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Előszó
Száraz György / http://boldognapot.hu/blog/cikkek/   

Aki hozzám hasonlóan foglalkozik a valóság misztikus oldalainak 
felderítésével, a vallások mögött rejlő titkos csoportokkal és a szent 
iratok igazságtartalmainak feltárásával, az előtt kevésbé hihetetlen, 
hogy  nem  csak  a  múltban  alapítottak  egyes  civilizációkat 
csillagokból  érkező  lények,  hanem  ma  is  jelen  vannak,  sorsokat 
befolyásolnak egyes idegen fajok. Mi több, az sem elképzelhetetlen, 
hogy ők diktálják az evolúciónk menetét!

S minderről a titkosszolgálatok éppen úgy tudnak, mint a kutatók. A 
bizonyítékok  sokszor  csak  közvetettek  egy  átlagosan  gondolkodó 
ember kezében. Ez a helyzet hasonlatos ahhoz, amikor a felhős ég 
ellenére  észrevesszük,  hogy  nappal  van,  mégsem  látjuk  magát  a 
Napot. A bizonyítékok sokszor közvetettek, de attól még helytállóak 
lehetnek. A titok pedig attól titok, hogy még nem derült rá fény, s 
valljuk be,  az emberiség még nincs felkészülve számos igazságra. 
Még!

Ezzel  együtt  a  titkos  társaságok  és  a  titkosszolgálatok 
hajszálpontosan  tudják,  hogy  mi  a  valós  helyzet.  Nincs  senki 
mindenbe beavatva. Egyetlen tökéletesen informált, teljes és biztos 
tudással rendelkező titkos szerveződés sincs a Földön. Mindenkinek 
vannak úgynevezett fehér foltok a tudásában. De egy átlagemberhez 
képes azért rengeteg titkos adattal és ismerettel rendelkeznek egyes 
szervezetek és fedőszervezetek.

A  földönkívüliek  kérdése  sem  eldöntendő  többé.  Az  FBI  már 
beismerte az 1947-es roswelli incidens körülményeit. Ugyanakkor a 
kis szürkéken kívül, számos más fejlett faj is létezhet, és ki merem 
jelenteni, hogy létezik is az univerzumban, avagy a teremtésben. Az 
összes vallás tévedne, ha nem így volna, nem beszélve a személyes 
megtapasztalásainkról.  Rengeteg  kutató  szentelte  az  életét  a 
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földönkívüliek  nyomai  utáni  kutatásnak  úgy,  hogy  közben  nem 
találkozott egyetlen árva idegennel sem, bár nagyon szeretett volna. 
Az  anunnakik  e  tekintetben  az  egyik  mostanság  legfelkapottabb 
fajnak számítanak. Ami nem is csoda, hiszen sokan helyesen vagy 
helytelenül, de összefüggésbe hozzák 2012-vel és a küszöbön álló 
világváltással. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy kicsit közelebbről!

Mit tudunk az Anunnakikról?

Egy  humanoid  földönkívüli  faj,  akik  több  százezer  évvel  ezelőtt 
érkeztek  a  Földre.  A  sumerek  Nibirunak  nevezett  bolygójáról 
származnak, amely mellesleg a naprendszerünk 12. bolygója. Éppen 
annyi,  ahány Anunnaki  uralkodójuk volt  a  mezopotámiaiaknak (a 
sumeroknak).  Természetesen  most  jókorát  ugrottunk  az  időben  a 
Tigris és az Eufrátesz, avagy a termékeny félhold területére.
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A  tudósok  akkor  kezdettek  gyanakodni  a  sumer  „mítoszok”, 
theogóniák  (isteni  eredettan)  és  kozmológiák  (keletkezés-  és 
teremtéselméletek)  valóságtartalmai  iránt,  amikor  látták,  hogy  a 
sumer ékírásos táblák említést  tesznek az általunk csak az elmúlt 
évszázadokban felfedezett Uránuszról (1781), Neptunuszról (1846), 
Plútóról  (1930)  és  még egy égi  kísérőről.  Ha már  az  első  három 
stimmelt, akkor az utolsónak is hitelt adhatunk – gondolhatták.

 

A Nibirura a sumer Enuma elis kezdetű eposzban találunk részletes 
utalásokat.  A legérdekesebb,  hogy  kialakult  rajta  az  élet  és  hogy 
nagyjából  3600  évente  visszatér  a  naprendszerünkbe.  Egyszer, 
amikor a Nibiru megközelítette a Földet, a fejlett Anunnakik űrhajók 
segítségével leszálltak a planétánkon és támaszpontokat hoztak létre, 
voltaképpen  gyarmatosították  a  bolygó  egy  részét.  Őket  később 
égből érkezett isteneknek kezdték nevezni, s ha belegondolunk, egy 
ember számára joggal tűnhettek isteneknek. Enki, Marduk és a többi 
Anunnaki  vezetés  alatt  több  ezer  év  alatt  egy  virágzó  kultúra 
bontakozott ki a Perzsa-öböl térségében. Mi lehetett a céljuk?
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Lehet,  hogy  beavatkoztak  az  emberi  evolúcióba,  lehet,  hogy 
genetikai  kísérleteket  folytattak,  lehet,  hogy  csak  aranyra  volt 
szükségük.  Az  arany  nem  csak  kultikus  szempontból  lényeges  a 
spirituálisan fejlett kultúrákban, hanem energetikai szerepe és egyéb 
tulajdonságai is pótolhatatlanná teszik.

Summa summarum az aranybányászat rendkívül megterhelő volt az 
Anunnakik számára és a klimatikus viszonyokhoz sem igazán tudtak 
alkalmazkodni,  plusz a „munkások” is  lázadoztak,  ezért  a helyzet 
megoldásért  kiáltott.  Végül  arra  az  elhatározásra  jutottak,  hogy 
létrehoznak  egy  munkás  fajt.  Az  ötletet  az  akkori  homo  erectus 
(felegyenesedett ember) adta. E hipotézis szerint a fejlett Anunnakik 
tehát  genetikailag  is  beavatkoztak a  törzsfejlődésünk menetébe és 
ezzel felgyorsult az emberiség evolúciója.

Az  Anunnakik  genetikai  kísérleteinek  nem  csak  az  ember  egyik 
ősibb típusa lett az eredménye, hanem számos olyan lény is született 
akarva vagy akaratlanul, akikről ma már csak a mitológiai emlékszik 
meg. Nem kizárt, hogy bolygónk közelmúltjában mesebeli szörnyek 
és különleges lények is éltek az emberiséggel párhuzamosan, avagy 
emberfeletti  képességekkel  rendelkező,  minket  megelőző 
civilizációk fejlődtek ki. (v. ö. emberfejű  bika és oroszlán, vagy a 
szfinx motívumát az egyes kultúrákban).
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Sitchin 1978-ban kijelentette, hogy Ádám volt az első lombikbébi. 
Bárhogy  is,  a  genetikai  manipuláció  ma  már  egyáltalán  nem 
ritkaságszámban menő, földtől elrugaszkodott tudományos vívmány. 
Az  ember  örökítő  anyagának,  a  DNS-nek  a  manipulálásával 
csodákra vagyunk és lehetünk képesek. Miért ne tehette volna ezt 
meg pár százezer évvel ezelőtt egy fejlett faj? Így valóban lehetett 
klónokat, azaz genetikai másolatokat, vagy hibrideket (keresztezett, 
„vegyes”  lényeket)  alkotni.  Erről  még  a  Biblia  is  több  helyen 
említést tesz az ószövetségi részeiben.

 
A titkosszolgálatok reakciói

Az  elmúlt  évtizedekben  mindent  igyekeztek  elkövetni  annak 
érdekében,  hogy  az  Anunnakikról  (és  más  földönkívüli  fajokról) 
szóló semmilyen érdemi bizonyíték ne szivárogjon be a köztudatba. 
A  tudományos  eliten  keresztül  egy  konzervatívnak  beállított 
álláspontot preferáltak azt sugallván, hogy a darwinista elképzelések 
a legkielégítőbbek és a legelfogadottabbak. Minden más áramlatot 
tagadnak,  figyelmen  kívül  hagynak,  kirekesztenek,  támadnak, 
nevetségessé tesznek – a lényeg, hogy az átlagemberhez semmilyen 
konkrét bizonyíték ne jusson el.
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Jó példák erre az ismeretterjesztő csatornák kaptafaszerű unalomig 
ismételt  sorozatai.  Szinte  mindig  előre  lehet  sejteni,  hogy  műsor 
elején felvetnek néhány izgalmasnak ígérkező, érdekfeszítő kérdést 
– például a kozmosszal, az élet kialakulásával, az idegen civilizációk 
létével,  a  titkos  társaságokkal,  az  összeesküvés-elméletekkel,  a 
földönkívüli  élet  lehetőségével,  Atlantisszal,  Egyiptommal,  a 
majákkal,  2012-vel  kapcsolatban  –,  majd  a  műsor  végén  közlik, 
hogy semmi sem biztos, majd elválik kinek lesz igaza stb. Az egyik 
leggyakrabban  hangoztatott  érv  a  földönkívüliek  létezésében 
kételkedők szájából, hogy nincs semmiféle kézzelfogható bizonyíték 
az ufológusok birtokában, ami alátámaszthatná az állításaikat. 

