещи за
правителството, които фрагментирано изнасят сглобена
впоследствие история. Всъщност това би обяснило доста неща,
като например някои логически противоречия и дупки, които
могат да бъдат открити и в 4-те части на книгата, (с които ние
сме запознати). Защото, ако става дума за няколко човека –
перспективата за едно и също нещо ще бъде различна и в опит
тя да бъде направена съвместима с другите – непременно ще
възникнат разминавания и логически празнини. Предвид и
факта, че става дума за сблъсък с неща, които са изцяло нови
за преживяващите ги, (защото са от екзотичен езотеричен
характер) ще видите, че формирането на конкретната гледна
точка няма отправна такава. И тъй като всеки индивид е
различен, той ще търси да свърже непознатото с нещо познато
по различен начин.
Питър Муун има спорадичен контакт по електронната
поща с човека, който твърди, че стои зад псевдонима „Раду
Чинамар“. Според Питър кореспонденцията определено се
води с един и същ човек, което, разбира се, не означава, че
този човек не е избран от няколко други да обедини техните
преживявания в една обща история, която да бъде представена (по някакви причини) на широката публика. Това не
казва, че самото лице разказващо историята не е част от
самата история по някакъв начин, но по какъв точно – едва
ли някога ще разберем. Лично ние се надяваме ядрото на тези
разкази да е от един и същ човек.
Разбира се, всичко казано по този въпрос не може да бъде
нищо повече от чиста спекулация – може да бъде напълно
вярно или напълно погрешно. Обикновено версията близка до
истината е някъде по средата. Разбирането за структурата на
текста и начина, по който той се е появил на бял свят обаче,
може да ни накара единствено да бъдем толерантни към тази
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поредица и точно по тази причина ви разказваме всички
подробности, които знаем около техническата част на този
проект. Самият факт, че тази интересна история съществува
на бял свят и е достъпна за нас, е изисквала случването на
определени уникални обстоятелства в точно определено време,
за което можем да бъдем само благодарни, така че е резонно
да бъдат направени няколко компромиса свързани със
смисъла и структурата на самото съдържание. Защото то
очевидно не може да бъде тълкувано еднозначно. Като издатели и изследователи самите ние трябваше да направим
няколко компромиса в това отношение, защото бихме предпочели посредственият и до болка познат на всички философски
пълнеж в книгата да бъде спестен и авторът да разкаже
единствено онова, което е видял и преживял, защото именно
то е интересното и именно заради него издаваме тази
поредица (другото така или иначе всички вече сте го чели на
100 места). Разбира се – радостни сме и на това, което имаме.
След края на основната история (която свършва доста
внезапно и незавършено) ще откриете епилог от Раду Чинамар, писан специално за американското издание на книгата
по молба на Питър Муун. Този епилог не фигурира в румънския оригинал.
В първа глава на книгата ще откриете и графика, която бе
реализирана от художника на българската корица по идея на
един от хората, които бяха първоначално въвлечени в проекта
около настоящата книга. Тази графика не фигурира нито в
румънския оригинал, нито в английския превод на американското издание. Тя е правена специално за българския
вариант. Смятаме, че визуализацията на въпросното „нещо“ е
добра и интересна идея и може само да помогне на историята,
правейки я по-богата. Държим да отбележим отново, че тази
графика не е част от оригиналния текст и тя е хипотетична
реконструкция на нещо, което е рисувано единствено по
описанията, дадени в самия текст. Тази графика не претендира за истинност и прилика с действителното описание на
въпросния обект, затова нека тя не бъде вземана за даденост.
Ние не правим твърдение, че това е начинът, по който
изглеждат нещата в реалността. Това е просто една възможна
визия за спряганото в текста. За какво конкретно става дума –
ще разберете от самата книга, за да не разваляме предварително удоволствието от четенето.
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Както виждате, отново сме се опитали да изстискаме
максимума от всички възможни дадености в ситуацията.
Надяваме се резултатът да ви допадне и да бъде интересен за
вас. Който прецени, може отново да прочете първата книга
преди да започне с тази, за да направи настоящата история
по-актуална.
Следват въведителни бележки от румънския издател и
редактор на оригиналното издание на втората част от
поредицата, издадена през 2006 г. в Румъния – Сорин Хурмуз.
След него следва предговор от самия Раду Чинамар, след
което започват и описанията на новите му приключения,
което вече е същинската книга.
Както и всеки път – пожелаваме ви приятно прекарване
със следващите страници :)

Издателство „Паралелна Реалност“
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ВЪВЕДЕНИЕ ОТ РУМЪНСКИЯ ИЗДАТЕЛ
Публикуването на „Viitor cu cap de mort“∗ принуди обществото да
се изправи лице в лице с една обезпокоителна действителност.
