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Naukowcy pozostają uparci i wciąż milczą na temat rasy gigantów, których szczątki zostały
znalezione w kurhanach w pobliżu jeziora Delavan w Wisconsin w maju 1912 roku.

Wykopaliska przy jeziorze Delavan były nadzorowane przez Beloit College i obejmowały ponad
200 kopców z wizerunkami, które okazały się klasycznymi przykładami VIII wiecznej kultury
Woodland. Niestety ogromny rozmiar szkieletów i wydłużone czaszki znalezione w maju 1912
roku nie bardzo pasowały do czyjejkolwiek koncepcji w standardowych podręcznikach.

Były ogromne. To nie były przeciętne ludzkie istoty.

Tajemnica gigantów z Wisconsin
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To nie jest żart chłopca z famy lub wybryk lokalnego dowcipnisia. Znalazłem dziesiątki
podobnych znalezisk w całym kraju. Znalezisko koło jeziora Delevan z maja 1912 nie było
pierwszym, które zostało opisane w lokalnych gazetach od roku 1851 do dnia dzisiejszego.
Giganci zostali znalezieni w mogiłach położonych na farmach wzdłuż całego Wisconsin.

W dniu 10 sierpnia 1891 roku New York Times opublikował artykuł, w którym opisuje, że
naukowcy z Instytutu Smithsona odkryli kilka dużych „piramidalnych monumentów” w jeziorze
Mills niedalego Madison w Wisconsin. „Madison było w starożytności centrum tętniącej
populacji o wielkości nie mniejszej niż 200 tysięcy ludności” – napisali w Times. Wykopaliska
odkryły skomplikowany system budowli obronnych nazwanych później Fortem Aztalan.

Pytanie które powinniśmy sobie zadać brzmi - dlaczego te szkielety nie są opisane w naszych
podręcznikach historii. Dlaczego nie nauczamy o Gigantach jako o części naszej historii. To
pokazuje, że Giganci są osobnym gatunkiem, a nie jakąś pomyłką na mapie ewolucji lub
chorobą. Nauka boi się nam dać prawdziwą odpowiedź. Jakie jest genetyczne podobieństwo
tych istot do ludzi? Chciałbym, żeby przeprowadzono niezależne i pozarządowe badania, gdyż
wielu rządowych naukowców broni się przed tego typu odkryciami, bo kłócą się one z teorią
ewolucji. Według mnie brzmi to bardziej jak religia niż nauka. Prawdziwa nauka podważa teorie.
Dlaczego rząd nie chce byśmy wiedzieli o rasie ludzkiej, która miała 3 – 5 metrów wzrostu?

Tuszowanie sprawy przez Instytut Smithsona
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Większość tajemnic o Gigantach kończy w Instytucie Smithsona. Czy to ukrywanie prawdy?
Dlaczego nie wystawia się na widok publiczny ogromnych szkieletów Indian w muzeum historii
naturalnej?

Niektóre mniejsze szkielety są oczywiście na widoku. Jeśli uważasz, że nie możesz uwierzyć w
to o czym czytasz możesz odwiedzić Park Stanowy w Aztalan, gdzie można zobaczyć szkielet
„Księżniczki Aztalan”. Niestety większość pokazywanych szkieletów jest normalnego rozmiaru.
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