
ПІДЗЕМНЕ МІСТО ПІД ЛАПАМИ СФІНКСА 
 

70 років пройшло з тих пір, як Едгар Кейсі передбачив, що одного разу в Єгипті буде знайдена 

кімната, яка матиме назву Зал Свідоцтв або Зал Літописів, і вона буде пов'язана зі 

Сфінксом. Знайдена  кімната розповість нам про існування на Землі мільйони років тому 

Високорозвиненої Цивілізації, причому прохід в Зал Свідоцтв буде йти від кімнати розташованої 

під правою лапою Сфінкса.  

Уже в 1989 році за допомогою спеціальної апаратури група японських учених з університету 

Васеда, яку очолював професор Сакуджі Іошімура , виявила під лівою лапою Сфінкса вузький 

тунель, що веде в бік піраміди Хефрена. Він починався на глибині двох метрів і йшов похило 

вниз. До  тогож , вони знайшли велику порожнину за північно-західною стіною Камери Цариці, а 

також «тунель» зовні і на південь від піраміди, що йде під монумент.  Використовувалась сучасна 

техніка «неруйнівного контролю», засновану на електромагнітних хвилях і радіолокаційному 

обладнанні.  

Але перш, ніж вони встигли провести подальші дослідження, як втрутилися єгипетська влада і 

зупинили проект. Іошімура і його експедиції не вдалося більше повернутися до робіт в Камері 

Цариці.  У тому ж 1989 року сейсморозвідку Сфінкса провіві американський геофізик Томас 

Добецкі. І вона теж привела до виявлення великої прямокутної камери під передніми лапами 

Сфінкса. Дослідження Добецкі були частиною геологічного обстеження Сфінкса, яке проводив 

професор Роберт Шох з Бостонського університету. Але його робота була раптово зупинена в 1993 

році доктором Захі Хавассом з Єгипетської Організації пам'ятки. І навіть більше того, єгипетський 

уряд більше не дозволив проводити навколо Сфінкса нових геологічних або сейсмічних 

досліджень. І це при тому, що дослідження Шоха підійшли близько до розгадки віку Сфінкса, в 

чому раніше були зацікавлені місцеві влади.  

У тому ж самому 1993 році єгипетські вчені  продовжують  розкопки недавно виявленого 

храмового комплексу часів Стародавнього Царства з підземними тунелями, які знаходились з 

південно-східного боку Сфінкса. Але акцент все ж був зроблений не на Зал Свідоцтв під Сфінксом, 

а на інше відкриття, яке відволікло громадськість від Залу Свідоцтв. Цим відкриттям стала 

інформація про те, що в глибині Великої Піраміди ховається якась камера. Німецький інженер з 

Мюнхена Рудольф Гантенбрінк обстежив вузькі шахти за допомогою мініатюрного робота з 

телекамерою і в самому кінці південній шахти біля стін Камери Цариці виявив маленькі дверцята з 

мідними ручками. З великими проблемами, але йому вдалося зняти відкриття цих дверцят. Цим 

займалася знімальна бригада на чолі з режисером Йохеном Брейтенштейном і його помічника 

Дірка Бракебуша. А проблеми у Гантенбрінки виникли через те, що Німецький Археологічний 

Інститут не отримав вчасно необхідного дозволу на зйомку відкриття дверця від єгипетської 

Організації Старожитностей, яке все ж було усно дано Захі Хавассом за підтримки Гантенбрінка 

доктором Штадсльманом. Але вже в 1995 році Єгипетська Організація Старожитностей 

попередила німців, щоб вони не намагалися продовжувати вивчення Великої Піраміди Ілише  

наприкінці  1995 року до Захі Хавасс звернулися з проханням про документальну зйомку для 

телебачення, яка була присвячена загадкам Сфінкса. І Хавасс особисто повів знімальну групу в 

тунель, який розташовувався прямо під Сфінксом. 



«Мабуть, - сказав він, - навіть Індіана Джонс не мріяв побувати тут. Можете повірити, ми зараз 

знаходимося всередині Сфінкса! Раніше цей тунель ніхто не відкривав, і ніхто не знає, що ж 

знаходиться усередині нього. Ми збираємося відкрити його першими ». Можна  припустити, що ця 

знімальна група була з кінокомпанії «Парамаунт» (Paramount Studios), про що згадується в книзі 

Друнвало Мельхіседека "Стародавня таємниця Квітки Життя», 2 том 11 глава, яка вийшла у світ в 

2003 році.  