Наистина можем да кажем, че произведението на Раду Чинамар
породи много въпросителни в съзнанието на хората. Някои
читатели се опитаха да узнаят скритото значение, което стои зад
неговия невероятен разказ. Един от основните румънски вестници
посвети две страници на темата, които частично потвърждават
различни елементи от книгата. Бихме искали да благодарим на
всички тези, които споделиха с нас своите открития по въпроса,
както и на тези, които ни изпратиха положителни отзиви.
През времето, което измина откакто беше публикувана
„Подземните тайни на румънския сфинкс“, нашият редакционен
екип получи многобройни телефонни обаждания от читатели, които
споделиха своето мнение за изключително вълнуващия сюжет на
книгата. Повечето от тях реагираха много доброжелателно и ни
поздравиха за това, че имахме смелостта да публикуваме такава
книга. При това – освен великото откритие в планините Бучеджи,
което е описано в последната глава на книгата, е важно да
подчертаем и факта, че Раду Чинамар ни представи една истинска
златна мина от езотерична информация, която може да ни
напътства във всекидневния ни живот. Тези много важни елементи
са предадени от автора по такъв пряк и категоричен начин и имаха
такова въздействие върху читателите, че сме щастливи да видим
как книгата се превърна в бестселър в своята категория.
Често са ме питали дали познавам лично автора, както и дали
написаното в книгата е вярно. Както вече загатнах, съществуват
много потвърждения, които са свързани с написаното в „Подземните
тайни на румънския сфинкс“. Едно изненадващо доказателство бе
включено в статия, подписана от Адина Мутар, която беше поместена
∗

„Viitor cu cap de mort“ е настоящето румънско заглавие на първата книга на Раду
Чинамар. В превод на български това заглавие звучи странно: „Бъдеще с глава на
мъртвец“ (като книгата първоначално бива издавана под името „Врагът отвътре: в
тайните коридори на властта“). За англоезичната версия на книгата е избрано
името „Transylvanian Sunrise“ („Трансилвански изгрев“), а българското издание, което
е прекият предшественик на настоящата книга, както вече знаете, се нарича
„Подземните тайни на румънския сфинкс: из окултните архиви на Департамент
Нула“. Изброените заглавия са различните издания на една и съща книга. Оттук
нататък, когато Сорин и Раду правят препратка към първата книга, то тя ще бъде
споменавана с българското заглавие, с което тя е позната на родната публика.
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в броя на румънския вестник „Ziarul“ от 7 февруари 2005 г., от който
по-надолу помествам няколко избрани от мен откъса:

Кабинет 1 сформирал специално военно поделение за изучаване на
паранормални явления и за обучаване на „пара-войници“ в планините
Бузъу. Кабинет 2 им завиждал. По тази причина по заповед на Елена
Чаушеску била образувана военна част, съставена от субекти с
паранормални способности – отряд, който получавал различни мисии
от Елена Чаушеску, които включвали и търсенето на съкровища от
легендите. На първо място, хората на Елена трябвало да шпионират
„пара-войниците“, които били предвождани от генерал Илие
Чаушеску. После, след като придобили определени „способности“,
хората на Елена били изпратени да търсят древни съкровища, които
били скрити в мистериозни пещери в Карпатите, особено в
планините Бучеджи, за които се говори, че съдържат огромна
подземна галерия, която е пълна със злато.

ДЕПАРТАМЕНТ НУЛА –
ЗВЕНО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
В края на миналата година бе публикувана странна книга,
озаглавена „Подземните тайни на румънския сфинкс“, с автор Раду
Чинамар. Тя говори за няколко сензационни открития, направени от
Департамент Нула, таен департамент на Държавна сигурност с
много нули, което означава, че е бил много секретен. Той бил основан
през 1968 г. по заповед на Николае Чаушеску с цел да открие, обучи и
развие човешки субекти с необикновени способности въз основа на
моделите на САЩ, СССР и Китай – страни, които са много
напреднали в тази област. Тъй като Чаушеску по това време не бил в
добри отношения с руснаците и отказал да подкрепи Москва в
събитието, което е известно като Пражката пролет от 1968 г.,
изглежда, че – според автора на книгата – бил подписан договор с
Китай, в който се указвало, че един точно определен човек на име
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доктор Ксиен, експерт по парапсихология, ще организира и надзирава
дейността на този свръхсекретен департамент в продължение на 15
години, а Румъния ще предостави учебни стипендии на 100 китайски
студенти през същия период от време. Авторът определя
местоположението на две от базите на Департамент Нула, като
една от тях е „в близост до град Б“, а друга – в планините Ретезат.