Ez  azonban  nem  igaz.  A lezuhant  ufóbalesetekből  visszamaradt 
roncsok  és  tetemek  tárgyi  bizonyítékok.  Azonban  a  titkos 
szolgálatok  ezeket  módszeresen  összegyűjtik  és  titkos,  föld  alatti 
kutatóbázisokra szállítják, ahol alapos vizsgálatoknak vetik alá őket, 
az esetet pedig titkosítják nemzetvédelem címen. Ez kész cirkusz! 
Természetesen  vannak  egyéb  kiszivárogtatott  információk  és  az 
egyéni érintettség (eltérítések), amelyekről azért lehet hallani, illetve 
aki keres, az találhat konkrétumokat.
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Mindeközben  komoly  projektek  folytak  az  őskori  nyomok 
felkutatására.  Számos biológus,  fizikus,  régész,  nyelvész és egyéb 
szakember gyűjtötte és elemezte példának okáért a földönkívüliekkel 
kapcsolatos  múlt  enigmáit  az  USA-ban  vagy  éppen  a 
Szovjetunióban. 

Miközben azon vitatkozik a tévén, az interneten és a hivatalossá tett 
tankönyveken  nevelkedett  polgár,  hogy  van-e  aura,  láthatatlan 
emberi  energiamező,  s  léteznek-e  Anunnakik  és  ők  kapcsolatba 
léphetnek-e  az  emberekkel  esetleg,  addig  szuperpszichikus 
képességű  gyermekeket  képeznek  látók  és  tudósok  segítségével 
Kínában és a 20. század hemzseg a kormányok és egyes politikai 
csoportosulások által finanszírozott expedícióktól. 

Például olyan expedícióktól, amelyekre a KGB irattárában találtak. 
Az orosz titkosszolgálat mindig is élénk érdeklődést mutatott az ősi, 
megfejtetlen  archeológiai  leletek,  ereklyék,  vallási  kegytárgyak 
(Frigyláda,  Végzet  Lándzsája),  elsüllyedt  kontinensek  és  letűnt 
civilizációk iránt. Az egész Földet átkutatták nem csak az oroszok, 
hanem minden titkos kormányszervezet, akinek csak módjában állt.
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Furcsamód  három  évtized  alatt  legalább  250  kutató  tűnt  el  
nyomtalanul.  Ki  fizikusként,  ki  kémikusként,  ki  biológusként 
tevékenykedett.  Mindegyikük  egy-egy  szakterület  zsenijének 
számított. Egyes kutatók tudni vélik, hogy az eltűnt tudósokat minden 
nyilvántartásból  törölték  és  minden  jel  szerint  titkos  katonai 
bázisokra  szállították,  új  életet  kínáltak  nekik  és  finoman 
„meggyőzték” vagy rábeszélték őket arra, hogy nekik is megéri a 
nemzet  érdekeit  szem  előtt  tartani.  Magyarországon  nem  nagyon 
lehet efféle dolgokról hallani, de tőlünk nyugatabbra azért igen.

Kevesen tudják, hogy a mitológiák és a vallások alapjai nem mesék. 
Ne  abból  induljunk  ki,  hogy  mit  tartalmaznak  bizonyos 
átkozmetikázott  szent  könyvek,  amelyek  kora  többnyire  kétezer 
esztendős,  mert  akkor  pontosan  úgy  gondolkodunk,  ahogyan 
szeretnék, hogy gondolkodjunk! A legtöbb ősi szöveg, amelyek jóval 
régebben keletkeztek, mint a 2000-2500 évesnek mondott társaik, az 
elmúlt 150 évben kerültek napvilágra: ősi feljegyzések, másolatok, 
fordítások,  hogy  a  spirituális  úton  fejlődők  lelkében  eltárolt 
megannyi tudásanyagról és emlékről már ne is beszéljünk.

Úgy vélem, hogy mindenki  felett  áll  valaki.  A mi fejünk felett  a 
kormányok és a pénzhatalom, az anunnakik felett magasabb rendű 
teremtő  lények,  s  valahol  legfelül  a  Teremtő  Lény.  Lentről  nézve 
minden titokzatos, de fentről átlátható és logikus. Higgyünk benne, 
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hogy az igazság pillanata már nem várat magára túl sokat és ez a 
korszakváltás  elhozza  számunkra  a  létezésünk  valódi,  okkult 
okainak megismerését, s akkor majd helyükre kerülnek a dolgok.

Ha feltételezzük, hogy léteznek Anunnakik, akkor az alábbi három 
alternatíva közül egynek helyállónak kell lennie:

1. Egy szűk kör titokban minden információt begyűjt, visszatart és 
várja  az  alkalmas  pillanatot  a  kapcsolatfelvételre  (pl.:  a  Nibiru 
visszatérését)
 
2. Már megtörtént a kapcsolatfelvétel az emberiség és az Anunnakik 
között.  Folyik  az  együttműködés,  de  minket  elfelejtettek  erről 
tájékoztatni.

3. A leghátborzongatóbb alternatíva, hogy már nincs is rejtély, mert 
már régóta – több ezer éve – az Anunnakik irányítják az emberiség 
életét  közvetett  és  közvetlen  módokon,  s  mi  ebből  semmit  nem 
vettünk eddig észre.

Mindenki döntse el, hogy neki melyik a legszimpatikusabb verzió. Ne 
feledjük: a tudás hatalom. Ezt a fajta tudást nem egy kormánytól,  
nem egy tudományos elittől, nem egy titkosszolgálattól, s nem is egy 
vallási vagy földalatti mozgalomtól fogja az emberiség megtudni.
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Döbbenetes építmények
Baalbek (Libanon) 

Egy  olyan  korszakban  emelték  ezeket  a  gigantikus  építményeket,  
amikor még az emberiség technikai fejlődése “gyerekcipőben járt”. 
Képesek  lettek  volna  a  “kőkori”  emberek  ilyen  emberfeletti  
teljesítményre?
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A  Földön  bizonyos  helyeken  nyomokat  találhatunk  gigantikus 
építészetre.  Ezek  az  ősi  emlékek,  romok  úgyanúgy  felbukkannak 
Egyiptomban,  Máltán,  Libanonban,  nyugat-európában,  mint 
Angliában, Peruban vagy a világ más tájain.  Az óriási  kővek egy 
régi letünt kor emlékei lehetnek, amelyről már elég keveset tudunk. 
Talán  egy  előd  civilizáció  kultúrális  központjainak  maradványai 
voltak.  Egyesek  az  óriások  művének  tulajdonítják  ezeket  a 
döbbenetes kőfalakat,  építményeket és valljuk be valóban ez jut a 
szemlélődő eszébe ha egy-egy ilyen emléket nézeget. 

Valóban  egy  olyan  korszakban  emelték  ezeket  a 
gigantikus  építményeket  amikor  még  az  emberiség 
technikai  fejlődése talán gyerekcipőben járt? Képesek 
lettek  volna  a  kőkori  emberek  ilyen  emberfeletti  
teljesítményre?  Aligha.  A  baalbeki  kőterasz  komoly 
problémát jelent a tudós koponyák számára hiszen egy 
ilyen  irdatlan  nagy  kőtömeget  lehetetlen  lenne  még 
korunk  fejlett  technikai  eszközeivel  is  felépíteni.  Kik 
lehettek akkor az ősi romok titokzatos építői?  Óriások, 
földönkivűliek  vagy  egy  rég  letünt  fejlett  civilizáció 
emberei?
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A SUMER civilizáció
Az alábbiak Orosz Zsolt irásai / www. maga-a-valosag. hu

A mai ismeretek szerint az emberiség kialakulása a sumer civilizáció 
kialakulásával  kezdődött  majd  ezzel  szoros  összefüggésben, 
földrajzilag nem messze tőle, az egyiptomi, később az Indus-völgyi 
követte. Ez tekinthető az első szakasznak.