Ось це місце в його книзі: «У листопаді 1996 року на контакт зі мною вийшло  джерело в 

Єгипті. Невідомий повідомив: зараз відкрито що Із землі між лап Сфінкса на поверхню вийшла 

кам'яна стела (плоска кам'яна плита з написами). Написи на ній говорили про Залу Свідоцтв і 

кімнату під Сфінксом.Єгипетський уряд розпорядився негайно прибрати стелу, щоб ніхто не 

прочитав вибиті на ній Ієро гліфи. Потім стали копати землю між лапами Сфінкса і відкрили 

кімнату, яку японці виявили у 1989 році. У ній був глиняний глечик і згорнута мотузка. За словами 

мого джерела, по тунелю з цієї кімнати представники влади спустилися в круглу кімнату, з якої 

виходило ще три тунелі, що ведуть до Великої Піраміді. В одному з них було виявлено два 

дивовижні феномени. Спочатку чиновники побачили світлове поле, пелену світла, що блокували 

вхід. Коли спробували пройти через це поле, то нічого не вийшло.Навіть куля не могла його 

пробити. Крім того, якщо хто-небудь намагався фізично наблизитися до світлового поля на 

відстань приблизно 9 м (30 футів), ставало погано, і його починало рвати. Якщо він намагався з 

силою просунутися вперед, то відчував, що помирає. Ніхто, наскільки я знаю, не міг торкнутися 

загадкового поля. При обстеженні приладами з поверхні Землі за світловим полем було виявлено 

щось вже зовсім немислиме. Підземний дванадцятиповерховий будинок ~ уявляєте, дванадцять 

поверхів, що йдуть углиб землі! Єгиптяни зрозуміли, що самим їм з цими проблемами не справити 

ся. Керівництво  Єгипту попросило іноземного сприяння. Було вирішено, що є конкрет на людина 

(я не назву його імені), яка  зможе виклю чить світлове поле і увійти в тунель. У нього буде двоє 

помічників. Один з цих людей мій хороший знайомий, так що я уважно стежив за ходом подій, 

отримуючи інфор мацію з перших рук. Мій друг привіз із собою представників кінокомпанії 

«Парамаунт» (Paramount Studios), яка повинна була отримати дозвіл ня на зйомку фільму про 

відкриття цього унікального тунелю. До речі, саме «Парамаунт» зняла фільм про відкриття труни 

Тутанхамона.  

Дослідники планували увійти, або, принаймні, спробувати увійти в цей тунель 23 січня 1997року. 

Єгиптяни запросили  у кінокомпанії кілька мільйонів доларів, на що та погодилась.Однак за день 

до входу групи в тунель єгиптяни вирішили, що хочуть більше грошей, і запросили півтора 

мільйона «з-під поли», що розлютило кінокомпанію. «Парамаунт» сказала «ні», і на тому все 

закінчилося.  

Приблизно три місяці було тихо.Потім інша група з трьох осіб  все таки увійшла в тунель. Вони 

відключили світлове поле за допомогою звуків своїх голосів і святих імен Бога. Керівник групи, 

який користується широкою популярністю і не хоче, щоб його ім'я згадувалося, поїхав до Австралії 

і показав відео фільм про проникнення в тунель і будівлю з дванадцяти поверхів, причому будівля 

виявилося не просто будинком. Ця будова простягалося під землею на багато миль і фактично 

було окраїною міста, яке займає территорію площею 10,4 на 13 км (6,5 на 8 миль) і йде вглиб землі 

на дванадцять поверхів, периметр міста окреслено уні Кальний єгипетськими храмами.  

Виявилося, що три піраміди в Гізі були розміщені на Землі в точній відповідності з трьома зірками 

Пояса Оріона. На думку дослідників, всі основні зірки сузір'я Оріона можуть бути виявлені в 

розташуванні храмів в Єгипті, але вони так і не змогли переконливо довести цю теорію. Г-н Хантер 
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зробив це, і я сам переконався в тому, що його докази вірні. Застосувавши свої навички навігації по 

зіркам, набуті під час служби на флоті, пан Хантер знайшов храми у всіх до єдиної точках, 

відповідних кожній крупної зірки сузір'я Оріона. Він застосував Глобальну Систему Навігації і 

визначення ня положення (GPS - Global Positioning System) для пошуку цих місць на Землі з 

точністю до 15 м (50 футів) , побував в кожному місці, де храм повинен був відзначати зірку. Ось 

так була перевірена ця гіпотеза. Дивно інше: в кожному місці храм був і кожен храм був 

зроблений з унікального матеріалу, не знайденого більше ні в одному іншому храмі в усьому 

Єгипті. З того ж матеріалу зроблені блоки фундаменту трьох пірамід в Гізі, включаючи і Велику 

Піраміду. Він називається монета в камені.   

 

Ось яка коротко гіпотеза, правдивість  якої оскаржуючи ється офіційними єгипетською 

владою. Отже,підземне місто, дійсно існує, і воно може вмістити 10 тисяч чоловік. Як вважає пан 

Хантер, межі міста відзначені храмами з унікального матеріалу, а місця розташування самих 

храмів відповідають розташуванню зірок у сузір'ї Оріона 

 Що ж до Сфінкса і Зали Свідоцтв під ним, то там до сих пір працює місцева археологічна група вже 

багато років під керівництвом Захі Хавасса. Його група працює таємно, майже зовсім не виходячи 

без потреби на поверхню. А якщо і доводиться комусь виходити на поверхню, то робиться це в 

нічний час, коли біля Пірамід і поряд з Сфінксом вже немає туристів. І зовсім недавно цією групою 