Той също така споменава и някои значими мисии, наречени „събития
от тип К“, като например изчезването на хора от планините Бузъу
през 1981 г., за което ние също писахме в предишно издание на
вестник „Ziarul“. Наред с това, в книгата се говори и за система за
засичане на „специфичната вибрационна честота на всяко същество,
обект или феномен, която лежи на принципа на резонанса“. Това
всъщност е машина, изобретена от Карол Прзибилла и намирала се
под абсолютната „защита“ на „държавната сигурност“ на Елена
Чаушеску.

МЪЖЕ В ЧЕРНО В БОЗИОРУ
Изхождайки от доказателствена база данни, която била
разкрита от други лица, които били замесени по онова време в
подобни дейности, разбираме, че „събитията от тип К“ на
мистериозния Департамент Нула се сливат с тези на военния отряд
за „справяне“ с паранормални явления, който бил базиран в планините
Бучеджи. Този отряд бил подчинен на генерал Илие Чаушеску.
Изследователят Василе Рудан, специалист по свръхсетивни
възприятия, работил за тази военна част според условията на
стриктен договор. Той ръководил свръхсетивни експерименти върху
надарени деца и всички доклади, снимки, фотографски негативи и
филмови ленти били предадени на съответното военно поделение. На
него не му било позволено да задържи нищо. (...)
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КАБИНЕТ 2 ШПИОНИРА
Свързах се с генерал Николае Плесита и го попитах за
Департамент Нула на Държавна сигурност и неговите паранормални
занимания.
„Никога не съм чувал за подобно нещо.“ – каза той. „Чувал съм за
подобни дейности в армията, но не и за тези на Държавна сигурност.
Но Елена Чаушеску се занимаваше с подобни въпроси в обсега на
Националния съвет за технологии и наука (НСТН), над който тя
имаше власт. Първият вицепрезидент на институцията беше Йон
Урсу. В рамките на НСТН съществуваше департамент, който имаше
правомощия за всякакви изследвания или експериментиране с такива
явления. (...)“
След по-нататъшно „ровене“ разбрах от пенсиониран полковник,
който по-рано работел в Департамента за национална сигурност
(ДНС), че действително имало хора в рамките на НСТН, които
имали, като описание на трудовата си характеристика,
„проследяване и надзираване на паранормални проучвания“, като
техните доклади били с гриф „Код НУЛА“ и били изпращани на Елена
Чаушеску. Тя ги разпределяла на трима подчинени. Двама от тях
работели за ДНС. Един от тях получавал докладите за
стратегическите геологични залежи, като уран и петрол, които били
откривани чрез свръхсетивни възприятия, а другият получавал
определени изобретения, с които по-нататък се занимавал
Институтът за напреднали технологии (ИНТ). Третият отговарял
за въпросите, които били от личен интерес за Елена Чаушеску. С
други думи, хората от екипа за паранормални проучвания и следене на
паранормалните явления на Чаушеску вършели цялата работа, а тези
от Кабинет 2 ги шпионирали и крадели докладите
на първите. (...)

ЛЕГЕНДИТЕ ЗА ПЕЛЕШ
Елена Чаушеску узнала за съкровищата в Бучеджи благодарение
на румънската кралица Елизабет Кармен Силва, която в книгата
„Предания за Пелеш“ събрала много истории от местните и от
пастири относно легендарните съкровища, които били скрити
дълбоко в планините. Писано е, че в „Замъка на старицата“ има
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подземна крепост, в която е складирано огромно количество злато.
Изглежда не е случайно, че румънският крал Карол I избрал това
място за построяването на замъка Пелеш – официално открит през
1883 г. в Бучеджи. Много чуждестранни публикации са отбелязали
странния ансамбъл от мегалитни скулптури на склона с румънския
сфинкс и Бабеле, и пещерите, пазени от манастири. Свещениците,
пазители и бранители на тайни съкровища, завещани от нашите
прародители, от поколение на поколение, били построили една
истинска мрежа от манастири като първа линия на защита и
укрепление. (...)

СВЕЩЕНАТА ПЕЩЕРА В БУЧЕДЖИ
Като за начало, публикациите, които пишели за пещери или
съкровища, били следени. В изследване, наречено „Хиперборейска
Дакия“, публикувано в Париж през 1936 г. и впоследствие преиздадено
пак във Франция и в Италия през 80-те години на миналия век, когато
то предизвикало сензация – Василе Ловинеску писал, че: „Планината
Ом в Румъния (позната още и като планината Ому1) е пресечена от
огромна пещера, една от най-големите в света. Нейният край никога
не бил достигнат – само бил проучен до около 20 километра навътре
в пещерата.“ Кой я е проучвал и с каква цел не било споменато.