Ez a szakasz ie. 3300-tól i.sz. 400-ig tart.

Az első kultúrák kialakulásától számolva, jóval később következett 
be több új civilizáció csoportos megjelenése, i.e. 1000-től, majd, i.sz. 
500-tól újabb társadalmak csoportos megjelenése.

Ábrázolva a civilizációkat az időtengelyen a következőt kapjuk:
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Az első civilizáció régészeti leletei
Az első emberi civilizáció a sumer volt, és érdekes mód, bár az óta 
hosszú idő  telt  el,  mégis ebből  a  civilizációból rengeteg régészeti 
lelet  maradt  fenn.  A leletek  nagy része  agyag  pecséthengerek,  és 
agyagtáblák, továbbá agyag edények. A leletek száma végtelen. A 
világ valamennyi nagyobb múzeumában található is belőlük, és talán 
éppen a nagy darabszám miatt, sokszor méltatlan helyen, például az 
alagsori raktárban.

Ami még érdekessé teszi ezt az időszakot, az, hogy ekkor az istenek 
rendszeresen jártak a földre, itt uralkodtak, időnként visszaszálltak 
az  égbe  “tüzes  szekereiken”.   Fontos  tudni,  hogy  akkoriban  nem 
nevezték isteneknek a földre szállt lényeket. Az isten kifejezés csak 
a  pogány  világ  térhódításával  jelent  meg,  és  még  ma  is  ezt 
használjuk.  Akkor  azok,  akik  az  égből  alászálltak névvel  illették  
őket.

A sumer civilizáció fejlettsége fénykorában elérte a mait, jellemzői 
voltak a sumer kultúrának a városok, magas épületek, liftek, utcák, 
piacterek,  magtárak,  kikötők,  iskolák,  templomok,  a  fémek 
megmunkálása,  orvostudomány,  sugárterápia  (biorezonancia?) 
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használata a gyógyászatban, sebészet,  textilkészítés,  gasztronómiai 
ínyencségek,  mezőgazdaság,  öntözés,  a  tégla  használata,  a  kerék, 
hajók, navigációs ismeretek, nemzetközi kereskedelem, súly, hossz 
és  egyéb  mértékek,  királyság,  törvények,  bíróságok,  fejlett 
jogrendszer,  esküdtszék,  írás,  nyilvántartások,  zene,  hangjegyek, 
hangszerek,  regények,  musical,  tánc,  artisták,  háziállatok, 
állatkertek,  hadviselés,  kézművesség,  prostitúció,  rendőrség, 
börtönök, munkatáborok, korrupció, közpénzek eltulajdonítása és a 
maihoz  valamilyen  formában  hasonlító  elektronikai  eszközök, 
kristályokban tárolták az információt.

Ez  a  fejlettség részben onnan ered,  hogy az Istenek rendszeresen 
megajándékozták az embereket eszközökkel, és megtanították ezek 
használatát is.

 A kezdetek. Mikor és hol ?
Akkoriban kicsit másként nézett ki a Föld, mint napjainkban. Éppen 
egy jégkorszak közepe volt. A korai jégkorszak kb. 600 000 évvel 
ezelőtt zajlott, első felmelegedés kb. 550 000 évvel ezelőtt, majd a 
második jégkorszak kb. 480-430 000 évvel ezelőtt.

Ekkora tehető a kezdet. A sumer és akkád ékírásos emlékek szerint, 
ekkor fedezték fel az istenek a Földet, ekkor szálltak le először.

Ekkor csupán egyetlen mérsékelt éghajlatú terület felelt igazán meg 
az  életnek,  a  Nílus,  Indus,  Tigris  Eufrátesz  területe.  Ebből  is  a 
legfontosabb a Tigris és Eufrátesz területe, mert itt  a kőolaj,  mint 
energiaforrás  magától  a  felszínre  tört.  A második  a  rangsorban  a 
Nílus völgye, hatalmas termőterületei miatt.

Úgy tűnik az istenek, mai éretelemben űrhajósok, energiaforrásokat 
kerestek, illetve ásványokat és főleg aranyat.  Rendszeresen jöttek, 
illetve  kitermelték  az  enegiaforrásokat,  ásványokat.  Az  általuk 
létrehozott telepek, települések lettek az első városok.
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Városok a Vízözön előtti időkből
A fejlődésnek  két  szakasza  van.  Egy  mérföldkő  a  Vízözön.  A 
Vízözön előtt, a kezdeti szakaszban éppen csak megjelent az ember 
az istenek városaiban, míg a Vízözön után igazából már az emberek 
alkották a városok lakosságát.

Első  városok:  Eridu,  Larsza,  Nippur,  Bad-Tibire,  Larak,  Szippur, 
Surupak, Lagas.

A Vízözön ugyan elpusztította az összes várost, azonban mégis sokat 
tudni róluk, mert a mezopotámiai uralkodóknak szent kötelességük 
volt, hogy ugyanazon a helyen újjáépítsék a szentéi körzeteket, az 
eredeti  tervek  alapján.  Egy-egy  újjáépítés  után,  a  felszentelési 
iratban emlékeztek meg a munkákról, illetve az eredeti tervekről, és 
az ahhoz történő teljes mértékű ragaszkodásról.
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Fontos szerepe volt minden városnak, volt amelyik adminisztrációs 
központ volt,  volt  amelyik technikai központ,  illetve volt  amelyik 
irányt mutatott a leszálláshoz. (megjegyzés: egy ilyen város pár száz 
lakost jelentett, ma inkább kisebb falunak  neveznénk)

 
A Vízözön

A  Vízözön  története  megtalálható  a  mezopotámiai  régészeti 
kincseken, sumer és akkád ékírásos táblákon, a Gilgames eposzban, 
a  Teremtés  könyvében  és  természetesen  a  Bibliában.  A jelenlegi 
kutatások  szerint  a  Vízözön  egy  előre  látható,  kiszámolható 
természeti jelenség volt, a Föld éghajlatváltozásával magyarázható. 
Az utolsó jégkorszak mintegy 75 ezer évvel ezelőtt kezdődött, és 40 
ezer  évvel  ezelőtt  egy  rövidebb  felmelegedés  is  valószínűsíthető, 
melyet  38  ezer  évvel  ezelőtt  egy  hideg,  száraz  időszak  követett. 
Majd  13  ezer  évvel  ezelőtt  hirtelen  véget  ért  a  jégkorszak  és 
beköszöntött  a mai klíma.  A nagy víztömeget az okozta,  hogy az 
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Antarktiszon,  illetve  az  Északi-Sarkon,  a  felhalmozódott  nagy 
jégmennyiség tekintélyes  része,  az  enyhülés  miatt  belecsúszott  az 
óceánokba.  Az  összes  régészeti  forrás  és  tudományos  elemzés 
alátámassza  egy  ilyen  irányú  folyamat  valószínűségét,  illetve  azt, 
hogy kellő tudományos ismeretekkel ez előre is jelezhető. Az akkori 
istenek,  akik  ugyan  előre  ki  tudták  számolni  a  jelenséget,  sőt 
valószínűsítették is annak megtörténését,  igyekeztek elhallgatni az 
emberiség elől, mivel elégedetlenek voltak velük. 

Volt viszont egy az istenek közül, aki megkönyörült az embereken, ő 
parancsolta meg Noénak a bárkaépítést. A sumer szövegek annyira 
alaposan és  pontosan leírják  a  hajó,  fedélzetek,  kabinok méreteit, 
hogy meg is lehet rajzolni azt, ahogy ezt többen is tették a Vízözön 
kutatói közül. Készült már élethű  makett is. Az istenek a fellegek 
felett vészelték túl a pusztító eseményt. A Vízözön időpontja, kb. 13 
ezer évvel ezelőttre tehető.