археологів, включаючи і їхнього керівника Захі Хавасса, було зроблено Велике Відкриття, яке 

Влада Єгипту вирішили приховати від Людства Землі. Цим відкриттям стала потаємна камера, де 

зберігається єдиний предмет, що належить Тоту - його Жезл Енергії, який згадується ним самим у 

його скрижалях: «Смарагдові Скрижалі Тота Атланта» - «Смарагдова Скрижаль I: Історія Тота 

Атланта»: «Швидко мчали ми назустріч сонцю ранку , поки не стала земля під нами, земля дітей 

Кхем.Шаленіючи, зустріли вони нас дрючками й списами, занесеними в гніві, бажаючи погубити і 

знищити всіх до єдиного Синів Атлантиди. Підняв тоді я свій жезл, і направив промінь вібрації, 

вразивши їх так, що стали вони нерухомі, як уламки каміння гори. Тоді звернувся я до них словами 

спокійними та мирними, і повідав про міць Атлантиди, кажучи, що ми - діти Сонця і його 

посланці. Приборкав я їх своєю магічною наукою, поки не впали вони ніц у моїх ніг, і тоді звільнив 

я їх. »  

Про цей же Жезл є згадка в книзі Елізабет Хейч «Присвята», глава 32. «Вказівки Птахотепа»: «Жезл 

твого батька, зроблений з різновиду міді, може передавати випромінювання будь-якого плану. З 

волі людини вони можуть трансформуватися або посилюватися. Жезл може бути благословенням 

або прокляттям, це залежить від того, хто ним користується. Присвячені, що володіють всіма 

силами - від вищих божественних до нижчих ультраматеріальних, - можуть свідомо передавати їх 

у жезл. Людські органи чуття здатні сприймати їх, тоді вони переживаються людьми як емоційні 

стани. Так, вищі божественні частоти переживаються як загальна любов, а найнижчі - 

ультраматеріальні - як ненависть. Присвячений завжди використовує жезл так, щоб створити щось 

хороше, а ультраматеріальні вібрації служать йому тільки при необхідності в якості невидимої, 

непроникної захисної стінки. За допомогою цього жезла присвячений може управляти всіма 

силами природи, посилюючи або нейтралізуючи  їх. » … 

 Знайдена Камера Жезла  велика і має квадратну форму. По центру Камери встановлено 

постамент у вигляді піраміди з сімома високими ступенями. На вершині піраміди в її центрі 

встановлено сам Жезл Енергії Тота. Жезл Життя має вигляд високого палиці. Заввишки він 

приблизно півтори метра і  три сантиметри в діаметрі по центру. Жезл звужується до низу і 

розширюється до верху.Він весь усипаний дорогоцінними каменями, з яких викладені 



символи. Вершину Жезла  увінчує кристал.  Кристал Енергії на вершині Жезлу Життя  випромінює 

Сяйво Життя, освітлюючи все навколо своїм світлом. І це світло, як Світло Енергії поширюється у 

відкритий дверний проріз, висвітлюючи зону безпосередньо перед Камерою в самій Залі 

Свідоцтв. Реакція у деяких людей на цю енергію від Жезлу  Життя така ж, яка була раніше на те 

Світлове Силове Поле, яким був заблокований прохід в Зал Свідоцтв: Людям ставало погано - їх 

нудило. Така ж реакція буває припередозуванні ліками, а в даному випадку - на передозування 

Душі людини енергіями, що йдуть від Жезлу  Життя. Тому, чим далі від Камери знаходиться 

людина, тим краще, а чим ближче вона наближається до Камери Жезлу, тим йому стає гірше. Така 

реакція Душі людини на енергію Жезлу Життя.  

Можна припустити, що взяти в руки Жезл Життя зможе тільки Спадкоємець Тота. Той з людей 

Землі, на Душу якої було проведено кодування Жезла зі злиття їх Енергій, як їх Життєвої 

Сили. З'єднання Життєвих Сил, як енергій Жезлу Життя і Спадкоємця Тота відбудеться в момент їх 

фізичного дотикуї, бо Жезл завжди випромінює ту енергію, яку людина заклала в нього. Ця сила 

має той же вид вібрації, що й людська енергія, тому безпечна для людини, але в межах 

розумного.  

Отже поки Камера Жезлу  і сама Зала Свідоцтв будуть закритими для вільного доступу туди 

туристів, Спадкоємець Тота не зможе взяти свою Спадщину - Жезл Життя в руки, і Друге Пришестя 

не відбудеться, хоча Час і Строки наближаються до свого кульміціонному моменту, бо зміни епох і 

Судний День призначений Богами на 21 грудня 2012 року.  

Ось так Влада Єгипту напередодні цієї важливої події для Людства Землі приховує факт цього 

Найбільшого Відкриття в Історії нашої планети відсуспільства, відсуваючи Друге Пришестя на 

невизначений час… 

 

Переклав на українську й оформив  Савчин О.М.  

Автор chekis-stet 

 