Между 1966 и 1968 г. в Румъния дошъл перуанският архитект Даниел
Русо, за да изследва румънския сфинкс от планините Бучеджи (с
1

В немалък брой от европейските езици (а и някои други) думата „о.ма“ (изписвана с
латински букви като „oma“), която звучи близко до името на планината Ом(у),
означава „баба“ или „старица“, а свързаната с нея дума „о.па“ пък има значението
„дядо“ или „старец“, които са символично-смислови взаимовръзки с името на
скалното образувание Бабеле и името на планината О(р)м(у). В английския език пък
съществува думата „ormolu“, която представлява сплав от мед, калай и цинк, т.е.
имитация на истинско злато, известна на български под името позлатен бронз (и
често използвана за украса на мебели и прочее неща), а думата „ore“ значи
„(метална) руда“ или (поетично) благороден метал — вероятно те произлизат от
прото-тракийските езици/диалекти, в които „оро“ (ORO) имало значение на „злато“ (за
справка вижте следговора на предишната книга от тази поредица – „Подземните
тайни на румънския сфинкс: из окултните архиви на Департамент Нула“).
Планината Ому или връх Ому е всъщност част от Бучеджи и е на 3 часов
туристически преход от румънския сфинкс. Наричан от древните „Планината на
човека/човечеството“, Ому е издълбана от подземни пещери, които даките са
използвали като места за възнесение. – бел. пр.
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чието име той не бил съгласен). Преди това го бил виждал само на
пощенска картичка. Той бил придружен от екип от румънци, които
използвали тази възможност, за да снимат документален филм за
филмовото студио „Alexandru Sania“, който се казвал „Скални
мистерии“. Русо бил забелязал, че румънският сфинкс приличал на
основното лице от ансамбъл от статуи, които били изваяни на склон
от платото Маркахуаси в Перу и които били наречени „Паметникът
на Човечеството“. Румънският сфинкс всъщност не е просто лице и
е заобиколен от други човешки лица от различни раси и дори от
главата на куче. Подкрепяйки своите заключения със своя голям опит,
Русо казва, че кучето играе ролята на пазител на съкровища и че:
„трябва също така да има и съкровище“ близо до този великолепен
Паметник на Човечеството.

НА РЪБА НА БЕЗСМЪРТИЕТО
Друг изследовател, който направил обширно изследване на
планинското било на планините Бучеджи – изследване, което достигнало до министерствата на Кабинет 2 – била Кристина Панкулеску.
Според нейната теория, която била разгледана най-подробно в
книгата на полковник Емил Страину „НЛО – паралелни вселени“, в
Бучеджи, близо до планината Ому има планетарен енергийноинформационен център, който е посочен от всички предания на
древните цивилизации. Чрез серия от анализи на проби от скали и
електронография, Кристина Панкулеску подчертала някои много
специални свойства на този Небесен стълб – Дърво на Живота,
идентифициран като планинския връх Околит. В заключение, тя
доказала, че центърът е геометрично място на космическа връзка,
изходен портал от материалната вселена с измерима енергична
дейност, която се проявява в цикли. Панкулеску забелязала, че от 1986 г.
насам интензивността на центъра отишла над прага на
латентност. Центърът бил познат и по времето на управлението на
даките, като местоположението му било посочено като свещената
планина Когайон. „Призовавани от сфинкса, хората от народа на
Дакия знаели как да станат безсмъртни“, е заключението на
изследването, което е завършено през 1988 г. и е представено на
Централния комитет на Румънската комунистическа партия (РКП),
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а оттам, по мистериозни начини то намира своя път до бюрото на
хората на Елена Чаушеску. А може би тя също е флиртувала с
идеята за безсмъртие, както и много други лидери през човешката
история са правили с техните групи от алхимици, които търсели
философския камък, за да добият еликсира на живота и да превърнат
всеки метал в злато. Елена Чаушеску била „колекционер“ на всевъзможни подмладяващи и възстановяващи практики, както от
родната си Румъния, така и от чужбина; но събитията от декември
1989 г. (т.е. революцията в Румъния) били близо и нямало време за
други подземни проучвания, освен тези на подземния свят на политическата власт. По нейно време тези теории били изследвани поприлежно и усърдно, макар и в пълна секретност. Днес те са
направени обществено достояние, но на властите изглежда не им
пука особено за това. Колкото до легендарното съкровище от
планините Бучеджи – то все още не е намерено, просто защото не е
намерена портата към съкровището, а този вход води до велика
подземна галерия, която е препълнена догоре със злато. В книгата
„Подземните тайни на румънския сфинкс“ обаче, е казано, че тази
велика галерия е била открита от сателити на НАСА и, че в нея лежи
безценно съкровище що се отнася до историята на човечеството. Но
може би авторът на книгата малко е прибързал
с някои неща. (...)