 A Vízözön után
A következő  időkben fejlődött hatalmasat az emberiség, ie.11 000 
körül kialakult a földművelés és állattartás, illetve kezdett kialakulni 
a  mai  értelemben  vett  civilizáció.  Az  összes  történelmi  forrás  a 
Bibliától  kezdve,  a  sumer  agyagtáblákig,  arról  szólnak,  hogy  az 
istenek  ajándékozták  meg  tudással  az  embereket,  szinte 
folyamatosan  adagolták  az  ismereteket,  az  eszközöket.  Ekkor 
kezdtek kialakulni a királyságok, amelyek élén egy emberi uralkodó 
állt,  aki igazából tartotta a kapcsolatot az istenekkel.  Az uralkodó 
feladata volt irányítani a királyságot, az embereket, biztosítani, hogy 
az isteneket szolgálják, illetve az istenektől kapott tudást továbbadni 
az embereknek.  Az emberiség első királyi városa Kis volt, a város 
első uralkodója hatalmas dinasztiák megalapítója, kiknek székhelyei 
a következő királyi városokban voltak: Uruk, Urb, Awan, Hamazi, 
Akszak, Akkád, Assur, Babilón.

A települések három régióban létesültek:
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Mezopotámiában volt az igazi Sumer birodalom, mely tekinthető az 
első  emberi civilizációnak. Ennek fejlettsége virágkorában elérte a 
mai szintet, vagy akár meg is haladta azt, ie. 3700 - 4000 körül.

A másik régió,  a Nílus völgyében alakult  ki,  mely ie.  3200 körül 
hirtelen jelent meg és ebből fejlődött ki az egyiptomi civilizáció.

A harmadik civilizáció egy indoeurópai kultúra az Indus völgyében, 
gazdag  és  virágzó  városokkal,  élénk  kereskedelemmel,  fejlett 
mezőgazdasággal, mely a sumer civilizáció kezdete után ezer évvel 
jelent meg.

1852-ben  Charles  Foster  bebizonyította,  és  ezt  mindenki  el  is 
fogadta,  hogy  az  összes  ősi  és  ókori  nyelv  valójában  egyetlen 
ősnyelvre vezethető vissza, ez pedig a sumer. Sumer volt a hely, ahol 
leghamarabb  alkalmazták  az  írásbeliséget.  Tehát  a  sumer  nyelv 
három  nyelvjárásra  oszlott,  mezopotámiaira,  egyiptomira,  és 
indoeurópaira.  Ez  a  szétválás  egyfelől  a  földrajzi  távolság  és  a 
többezer  éves  időtartam miatt  is  bekövetkezett,  másfelől  a  három 
régiót, különböző istenek irányították, saját törvényekkel, és eléggé 
elszigetelten  a  többi  régiótól,  ezért  aztán  törekedtek  is  rá,  hogy 
különbözzenek a többitől.
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Mit tudott a sumer társadalom?
Nagyon sokat, azonban ez a tudás nem volt a sajátja, hanem csak 
úgy kapta, ezért önerőből nem is tudta fenntartani.

A Vízözön után, i.e. 11 000 körül kezdett el az emberiség létrejönni. 
Néhány ezer év alatt létszámban jelentősen gyarapodtak. Közben az 
istenek folyamatosan hozták a tudást. Ez jelentette a mezőgazdaság 
elterjesztését.  A mezőgazdasági  eszközök  nagy  részét  az  istenek 
ajándékozták az embernek. Az istenek javaslatára megkezdődött az 
állattartás. Növény és állatfajokat kaptak az emberek ajándékba.

Ilyen az a pecséthenger, amin az a pillanat van ábrázolva, mikor az 
istenek egy mezőgazdasági eszközzel ajándékozzák meg az embert 
(bevezetés rész)

I.e. 8000 körül kezdtek kialakulni a városok, melyek igazából már 
nem  mezőgazdaságból  kezdtek  élni,  hanem  a  kézművesség,  és  a 
tudás központjai lettek.

I.e 4000 körül kialakult az első olyan emberi csoportosulás, amely 
már  szervezett  formában  működött,  a  mai  követelmények  szerint 
megfelelt a civilizáció fogalmának.

I.e. 3800-3500 körül el is érte fejlődése csúcspontját. Az élet sokban 
hasonlított  a  maihoz,  hiszen  a  falvakban  főleg  mezőgazdasággal 
foglalkoztak, a városokban kézművességgel, tudománnyal.

Hihetetlen  mértékű  csillagászati  tudással  rendelkeztek,  ismerték  a 
Plútót is, melyet a mai kor csak a XX. században fedezett fel újra.

A bevezetés  részben  látható  pecséthengeren,  látható  a  bal  felső 
sarokban  a  Naprendszer  összes  bolygója,  beleértve  a  saját 
bolygójukat is.  Kimagasló fokon értettek a fém megmunkáláshoz, 
komoly jogi feltételek mellett élték életüket. Törvényeik egyszerűek 
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voltak, de közérthetőek. Minden törvény úgy szólt, hogy: ezt, vagy 
azt nem szabad tenni, vagy ezt, vagy azt úgy kell tenni, hasonlóan 
mint a Tízparancsolat. Létezett a munkabér fogalma, ugyanakkor a 
szabadidő  eltöltésével  is  foglalkoztak,  léteztek  állatkertek, 
múzeumok,  színházak.  Létezett  műszaki  múzeum, ahol  az  istenek 
űrhajója ki volt állítva megtekintés céljából.

A képen egy rakéta látható, törzse egy földbe épített tárolóban van. 
Érdekes  és  hozzáértő  az  ábrázolás,  mert  a  maihoz  hasonlóan, 
metszetben ábrázolta. Látható, hogy több fokozatból áll a rakéta, a 
méretarányokból pedig kiderül, hogy kb. 2 utas szállítására lakalmas 
a föld felett látható égi kamra. A rajz úgy néz ki, mint egy műszaki 
rajz,  melynek  szándéka  megmutatni  az  utókor  számára  egy  5000 
évvel ezelőtti rakéta szerkezetét.

Igazából  a  sumer  nép  néhány  ezer  év  alatt  több  tízmillió  éves 
fejlődésen  ment  át,  és  ezt  nem  mindig  tudta  követni,  illetve  az 
istenek csak olyan tudást  adtak át,  ami szerintük fontos.  A sumer 
emberek  megszokták,  hogy  űrhajók  röpködnek  körülöttük,  ez 
természetes jelenség volt, ezért szinte minden tájképen rajta is van 
egy-egy rakéta, vagy űrhajó, de nem tudták ezek működési elvét.
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Az összekötők az  istenek  és  az  emberek  között,  a  papok  voltak, 
akiknek az istenek átadták a tudásukat, azok pedig a népet tanították. 
Akkoriban  a  templomok a  tudás,  a  tanulás,  a  fejlődés  helyszínei 
voltak,  a  papok oktatták a technikai,  társadalmi fejlődést,  de csak 
azt,  amiről  az istenek úgy gondolták,  hogy tudni  kell.  Az istenek 
távozása  után,  és  főleg  a  középkorban  a  papság  lett  a  technikai 
fejlődés gátja.

Gilgames, Uruk város királya, aki háromnegyed részben isten volt, 
ezért  úgy  gondolta,  jár  neki  a  halhatatlanság.  Ezért  úgy  tervezte, 
hogy megszerez egy űrhajót és elrepül a legfőbb istenekhez és kéri a 
halhatatlanságot. Az eposz nagyon részletes, jelentősége azért nagy, 
mert  alaposan  leír  nagyon  sok  akkori  jelenséget,  olyan  szinten, 
mintha filmen néznék. 

Gilgames,  király  lévén  mindent  tudott  az  ember  eredetéről,  a 
csillagászatról,  de  fogalma  sem  volt,  hogy  egy  űrrepülő  hogyan 
működik. El sem tudta képzelni, hogy azt vezetni kell. Példaként áll 
nagyon  sok  technikai  eszköz,  melyek  nem  földi  eredetűek,  bár 
használták az emberek, de nem értették ezek működését, és nem is 
tudták ezeket újból létrehozni, ha tönkre mentek.
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A felső  képen,  legfelül  egy  nemrég  megtalált  agyag  szobrocska 
látható, mely egy űrhajót, vagy repülőgépet ábrázol. Alatta pilótákat 
ábrázoló  képek,  melyek  szintén  agyagból  készültek,  de  ezek  már 
táblák. Keletkezési koruk i.e. 4.000 körülire tehető. Az alsó kép egy 
mai űrrepülőgépet ábrázol. Azért némi hasonlóság megfigyelhető. A 
felső  képeken  látható  tárgyak  Törökország  Nemzeti  Múzeumának 
tulajdonában vannak, de nem állítják ki közszemlére, ugyanis “nem 
szeretnék a vallásos érzelmű  emberekben kételyeket ébreszteni.  A 
kiemelt fontosságú látogatók, úgy mint tudósok, vagy maga Sitchin 
természetesen meg is nézhetik.

