
 تپه و هرم سیلبوری

SILBURY HILL 

انگلستان  تپه ای هرمی وجود دارد که منشا بسیاری از پدیده های ناشناخته بوده و هست . iدر استان ویلتشایر  

 ۰۴ سال پیش  در نزدیکی دو بنا ی تاریخی معروف دیگر ، یعنی استون هنج و اوبوری ساخته شده است  ۰۵۷۴ این هرم که

بزرگترین سازه ی دست بشر پیش از تاریخ در اروپا است و تقریبا به اندازه ی برخی هرم های کوچک مصر  ومتر ارتفاع دارد 

 است 

 

 

نا در ابتدا هرم مانند بود که با گذشت زمان تپه مانند شده است .این ب  

. 

اما به احتمال زیاد با بنای تاریخی استون   هنوز از چشم باستان شناسان و دانشمندان پنهان مانده است از ساخت این هرمهدف 

این بنا اکنون جزو میراث جهانی یونسکو است و به دالیل  است ارتباط دارد . که در نزدیکی آن و دایره ی سنگی اوبوری هنج

   بروز پدیده های عجیب در اطراف آن حصار کشیده شده و مورد تحقیقات علمی و تاریخی  است .

ساخته شده است، در استان ویلتشایر انگلستان  iiاین بنا با در نزدیکی دو  بنای دیگر ، دایره های سنگی استون هنج و اوبوری  

 بیشترین حلقه های کشتزار در جهان  و انگلستان در اطراف این منطقه پدید آمده است .



به احتمال زیاد دلیل ساخت این بنا ها در این نقطه از سرزمین انگلستان بودن این منطقه روی یکی از مراکز انرژی سیاره ی 

انگلستان چاکرای چهارم یا قلب  iiiگلستونبری و شفتسبوریزمین ،  زمین است . در بسیاری از نقشه های چاکرا های سیاره ی

 زمین نشان داده شده است

  

 

 تا کنون پدیده های بسیار عجیبی در اطراف این تپه و هرم اتفاق افتاده اند . 

 

و رویارویی با گروهی موجودات  فرا زمینی کشتزار های  دایرهپدیداری   

میالدی  دایره ی کشتزاری در مزرعه ای روبروی هرم سیلبوری تشکیل شد . اندکی بعد افسر پلیسی که در حال  ۹۴۴۲در سال 

مشکوک شد و ماشین خود را برای بررسی گشت زنی در اطراف آن منطقه بود به چندین شخص که در آن مزرعه ایستاده بودند 

یک شد با چندین موجود قد بلند با لباس کامل سفید  که همگی مو های بور و  موضوع متوقف کرد . هنگامی که به مزرعه نزد

سنتی متر قد داشتند روبرو شد . این افسر پلیس گفت که به نظر میامد این موجودات در حال بررسی  دایره ی  ۰۸۴باالی 

توجهی نکردند ، اما هنگامی که به طرف  کشتزار تازه تشکیل شده بودند . او ابتدا این موجودات را صدا زد که در ابتدا به او

نا پدید شدند. این افسر که بسیار ترسیده آنان حرکت کرد با سرعتی باور نکردنی از این افسر فرار کردند و در چشم به هم زدنی 

د شد . بود  هنگامی که به مزرعه رسید با صدایی مانند صدای الکتریسیته ی ساکن روبرو شد و تا چندین ساعت دارای سردر

گزارشات مشابهی از رویارویی با  این موجودات بلند قد در اطراف تپه ی سیلبوری موجود است که برخی از آن ها با زمان 

 های گمشده همراه بوده است

 



  

. 

 

 دایره کشتزار 

 موجودات

 جاده 
 تپه سیلبوری 



 

 

، موجوداتی شبه انسان، نزدیکی ستاره ی ارکتوروس iv، این موجودات از نژاد "سفید های قد بلند "بنا به توصیفات و احتماالت 

 هستند . 

گلوله بامداد  ۰نیز گروهی که شبی را در هرم سیلبوری گذراندند با رویدادی عجیب مواجه شدند . در ساعت  ۰۲۲۰در سال 

تپه به سمت آنان حرکت کردند . در همین حال بویی سولفور مانند هم در سنتی متری  از پایین  ۰۴هایی نورانی و نارنجی تقریبا 

هوا  احساس کردند و سگ های مناطق اطراف شروع به پارس کردند . هنگامی که این سه گوی نورانی به آنان نزدیک تر شدند 

با دستان به  متری  ۰تقریبا  ، ان ها متوجه شدند که زیر این گوی ها جسمی هرمی شکل  نیز وجود دارد و موجودات کوچکی

آن ها نزدیک شدند و صدایی نجوا مانند نیز از ان ها شنیده شد  هم روی هم گذارده در آن ها نشسته اند  . این موجودات اندکی به

نورانی با هم ترکیب شدند و رفتند.. پس از چندین لحظه این موجودات به پایین تپه پرواز کردند و در یک گوی   

 

 تصویر شبیه سازی شده 



 

 

 

اطراف این هرم و تپه یوفو هایی نیز دیده شده که تصاویر آن ها را در زیر می بینیددر   

 

  

 



  

 

 

 

بودن این منطقه وجود دارد ، اما هنوز نظریه ای قطعی برای توضیح  / استار گیت  نظریه های بسیاری از جمله دروازه ستاره

 این پدیده ها کشف نشده است 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silbury_Hill 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/6394256/UFO-alert-police-

officer-sees-aliens-at-crop-circle.html 

http://apmagazine.info/index.php/component/content/article?id=385 

http://www.colinandrews.net/UFO-PoliceSergeant-SilburyHill.html 

http://www.colinandrews.net/UFO-PoliceSergeant-Silbury2.html 

www.youtube.com/watch?v=72M14EYLhWk 
  

www.youtube.com/watch?v=5M__BVQK6EY 

 

                                                           
i wiltshire 
ii stonehenge and avebury 
iii glastonbury and shaftesbury 
iv Tall Whites 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/6394256/UFO-alert-police-officer-sees-aliens-at-crop-circle.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/6394256/UFO-alert-police-officer-sees-aliens-at-crop-circle.html
http://www.youtube.com/watch?v=5M__BVQK6EY