ПОРТАТА КЪМ СЪКРОВИЩЕТО
Хората на Елена Чаушеску били добре ориентирани. Един от найпламенните изследователи на свещената география на Румъния, Дан
Корнелиу Бранеану, който публикува множество статии за жреческия
център в Бучеджи, потвърждава, че в дълбините на планината има
мрежа от подземни галерии, които може би се свързват с няколко
пещери, които пък се свързват и с други свещени центрове по света. Той
също така изучил книгата „La historia fantastica de un descubrimiento“1 на
Даниел Русо, публикувана в Мексико от издателска къща „Diana“,
относно пътуванията на Русо през „свещените планини“ на Румъния,
които още държат спомени за цивилизацията преди Потопа. Русо бил
смаян от многобройните свещени изображения по урвите, които пазят
1

В превод на български – „Фантастичната история на едно откритие“. – бел. ред.
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пътя до планината Ому, „древни скулптури, направени преди Потопа и
ерозирали с времето“, които изобразявали жреци и лъвове, пазители на
съкровищата. „Проучих много праисторически свещени центрове по
целия свят, но тук, в Карпатите, намерих Портата към съкровището“,
пише Даниел Русо. За какво съкровище говори той? Отговорът идва от
Дан Корнелиу Бранеану: „Това не е просто материално съкровище, а
главно духовно такова, което предава информация от един цикъл на друг
за цивилизации, които бродят по Земята от незапомнени времена.
Лобсанг Рампа пуска в обръщение идеята за подземно хранилище за
тайно въвеждане в тайни учения чрез посвещения, което се намира в
планините на Тибет, Ерих фон Деникен определя местоположението на
едно такова в планините на Еквадор, а Даниел Русо счита, че свещената
триада свършва в Бучеджи, или дори всъщност започва именно оттам.
Колкото до думата „ОМ“, тя има важно духовно значение и се среща в
имената на много топоними само в нашата страна.“

ПРИ УДАРЕНАТА ОТ ГРЪМ СКАЛА
След много изследвания, които включвали и радиестезия, Корнелиу
Бранеану предполага, че може да има входен портал към подземната
мрежа под планината Ому, която се намира в долината Обарсия
Йаломитей – на място, над което се простира скална урва, наречена
„Ударената от гръм църква“ или „Ударената от гръм скала“. Това е
урва, която внезапно свършва направо във вертикална каменна стена,
която също така служи и като поддържаща стена. В основата на тази
каменна стена могат да се намерят разтрошени камъни, които
вероятно са резултат от пробиването на входен тунел към подземната
мрежа от тунели (която съединява няколко пещери в Бучеджи). Тунелът
вероятно е бил изкопан преди над 40 000 години (датирането било
направено посредством радиестезия). Днес той е затрупан. Каменните
фигури, забелязани от Русо по време на неговото изкачване към Ому,
могат да бележат вертикалната равнина, в която се намира порталът,
на фактическа дълбочина от 12 метра.
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Откъсите, които току-що прочетохте, не са единствените
потвърждения на историята на Раду Чинамар. Има и други.
Използвам тази възможност, за да информирам всички наши
читатели, че аз не познавам лично господин Раду Чинамар. Нямам
никакви данни, информация или някакви други източници за него и
всичките ми опити в тази посока не дадоха никакъв резултат.
Съдържанието на книгата „Подземните тайни на румънския
сфинкс“ бе получено по електронната поща и всички останали неща
бяха уредени по същия начин – всичко по изричната молба на
автора. След известни колебания от моя страна, основно поради
необичайния начин на сътрудничество, аз приех да публикувам
материала, защото счетох, че той е изключително ценен за румънския народ.
Същите процедури бяха следвани и с книгата, която сте на път
да прочетете – едно произведение, което е дори по-скандално от
първата книга. Господин Раду Чинамар е един много потаен човек и
аз отлично разбирам неговите причини за това му поведение –
причини, които произтичат пряко от принципите, които представя в
своите книги. Въпреки това силно се надявам, че ще имам
възможност да се срещна с него в недалечното бъдеще и не се
съмнявам, че това е това нещо, което желае и мнозинството от
неговите читатели.
Настоящата книга успява да обърне наопаки почти всички наши
представи за живота и вселената, в която живеем. Въпреки че са
ясно поднесени, идеите и събитията в книгата могат толкова много
да шокират нашия интелект, че се чувствам задължен да приема, че
може би всички ние имаме нужда от дълбока преоценка на начина,
по който мислим и живеем.
РЕДАКТОРЪТ (на оригиналната румънска версия на книгата)
(Сорин Хурмуз)
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ПРЕДГОВОР ОТ РАДУ ЧИНАМАР
Ако удивителните събития, в които бях замесен през последните
две години, се бяха ограничили до необикновеното откритие в
планините Бучеджи (което представих в предишната си книга
„Подземните тайни на румънския сфинкс: из окултните архиви на
Департамент Нула“), може би нямаше да имам основателни
причини да напиша нова книга. Дори „великата експедиция“, водена
от Цезар Брад, през огромните енигматични подземни тунели, като
се започне от Залата на Проекциите – нямаше да предизвика
достатъчно силен импулс у мен, за да опиша основните ѝ аспекти.