Az ilyen eszközök gyártása nem a földön történt, nem találtak sehol 
sem  ilyen  gyárakat,  és  a  leírások  szerint  is  ezeket  az  istenek 
magukkal hozták, éppúgy, ahogy az ember is mindent magával vinne 
a földről, ha egy másik bolygón telepet szeretne létrehozni. Biztosan 
nem  tudna  űrhajón  gyárakat  telepíteni,  pár  eszköz  legyártása 
érdekében. Aminek nyomát találták, az repülőgép, vagy űrrepülőgép 
javító műhely.  A sumer emberek, akik modern életet éltek (kórház 
sugárterápiás,  biorezonanciás,  energiaterápiás  kezeléssel), 
megszokták, hogy az istenek tudást, segítséget osztanak, igazságot 
tesznek, tehát nem voltak a saját fejlettségük előállítói, csak addig 
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tudták fenntartani a jólétet,  amíg az istenek ott életek közöttük és 
saját eszközeikkel hozzájárultak ehhez a jóléthez.

A  fenti  kép,  1.  ábrája  egy  ilyen  sugárterápiás  (biorezonanciás, 
energetikai,  vagy  sugárterápiás)  kezelést  mutat.  A  2.  ábra  egy 
érdekes régészeti leletet mutat. Ezt 1936-ban tatláták egy kb. 60cm 
átmérőjű  és  maximum  10cm  vastag,  kör  alakú  tárgy,  melyet 
tengelyre  szereltek  és  valószínűleg  forgott.  Hihetetlen  precíz 
finommechanikai  megmunkálásról  tanúskodik,  és  nagyon érdekes, 
precíz  milliméteres  profilja  van a  keréknek.  Na de ki  tudott  ilyet 
készíteni ezelőtt 5000 évvel? 

Nem  is  tudták  kitalálni  a  kerék  funkcióját,  míg  1976-ban 
Kaliforniában,  az  űrkutatás  el  nem  kezdett  kísérletezni  egy 
forradalmi  újdonsággal,  egy  hidrodinamikus  lendkerékkel.  Ekkor 
döbbentek  rá  a  régészek,  hogy  mit  találtak,  mert  a  kísérleti 
prototípus  kinézetében,  méretarányaiban  és  a  szélek  profiljaiban 
teljesen megegyezik a régészeti lelettel. 

A  kísérleti  prototípus,  még  ma  is  csak  prototípus,  a  majdani 
űrrepülőgépeknél szánnak neki szerepet.  A későbbi háborúkban is 
látható,  hogy az istenek a saját  eszközeikkel  harcoltak,  legyen az 
repülőgép,  sugárfegyver,  az  őket  támogató  embereket  pedig,  a 
földön előállítható fegyverekkel szerelték fel.
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Gilgames,  aki  mint  király  sokat  tudott,  mikor  be  akar  lopózni  az 
űrrepülőtérre,  szembesül  a  védelmi  fegyverekkel,  melyek  sugár 
elven  működtek,  olyan  eszközökkel,  mint  a  mai  cirkáló  rakéták, 
melyet  csak  mennyei  bikának  nevez,  de  leírva  annak  mozgását, 
kinézetét, beazonosítható a mai fegyverarzenál alapján.

A sumer társadalomról rengeteg információ maradt fenn, ez annak 
köszönhető,  hogy  az  űrhajósok  szent  kötelessége  volt,  hogy 
megörökítsék a múltat, naplók formájában. Mindenki aki valamilyen 
vezetőnek minősült az istenek közül, kötelessége volt, hogy naplót 
írjon,  konkrétan  leírva  eseményeket,  időpontokat.  A  királyok 
kötelessége  volt,  hogy  a  régi  leírásokat  átmásolják,  hogy  azok 
megmaradjanak az utókor számára. A templomok oldalára felírták a 
legfontosabb eseményeket, személyeket. A Vízözön előtti városokat 
újjá  kellet  építeni  a  Vízözön  után,  és  a  templomok  oldalán  meg 
kellett jegyezni, hogy ez mindenben megegyezik a Vízözön előttivel.

Több vezető teljes naplója fennmaradt, például Marduk királyé, aki 
még  a  Gízai  nagy  piramisban  is  raboskodott,  és  sok  helyen 
megfordult, sok háborút vezetett.

Ez  a  társadalom  hihetetlen  hangsúlyt  fektetett  a  múlt  értékeinek 
megőrzésére, illetve a tudás átadására az újabb generációk számára. 
Hasonlóan tanították a Föld eredetét, és hogy ez még hangsúlyosabb 
legyen  minden  évben,  egy  fesztiválnak  nevezett  ünnepségsorozat 
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keretében el is játszották, mint egy színdarabot, ahol emberek voltak 
a  bolygók.  Így  a  teremtés  fennmaradt,  egyfelől  írásos  formában, 
másfelől, mint színdarab. A tudósok elolvasták, az egyszerű emberek 
megnézték a színdarabot. A sumer társadalom a csillagászat mellett 
remekül értett a matematikához. A csillagászat volt egy olyan terület, 
ahol  az  istenek  minden  tudást  átadtak,  és  a  városok  voltak  a  fő 
tudásközpontok, a királyok és papok tudtak a legtöbbet. Szerencsére 
ezt  ahol  csak  tudták,  mindenhol  írásos  formában  rögzítették. 
Matematikában  a  sumerok  a  60-as  számrendszert  alkalmazták, 
amely kicsit bonyolult volt a maihoz képest. 

Amíg  a  mi  számrendszerünk  úgy  épül  fel,  hogy  1,  10,  10×10, 
(10×10)x10, stb. addig az ő 60-as számrendszerük ügy épül fel, hogy 
1,  6,  6×10,  (6×10)x6,  (6x10x6)x10,  stb.,  tehát  hol  10-el,  hol  6-al 
szoroznak  felváltva.  Ezekből  az  időkből  származik  a  60-as 
számrendszer használata,  az idő  mérése terén, a kör felosztásánál, 
stb.  A  templomok,  vagy  különleges  épületek  építésénél 
(Stonehenge), mindig az istenekből  álló tervező  csoport végezte a 
tervezést, illetve az építési munka irányítását, ezt sosem bízták földi 
emberekre, hiszen akkora tudást nem adtak át. Arról nem beszélve, 
hogy a tervezési fázishoz nem tudni milyen gépeket, berendezéseket 
használtak  fel,  hiszen  maradt  fenn  kőszobor,  melyen 
billentyűzetszerű  eszköz,  vagy  szó  van  egy  kristályról,  mellyel 
oldották meg nagy mennyiségű adat tárolását.
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Összességében  elmondható,  hogy  a  sumer  társadalom  nagyon 
érdekes  és  ellentmondásos  volt,  hiszen  egy  kőkorszaki 
embercsoport,  hirtelen  tudáshoz  jut,  melyet  vagy  megértett,  vagy 
nem, illetve a tudásnak csak ahhoz a részéhez, melyet az istenek úgy 
gondoltak, hogy az embereknek tudniuk kell a napi életükhöz. Ehhez 
tartozik a csillagászat is, mivel tudni kell, hogy honnan származik a 
Föld,  az  emberiség.  A meg nem magyarázott,  át  nem adott  tudás 
pedig  generálta  a  csoda  érzését.  Egy  repülő  repülése  természetes 
látvány volt, de az emberek nem értették azt.

Igazából  a  tudáskülönbség  és  a  hosszabb  életciklus  miatti 
halhatatlanság okozta  az  isteni  különbséget.  Ma  már  inkább  
egyenrangúak  lennénk.  Az  istenek  vigyáztak  is,  az  isteni 
különbségek fenntartására.  Mikor  Bábel  tornya  épült,  mikor  is  az 
emberek  egy  kilövőhelyet  akartak  építeni,  hogy  ők  maguk  is 
indítsanak  űrrepülőt,  az  istenek  erősen  megijedtek.  A  sumer 
agyagtáblák  tanúsága  szerint  az  istenek  féltek,  hogy  az  ember 
tényleg meg tudja tenni és akkor egyenlők lesznek velük, hiszen nem 
lesz már tudásbeli különbség. Pedig attól messze állt az ember, hogy 
űrrepülőt építsen, vagy hogy azt el is indítsa. De a kísérlet láttán, 
már megijedtek az istenek.