За това има две причини. От една страна, този факт понастоящем е
една от най-големите държавни тайни в Румъния. След завръщането си и точно както и очаквах, Цезар изпълни обещанието си да
сподели с мен най-важните събития и открития от експедицията,
която той се осмели да предприеме заедно с елитен отряд от
командоси, сформиран от петнадесет първокласно обучени военни.
Тяхната мисия е може би най-авантюристичното и пленително
проучване в историята на човечеството.
Въпреки че не знам всяка подробност за експедицията, мога да
кажа, че имам една добра обща перспектива за нейните изумителни
реалности, за които научих от Цезар, когато се срещнах с него в
края на октомври 2004 г. – година след като той започна експедицията. Политическият климат тогава бе доста „горещ“, защото
бяхме в онова критично време точно преди изборите. Доколкото
разбрах, докладът на Цезар е продължил пет дни и отчетът му е
изслушан от специална румънско-американска комисия. Дори е
вероятно определени политически фактори да са били изцяло
повлияни от новите открития и доказателства, които били предоставени. Чувал съм, че членовете на проверовъчно-ревизионната
комисия били толкова обезпокоени от данните и доказателствата,
които им били представени, че в продължение на няколко часа те
не можели да вземат каквото и да е решение или правилно да
предадат информацията на висшия политически ешелон на
държавата. Цялата им ценностна система била напълно обърната с
главата надолу и не били останали каквито и да е други аргументи,
които да подкрепят техните стари вярвания. Може би заради това
било направено заключението, че била необходима радикална
трансформация на окултната система и влияния вътре в страната.
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Изумително е как веригата от събития – като се започне от
великото откритие в планините Бучеджи и се продължи с главната
експедиция по протежение на подземните тунели – промени почти
завинаги начина на мислене, както и съдбата на някои хора.
Причислявам себе си към тези хора, защото трябваше бързо да се
адаптирам към значителни промени в моето собствено съществувание. Тези трансформации включваха главно моето вътрешно
същество. Окултната вселена, в която бях постепенно въведен от
Цезар, плюс факта, че сега вече съм убеден в определени
поразителни аспекти на физическите и фините процеси на живота,
ме насърчиха с голям интерес да прекарам време в изучаването на
книги и документи по темата и по този начин увеличиха познанията
ми за тези аспекти, които са най-често изцяло пренебрегнати от
мнозинството от хора.
Установих обаче, че е невероятно трудно да се опишат по
правдоподобен начин определени ситуации и събития, които са на
границата на абсурдното спрямо обичайната човешка мисловност.
Това е другата причина, поради която няма да опиша великата
експедиция. Освен факта, че Цезар не е съгласен с това да пиша за
нея, аз също така мисля, че е много малко вероятно описанието на
необикновеното пътешествие да има истинско въздействие върху
съзнанието на повечето хора. Разбира се, това може да е само
временно положение, защото начините, по които се случват събитията на глобално равнище – особено сега, в този критичен период от
историята на човечеството – са непредсказуеми и често шокиращи.
Това може да стане причина едно, някога пренебрегвано събитие,
впоследствие да бъде преразгледано в светлината на истинската си
важност. При внимателен анализ можем да видим, че всичко, което
се случва в този свят, следва направлявана траектория, чиято
искряща светлина вече се вижда от определени човешки същества,
които са способни да я разпознаят измежду много други възможности. Следователно можем да очакваме бърза и удивителна
трансформация в съзнанието на хората и едва тогава елементите на
великата експедиция, която започна в планините Бучеджи, ще бъдат
оценени и разбрани според тяхната истинска значимост. Това е
положението що се отнася до огромната маса от хора.
Цезар ме информира лично, че вече има няколко групи, които
имат за цел да построят един вид информационна и дори
фактическа база данни, за да улеснят усвояването на разкритията
на великата експедиция за останалата част от човечеството. В
същото време той ме осведоми, че освен това има и групи, които са
заинтересовани от това да поемат управлението върху взимането
на всички решения, които са направени на най-висшето ниво на
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национална сигурност по отношение на откритието в Бучеджи.
Цезар не е виждал отново сеньор Мацини, но е подразбрал, че
Мацини и други два „мозъка“ на световния масонски елит се били
свързали повече от един път и са водили сериозни разговори с
определени политически фигури в Румъния и, най-вече, с оглед на
значимостта – в САЩ.