A leírásokból kiderül, hogy a sumer időkben ismerték a DNS-t, még 
ha  nem  is  az  egyszerű  emberek,  hanem  az  istenek  és  tudatosan 
alkalmazták azt a génmódosítások alkalmával.  Úgy tűnik, még van 
mit tanuljunk.
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Általában  elmondható,  hogy  az  emberekben  kialakult  egy 
csodavárás, azaz majd az istenek megmondják, hogy mit kell tenni, 
hogyan kell tenni, hisz ő mindent tud, ért, az ember pedig komoly 
gondolkodási korlátokkal bír.

Talán  éppen  e  felemás  tudás  miatt  alakult  úgy,  hogy  az  istenek 
távozása után, a sumer társadalom nem kapta meg azt a pluszt, amit 
eddig, így aztán hanyatlásnak indult. Amikor aztán a maga ura lett, 
gyakorlatilag hanyatlásnak indult. A görög és római birodalmak még 
valamit meg tudtak villantani a múltból, azonban a középkor végleg 
lemosott mindet, ami tudásnak nevezhető.

Megmaradt  az  isteni  csoda  várása,  a  papok,  az  egyház  irányító 
szerepe, az isten nevében mindent, de az istenek már nem voltak itt. 
Miben  jobb  a  mai  világ?  Hogy  az  ember  maga  jutott  el  olyan 
gondolkodási szintre, hogy megérti az isteni csodákat, sőt ő maga is 
a legtöbbet létre tudja hozni. A tudás nem kapott, hanem saját. Maga 
elő  tudja  állítani  azt.  Olyan  ez,  mintha  valakinek  felolvasnak 
valamit, vagy maga tud olvasni, amit akar.

A hanyatlás
Mint minden civilizáció, eleinte fejlődik, majd hosszú ideig magas 
életszínvonalat  biztosít,  a  magas  életszínvonal  következménye  a 
túlnépesedés. Mikor már a föld nem képes eltartani a túlnépesedett 
társadalmat,  vagy  csökkennek  a  vízkészletek,  esetleg  kisebb 
éghajlati változás történik, akkor kezdődik meg a hanyatlás. Így volt 
ez a sumer birodalom esetén is.

Itt tetőzte a dolgokat az állandó háborúskodás a városállamok között, 
sőt  i.e.  2.024-ben megtörtént az első  nukleáris háború is.  Ekkor a 
sumer  társadalom jó  része  elpusztult  a  radioaktív  porfelhő  miatt. 
Mindez  a  Holt  tenger  déli  részén történt,  és  a  mai  tudósok  ki  is 
mérték, hogy akkoriban nagy mennyiségű radioaktív anyag került a 
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tengerbe a környező  folyókból, egész nagy területről.  Az emberek 
elvándoroltak  és  ezáltal  hozzájárultak  a  szomszédos,  éppen 
kialakulóban lévő  társadalmak létrehozásához,  felvirágoztatásához. 
Vitték  nyelvüket,  kultúrájukat  is,  mely  beolvadt  a  szomszédos 
társadalmak  kultúrájában.  Nagy  Sándor  volt,  az  utolsó  aki 
egyesítette  a  sumer  civilizációt  egy  országba,  melynek  neve 
Mezopotámia volt. Halála után ismét széthullott a birodalom, majd 
hanyatlásnak indult.

i.sz.  100  körül  már  annyira  önállósodtak  a  sumer  társadalom 
városállamai,  független  területei,  megváltozott  kultúrájuk,  hogy 
innentől  kezdve  nem  tekinthető  egy  egybefüggő  civilizációnak. 
Gyakorlatilag megszűnt, helyén sok új kultúra alakult ki.  A sumer 
társadalom  fontossága  abban  rejlik,  hogy  az  első  volt  a  Földön, 
hatalmas fejlettségi  szintet  ért  el,  majd elindította  az  összes  többi 
civilizációt.

A sumer kifejezést csak az utókor adományozta ennek a népnek, ők 
magukat  a  Ku-Mag-Ari  megnevezéssel  azonosították,  ami  a 
fordítások  szerint  azt  jelenti,  hogy  a  tudás  isteni  fensőbbségének 
népe. A sumer nyelv fejlődésének megértéséhez tudni kell, hogy i.e. 
3-4000 évvel a sumer nép létszámában gyarapodott, ezért mind új és 
új területekre vándoroltak el, ahol új népek alakultak ki. Az új népek 
nyelve bár a sumerből indult ki, de a helyi tájszólások idővel önálló 
nyelvekhez vezettek. 

Az  így  kialakult  önálló  népek  el  kezdtek  egymással  háborúzni, 
egymás  területeit  uralták,  így  hatalmas  nyelvi  keveredések  jöttek 
létre.  Ez  a  háborús  helyzet  egyre  fokozódott,  egészen  a  Görög 
kultúra megjelenéséig. Az egységes sumer nyelv komoly behatások 
alá került, mikor i.e. 2600 körül az akkádok uralkodtak a sumerok 
felett, majd i.e. 2100 körül újra a sumerok kerekedtek felül. 

Ebben  az  időszakban  hirtelen  fejlődött  a  sumer  írás,  mert  a 
piktogramokat felváltotta a szavak használata. Azt nem tudni, hogy 
mi váltotta ki ezt a hatalmas fejlődést.  I.e.  2000 és 1800 között a 
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sumer  nép  több  mint  harmada  északi  irányba  elvándorolt,  a 
Kaukázus  irányába,  magukkal  vitték a  sumer  nyelvet.  A maradék 
kétharmad keveredett az asszír néppel, nyelvük is átalakult. A sumer 
kultúra  tovább  élt  a  babiloni  birodalomban,  majd  keveredett  a 
szkítákkal,  i.e.  800-600  között.  Ekkor  már  szinte  holt  nyelvként 
létezett a sumer, hiszen az eredeti nyelvet már senki nem beszélte, 
nem volt már önálló sumer állam, de az összes nyelv belőle ered.

Éppen  ezért  a  világ  majd  minden  nyelvében  megtalálható  több-
kevesebb eredeti sumer szó. Érdekes, hogy kevés olyan mai nyelv 
létezik,  amely  nyelvtanilag,  szerkezetileg,  hangzásban,  erősen 
hasonlít a sumerra. A magyar egy ilyen nyelv.

Sok kutató, aki bizonyította a két nép valamilyen szintű rokonságát, 
komoly elismerésben részesült világszerte, kivéve Magyarországot. 
A sumer kor és nyelv szakértői egybehangzóan állítják, hogy ha ma 
megelevenedne  a  sumer  nyelv,  akkor  a  magyarok  értenék  meg  a 
legjobban, bár ők is nehezen. A szavak inkább ismerősnek tűnnének, 
de a megértés nem lenne könnyű.  Az is  lehet,  hogy rokonságunk 
nem más, mint egy ősi kapcsolat, mint két ikertestvér esetén, akik 
különböző környezetben szocializálódtak.

Sumer-magyar kapcsolat
Feltehetően  a  magyarság  ősei  is  érintkeztek  a  sumer  kultúrával, 
hiszen  csak  így  fordulhat  elő,  hogy  a  mai  magyar  nyelv  szavai, 
nyelvtana,  felépítése  azonosságot  mutat  a  sumer  agyagtáblák 
nyelvével,  a  szkita,  szittya,  etruszk  nyelvvel.   Viszont  alapvető 
különbség, hogy a magyar őstörténelemben nincs teremtés elmélet.

A sumer civilizáció kialakulásának és fejlődésének időrendisége:

i.e.11 000
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    Az utolsó jégkorszak vége
A hirtelen felmelegedés miatt a sarkkörök jégtömbjei tömegesen 
leválnak és megolvadnak

    A tengerek vízszintje kb. 100-120m-t emelkedik
A tengerszinten lakó emberek megélik a Vízözön eseményét, az
Ararát hegy emelkedik csak ki a vízből.

    
A  Vízözön  mint  jelenség  kb.  1000  évig  tart,  azonban  a  víz 
visszavonulása  után  még  több  ezer  évig  iszaposak  maradnak  az 
elárasztott területek

i.e. 4000

    * A sumer civilizáció kialakul Eriduban
    * Az első királyság Kis városban
    * Az Egyiptomi civilizáció kezdete
    * Etana uralkodása Kis városában

i.e. 3000

    * Gilgames király uralkodása Uruk városban
    * A Minószi civilizáció kialakulása és fejlődése Krétán
    * Sarrukin, az első Akkád király uralkodása
    * Úr-Nammu uralkodása Urban
    * Gudea uralkodása Lagasban
    * A Hurrik megjelenése az Ókori Keleten
    * Az indus völgyi civilizáció kialakulása, fejlődése
    * A Kínai civilizáció kezdete

i.e. 2000

    * Babilon és Asszíria felemelkedése
    * Hammurapi uralkodása Babilónban
    * Ábrahám elindul Urból
    * Ária vándorlása Indiába
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    * A Mükénéi kultúra kezdete
    * A zsidók kivonulása Egyiptomból
    * Görögország dór inváziója
    * Dávid király uralkodása Jeruzsálemben
       i.e. 1000

    * Ninive bukása
    * Kürosz elfoglalja Babilónt
    * Budha megjelenése Indiában
    * A Római köztársaság megalapítása
    
    * Az ókori Görögország virágzása
    * Nagy Sándor legyőzi Dáriust
    * A kínai nagy fal építése
    * Hannibál Róma ellen vonul

0 év

    * Jézus születése
    * Jeruzsálem római ostroma
    * A Maja civilizáció virágzása Dél-Amerikában
    
    * Róma feldúlása
    * Mohammed megalapítja az iszlám vallást
    * Nagy Károly megalapítja a Német-Római császárságot

i.sz. 1000

    * Angliát meghódítják a normanok
    * János Király kiadja a Magna Charta-t
    * Azték civilizáció Mexikóban
    * Az Inka birodalom fénykora Dél-Amerikában
    * Bizánc bukása
    * Kolumbusz felfedezi Amerikát
    * Amerikai forradalom

   Napóleon hódításai Európában
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A 12. Bolygó
A Föld  –  Hold  eredete  részben  bemutatásra  került  a  két  égitest 
kialakulásának  sumer  magyarázata,  mely  ékírásos  formában  ránk 
maradt  különböző  eposzok,  istenségek  naplói,  elbeszélései 
formájában.  Ezek  az  elbeszélések  teljesen  egybecsengenek  a 
csillagászati számításokkal, melyek az 1800-as évektől már ki tudták 
mutatni,  hogy  kell  legyen  valami,  egy  hatalmas  bolygó,  mely  a 
Naprendszerben  észlelt  szabálytalanságokat  generálja.  Érdekes 
jelenség,  hogy  a  sumer  és  akkád  agyagtáblákon  szerepel  a  teljes 
naprendszer képe, a távolabbi bolygókkal együtt, melyeket csak az 
utóbbi  kétszáz  évben  fedeztek  fel.  Ugyanakkor  nagyon  sok 
agyagtáblán szerepel maga a 12. bolygó is.

Tudni  kell,  hogy  a  sumerok  a  napot  és  a  holdat  is  bolygónak 
tekintették  és  az  égitesteket  a  Naprendszerbe,  kintről  befele 
számozták, hiszen ők így jöttek be a Naprendszerbe, és nem úgy, 
ahogy mi, a naptól kezdődően.
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A fenti pecséthengeren látható, hogy az égbolton 2 égitest van, az 
egyik a  kereszttel  jelölt  a  12.  bolygó,  a  másik  tőle  jobbra a  nap. 
Minden  esetben,  mikor  készerű  az  ábrázoslás,  kereszttel  jelölték. 
Amennyiben  a  Naprendszert  ábrázolták,  akkor  a  többi  bolygóhoz 
hasonlóan körrel jelölték, de a méretarányt betartották, a 12. boölygó 
3-4szer akkora mint a Föld.

Tudni  kell,  hogy  a  sumerok  a  napot  és  a  holdat  is  bolygónak 
tekintették  és  az  égitesteket  a  Naprendszerbe,  kintről  befele 
számozták, hiszen ők így jöttek be a Naprendszerbe, és nem úgy, 
ahogy mi, a naptól kezdődően.

A fenti pecséthengeren látható, hogy az égbolton 2 égitest van, az 
egyik a  kereszttel  jelölt  a  12.  bolygó,  a  másik  tőle  jobbra a  nap. 
Minden  esetben,  mikor  készerű  az  ábrázoslás,  kereszttel  jelölték. 
Amennyiben  a  Naprendszert  ábrázolták,  akkor  a  többi  bolygóhoz 
hasonlóan körrel jelölték, de a méretarányt betartották, a 12. boölygó 
3-4szer  akkora  mint  a  Föld.  Látható,  hogy  a  dolgozó  emberek 
áhítattal  tekintenek  a  bolygóra,  mely  minden  eljövetelekor  tudást 
hozott  számukra,  hisz  ilyenkor  újra  leszálltak  az  űrhajósak,  új 
ismereteket  hoztak.  Ez  a  lökésszerű  fejlődés  jól  kimutatható  a 
történelemben.

Miután  a  sumer  agyagtáblák,  pecséthengerek  hihetetlen  mérnöki 
precizitással készültek, minden vonalnak, körnek és annak a képen 
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elfoglalt helye, megvan a maga precíz jelentése, kiszárt, hogy bármit 
is csak úgy odarajzoltak volna, azaz ha az égbolton a 12. bolygót 
ábrázolták, akkor biztosan látták is azt,  ugyanúgy ahogy rengeteg 
ábrázoláson röpködő rakéták láthatók, melyek a maiakhoz hasonló 
kinézetűek. Tehát az is természetes volt számukra, hogy az égbolton 
rakéták repülnek.

 Hol van a 12. bolygó?
A számítások  szerint  a  bolygó  egy  ellipszis  alakú  pályán  kering, 
melynek egyik fókuszpontja  a  Nap,  a  másik valahol  igen messze 
található. Ez a bolygó a Naprendszer kialakulása után, még annak 
fiatal  korában  tévedt  erre,  és  a  tömegvonzás  miatt  bekerült  a 
Naprendszer  vonzásába.  Az  ütközések  után,  új  pályára  állt, 
gyakorlatilag mindig elhalad a nap körül, a Mars és a Jupiter pályája 
között.

Mivel tömege nagy, a tömegvonzása miatt mindig megbolygatja a 
Naprendszer  egyensúlyát.  Földi  hatása  is  van,  a  sumer  leírások 
szerint  földközeli  állapota  idején  éghajlatváltozások,  és  egyéb 
természeti jelenségek tapasztalhatók.
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A sumer  leírások  szerint  3600  évente  halad  el  a  Nap  körül,  ezt 
igazolják  a  mai  számítások  is.  Utolsó  földközeli  elhaladása 
időszámításunk előtt 200 körül volt.

A bibliai  könyvek  is  leírják  pályáját,  így  Ésaiás,  Ámosz,  és  Jób 
könyvében  pontosan  meg  van  jelölve  a  földről  történő  észlelése 
elérkezik a Göncölszekérhez, az Orionhoz, a Fiastyúkhoz, s a déli 
csillagokhoz.

Élet a 12. bolygón?
A sumer  ékírásos  történelemkönyvek  szerint  a  bolygó  maga  hőt 
termel, ezért tud a világmindenségben vándorolni, és nem szorul egy 
állandó nap jelenlétére. A leírások vízben bővelkedő  bolygónak is 
nevezik.

A sumer  leírások  megemlítik,  hogy  az  istenek  erről  a  bolygóról 
jöttek a Földre, különböző  erőforrásokat keresni, mert ottani létük 
kezdett veszélybe kerülni.

Megfigyelhető  a sumer leírásokban, hogy a földre szállt űrhajósok 
hosszú életűek az emberi fajhoz képest. Tudósok és szakértők szerint 
ez  a  12.  bolygó ciklusával  magyarázható,  hiszen ott  egy év,  azaz 
amíg egy teljes kört tesz pályáján, az a földön 3600 év. Így 10 év a 
12. bolygón igazából 36 000 év a földön.
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A leírások szerint a bolygó lakói nem voltak halhatatlanok, csupán 
hosszú  életűek,  hiszen  közöttük  is  voltak  fiatalok,  idősebbek. 
Komoly problémát okozott számukra a földi élet, hiszen más volt a 
gravitáció,  a  légkör is  kicsit  különbözött,  ami a legnagyobb gond 
volt,  a  rövid  földi  évek,  a  gyakori  éjszakák.  Az  agyagtáblák  és 
eposzok  alapján  megállapítható,  hogy  hosszabb  itt  tartózkodás 
alkalmával el kezdtek gyorsabban öregedni. Ennek ellentételezésére 
kifejlesztettek  egy  készítményt.  Ezt  nevezték  az  emberek  az  élet 
vizének.  A  Gilgames  eposzban,  Gilgames,  a  király  fellázad  a 
halandóság ellen, és követeli az istenektől az örök életet, azaz az élet 
vizét.