В един от приятелските ми разговори с Цезар, след отсъствие от
над една година, той ми каза, че както той, така и генерал Обадя,
били изпитали натиск върху себе си във връзка с това. От тази
гледна точка, въпреки положителните ефекти на великото откритие
и тези на експедицията, изглежда, че „битката между доброто и
злото“ се засилила дори още повече. Интригата е много по-сложна
и съдържа свръхсекретни елементи, които не ми е позволено да
разглася сега, въпреки че знам за тях от разговора ми с Цезар. Но
съм сигурен, че ще дойде време на „велики разкрития“ и както вече
сочат някои знаци, това време не е много далече.
Понякога, за да позволим едно хармонично и съгласувано
развитие на събитията, е важно да не „насилваме“ случването на
нещата, дори и да е възможно това да бъде направено и намерението да е очевидно дълбоко благородно. В края на краищата,
реалността, в която всички ние живеем на микрокосмическо ниво, е
само отражение на универсалните закони, които действат на
макрокосмическо ниво. Вариациите и трансформациите, които
стават в нашия свят, се нуждаят от това да им бъде придадено
дълбоко значение и да бъдат използвани мъдро, за да се избегнат
каквито и да е изкривявания и смущения на ритъма.
Настоящето положение на румънския народ и на цялото
човечество е като това на страдащ от рак човек. Болестта е
сериозна, но може да бъде излекувана. Тя не е обикновена
настинка, която може да бъде излекувана веднага. За човек, болен
от рак, избягването на метастази изисква точни и интелигенти
действия. Например, ако поради голямото си желание да бъде
излекуван, боледуващият научи за чудотворно лечение и то му
бъде приложено веднага, без всякакво разбиране, тогава е много
вероятно неговото тяло да не може да се справи, защото то все още
не е готово за проникването от лечебната енергия. От това следва,
че той първо се нуждае от няколко предварителни етапа на
пречистване и чак тогава на него може да му бъде приложено
истинското лечение, което ще го излекува.
По същия начин, съзнанието на човешките маси, проядено от
сложните пороци и трудности на модерното общество, не винаги е
на необходимото ниво, за да усвои правилно определена информация и познание. Понякога едно такова знание може да предизвика
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обратна реакция, отказ от възприемане, погнуса и отдръпване.
Точно затова е по-добре да се изчака правилният момент, преди да
се разкрият шокиращите истини, които Цезар сподели с мен,
особено предвид това, че те засягат нашата собствена страна
(Румъния), както и човечеството като цяло. С други думи, това е
проблем с глобални последици и с достатъчна сила да проникне в
съзнанието на човешките маси, ако те са готови да го възприемат.
Положението е много по-просто на нивото на отделния човек.
Когато събитията, в които участваме, вземат грандиозен обрат, ние
инстинктивно чувстваме, че съдбата ни подготвя за нещо. Ние
почти неудържимо се озоваваме в такива обстоятелства, че сме
фактически принудени да се адаптираме в движение към новия курс
на нещата, като същевременно с това питаем жив интерес и
притежаваме силен стремеж за това да знаем повече и да действаме по-ефикасно. Точно това е ситуацията, в която се намирам сега.
Самият аз познавам само частично фините сили и техните скрити
причини, които са въвлечени, но силно чувствам, че те, стъпка по
стъпка, ме насочват към един много точно фиксиран момент в
бъдещето. Това, в което мога да ви уверя, е невероятната
интензивност на събитията, които ще опиша в тази книга, както и
фактът, че те из основи трансформираха цялото ми същество.
Силно съм изкушен да вярвам, че моите срещи и разговори с Цезар,
просветляващите обяснения, които той ми поднесе, както дори и
моето присъствие на мястото на великото откритие в планините
Бучеджи, наред с научаването на основните аспекти на експедицията, която беше водена от него, бяха само един вид „чакалня“,
една абсолютно необходима подготовка за това, което щях да
преживея след това. Фактите са добре свързани помежду си и
усещам интуитивно, че всяко действие е интегрирано в един поголям причинно-следствен ансамбъл, който се е запътил към една
определена цел с прецизността на хронометър.
Това, пред което бях изправен, далеч надхвърля дори „илюзията“, която изживяваме по време на сън. Трябва да призная, че по
време на всичките тези събития, които се случиха в период от около
две седмици, постоянно бях в състояние на пълно изумление. Дори
мога да кажа, че това бе „двигателят“ зад една фундаментална
трансформация на моето същество, чиято дълбоко духовна природа
го прави даже по-трудно за описание с точни и красноречиви изрази.
Съзнавам, че това, което следва, може да породи голям въпросителен знак за някои от читателите и може би те дори ще го счетат за
фантазия. Какво мога да кажа в подобна ситуация, освен, че всеки от
нас чувства и мисли така, както му казват неговите сърце и душа? Що
се отнася до мен, аз се чувствам свободен и пречистен от „мъглата“
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над много аспекти и реалности, които не само че не възприемах
преди, но даже нямах и представа, че дори съществуват. Дълбоко
усещам и живея всеки момент от своя живот и интуитивно чувствам
много по-проникновен смисъл в своето съществувание.
Преди който и да е от вас, четейки тази книга, да е в състояние да
се съмнява в нейната достоверност, самият аз бях изправен пред
порива на съмнението и изумлението, които често ме караха да се
чудя дали не сънувам или всичко това ми се случва в действителност. Беше ми помогнато да различа реалността от фантазията и
истината от илюзията отвъд тези ментални шокове, които съм
сигурен, че читателят също ще преживее. Нещо повече, аз бях
напътстван по такъв начин, че тези разкрития се превърнаха в
дълбоки вярвания вътре в съзнанието ми и дори цялата му основа.
Това, което подкрепи този съществен процес, бе една обширна
енергична трансформация, която се случи в моето същество.
Бих могъл да оприлича това „чудо“ на положението на човек,
който е постил в продължение на няколко дни, като не е ял нищо и е
пил само вода. Това е метафорично казано нормалното състояние
на обикновените хора, които живеят своя живот в състояние,
подобно на това на една ларва, без дори да подозират за необятните потенциални възможности, до които те могат мигновено да
имат достъп, ако пожелаят. Разбира се, в края на своето постене,
човекът е слаб и немощен. Дори и при тези обстоятелства,
използвайки същата аналогия, човекът не осъзнава положението, в
което е, вярвайки, че то е неговото нормално състояние. Веднага
щом като започне да яде, той може да забележи как през цялото му
същество текат силни потоци от енергия, изпълвайки го с жизненост, сила за действие, вдъхновение, твърдост на волята, щастие и
много други чувства и възприятия, които той не е усещал преди
това. Тогава изчезва безсмисленият живот, който е често блудкав и
ограничен до прозаични и незначителни цели. Това е „чудото“,
което е породено от енергийните дълбини на нашето същество.
Сега вече съм способен по-добре да разбирам – макар и все
още частично – съзнанието и финото енергийно състояние на Цезар
Брад, защото и аз понастоящем живея един различен живот – много
по-богат и вълнуващ от този, който имах преди. Преди да напиша
черновата на тази книга, разказах на Цезар за удивителните неща,
през които съм преминал. По своя неподражаем начин, изпълнен
със спокойствие и разбиране, той се зарадва искрено заради мен и
същевременно ми даде няколко скъпоценни съвета, за да спомогне
за моята бърза еволюция. Почувствах, че той е много доволен от
това, че вижда, че неговите решения и усилия по отношение на мен
не бяха безрезултатни.
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Не мисля, че има някой, който да не иска да бъде щастлив и да
не знае мистериите на вселената, но тогава ние сме изправени
пред съществения въпрос: „Как да постигна такова нещо?“
Доколкото знам, има много начини да се постигне това; но всички те
споделят един елемент: фактът, че си имаме работа с процес на
„превръщане“, който отнема време. Може би това е причината,
поради която някои хора се отказват от духовния път на познанието
точно преди да постигнат истинска вътрешна трансформация вътре
в своето същество: те са уплашени от усилието, което трябва да
вложат в него и от идеята за постоянство. В моя случай трансформацията бе изключително бърза и отне само 12 дни. Вероятно, ако
тя бе траяла по-дълго, умът ми щеше да намери някакви „подривни“
начини да размие шока, който беше предизвикан от поразителните
събития, на които бях свидетел и тогава щях да бъда заклещен на
по-низше ниво на разбиране. Кой знае колко дълго щеше да се
наложи да остана там преди следващия ми духовен „скок“?!
Случилото се през тези сюблимни 12 дни от живота ми е темата
на книгата, която държите сега в ръцете си. Ако трябва да отнеса
тези дни към моето собствено субективно протичане на времето,
бих казал, че всъщност съм изживял няколко години, но в една
много концентрирана форма и в сложно измерение на моето
същество. За да разбера това измерение, съдбата подпомогна
срещата ми с няколко същества, не всички от които хора, които
точно белязаха моето пътешествие чак до необикновената ми
среща с Мачанди. Това, без всякакво съмнение, бе повратната
точка на моето съществуване. Оттогава насетне вече нищо не е
същото. Друг свят, друга вселена...
Оттогава изминаха само няколко месеца, но наситеността на
това, което преживях, и характерната му вибрация, не са ме
напуснали дори за миг. Ето защо реших да го разкрия чрез тази
форма на представяне на читателите, които да пробудят своя
интерес. Има причина и значение във всеки аспект от нашия живот.
Може би в тази необятна симфония на реалността, споделеното от
мен за това, което ми се случи, ще бъде като чудотворна брънка от
общата верига, която ще задейства дълбока духовна трансформация
у вашето същество. По време на всички такива трансформации е от
съществено значение човек да влезе във финото си сърце...
Раду Чинамар
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