 Űrrepülés a Földre?
A régészeti leletek között találunk pontos leszállási térképet. Ennek a 
megfejtése  már  1912-ben  elkezdődött,  akkor  még  csak  apróbb 
lépésekben,  hiszen  az  űrrepülés  nem létezett.  Neves  csillagászok, 
egy-egy apró, de akkor még meredeknek tűnő gondolattal segítették 
a megfejtést.
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Ez  egy  térkép,  melynek  különböző  cikkelyei  különböző 
eseményeket  jelölnek.  Van  cikkely,  mely  a  földreszállást  mutatja, 
van amely az elemelkedést, sajnos egy jó része annyira kopott, hogy 
nem fejthető meg. Egy biztos, Sitchin az össes kiolvasható írásjelet 
meg tudta fejteni.

Ez  a  térkép  azt  mutatja,  hogyan  kell  leszállni  a  Földre  a  12.  
bolygóról.

Induláskor  beállítja  a  műszereket,  majd  repülés  közben  elhalad  a 
Naprendszer  bolygói  mellett,  végül  a  földhöz  érve  bekapcsolja  a 
fékező  rakétákat,  átmegy  gőzfelhőkön,  ereszkedik,  eltűnnek  a 
gőzfelhők, majd figyel a hegyekre és leszáll. A térkép másik része a 
felszállást írja le. A mai űrrepülőgépek is hasonlóan navigálnak.

A sumer  leírások  között  szerepel  egy  baleset  leírása  is,  mikor  a 
kisbolygó övezetben a Mars és Jupiter között, törmeléknek ütközött 
az  űrhajó  és  40  fős  legénysége  szörnyethalt.  A  hír  hallatára  a 
mindenki megkönnyezett.
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 Ahogy a dolgok összecsengenek
Ha végig gondoljuk,  csak egy egységes egészben képzelhető  el  a 
magyarázat. Mert ha annak idején a 12. bolygó, illetve annak egyik 
holdja  nem  ütközik  a  Tiamat  nevű  bolygóval,  amikor  is  az  élet 
csírája a Földre került, a Föld elődjéről pedig a víz nem kerül a 12. 
bolygóra, valamint légkörük nem keveredik, akkor esélyük sincs a 
földre szálló úrhajósoknak, hogy mindenféle védőberendezés nélkül 
a  földön  éljenek,  itt  étkezzenek,  vagy  a  földi  emberekkel 
keveredjenek, házasodjanak, utódokat hozzanak létre. Ez csak akkor 
lehetséges, ha közösek a csírák, az eredet.

Ezek  után  az  sem  véletlen,  hogy  hasonló  technikai  fejlődésen 
menetek  keresztül,  mint  mi  manapság,  az  űrrepülők  hasonló 
kinézetűek, hasonló elven működtek, stb.

Gyakran ismételt kérdések
Miért részesítették előnyben a grafikus ábrázolást a sumer civilizáció 
idején?  Ugyanis az ábrázolás egy univerzális megjelenítési  forma. 
Az  ember  mikor  a  Pioneer10  űrszondával  elküldte  a  maga 
bemutatását a világűrbe, szintén rajzolt, nem írt, mert az írást nehéz 
megfejteni.
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Ez a piktografikus nyelv univerzális és nem tér el akár a sumer, akár 
más piktografikus nyelvtől. A kép elmondja, hogy akik küldték, azok 
két különböző neműek, a méretarányuk egymáshoz és az űrhajóhoz 
megadja a méreteket, bemutatja élőhelyünk két legfontosabb kémiai 
elemét,  Naprendszerünket,  illetve  a  bolygónk  Naptól  számított 
helyét.

Látható,  hogy  itt  sincs  egyetlen  vonal  sem a  véletre  bízva,  azaz 
mindennek  meg van  a  pontos  helye  és  jelentése,  éppúgy,  mint  a 
sumer agyagtáblák, vagy pecséthengereknél.

 
Mennyire megbízhatóak az eposzok? 

Az  összes  eposz,  elbeszélés,  vagy  akár  a  Biblia  is  igazából 
történelem  könyv.  Valamilyen  valós  elbeszélésen  alapul,  aztán  a 
hosszú  idő  alatt  természetesen  szépül,  kiszíneződik,  ezért  ajánlott 
mindig az eredeti forráshoz visszamenni. Ezt tette Sitchin is, mert ő 
mindent eredetiben olvas, nem elmisztifikált formában.

 
Mit higgyek és mit ne?

Mindenki a maga kulturális,  vallási,  műveltségi szűrőjén keresztül 
olvas,  tanul,  él.  Nem  kell  mindenkit  meggyőzni,  de  aki  már 
elgondolkodik, az jól jár.

Sitchin  könyvei  több  millió  ember  életszemléletét  
változtatták meg. Ráadásul minden esetben a technika, 
kutatás  őt  igazolja.  Amit  ő  leír.  az  nem  hit  kérdése, 
hanem a tények megértése.
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Ki volt Zecharia Sitchin?
A következő néhány oldal (43-tól 46-ig) nem 

OROSZ ZSOLT irásáiból származik.

Zecharia  Sitchin  világlátott  ember  volt:  Oroszországban  született, 
Izraelben  töltötte  gyermekéveit,  iskoláit  Londonban  végezte, 
dolgozni  viszont  már  New Yorkban  kezdett.  Ókori  történelemből 
diplomázott,  a  legnevesebb  amerikai  egyetemek  egyik 
legkeresettebb  előadója.  Azon  kevés  tudós  közé  tartozik,  akik 
ismerik és értik az ősi sumér nyelvet, és az ezen íródott szövegeket 
szinte  szó  szerint  képesek  lefordítani.  Sitchin  a  hetvenes  évek 
közepén állt elő elméletével, miszerint az emberiség egy bizonyos 
Nibiru nevű bolygóról származik. A tudós író az elmúlt évek során 
egész  életre  való anyagot  vetett  papírra,  amely több vaskos kötet 
formájában látott napvilágot szerte a világon. 

A sorozat A Föld Krónikája címet viseli, első darabja, Nibiru a 12.  
bolygó magyar nyelven is megjelent.
 

Az első kötet: A 12. bolygó. 

A  12.  bolygó  azzal  a  lehetőséggel  foglalkozik,  hogy  a 
naprendszerünkben  talán  egy  mindeddig  felfedezetlen  égitest  is 
található. Annak a lehetőségével, hogy az emberek félmillió évvel 
ezelőtt erről a bolygóról érkeztek a Földre, és ennek az eseménynek 
a  nyomai  a  Bibliában  is  megtalálhatók.  Mindent  egy  gyerekkori 
élményemnek  köszönhetek.  Gyakran  forgattam  a  Bibliát,  és  a 
Teremtés könyvének hatodik fejezetében olvastam a Nefilimről, arról 
a titokzatos törzsről, amelynek a tagjai az égből szálltak alá, hogy 
földi lányokkal szerelmeskedjenek. A Nefilim szónak két jelentése 
van: Isten fiai és azok, akik a mennyből jöttek, A Bibliában azonban 
valami furcsa oknál fogva óriásoknak fordították. A tanáraim rögtön 
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azzal vádoltak, hogy megkérdőjelezem a Biblia tanítását. Én nem a 
Biblia  tanítását  kérdőjeleztem meg,  hanem a  különféle  fordítások 
helyességét.  Később  aztán  alaposan  beleástam  magam  az  ókori 
irodalomba,  és  szép  lassan  eljutottam a  sumérokig  Az  ősi  sumér 
tekercsek rendre egy bizonyos Annunaki fajról tettek említést, akik 
egy  Nibiru  nevű  bolygóról  érkeztek  a  Földre.  Külön  érdekesség, 
hogy a szövegek a Nibirut a kereszt jelével illették. 

Konstatáltam,  hogy  a  Nefilim-törzs  ugyanaz,  mint  az  Annunaki, 
ezután  pedig  az  asztronómiában  képeztem  tovább  magam,  hogy 
minél  többet  megtudhassak  a  Nibiruról.  A csillagászok  a  Nibiru 
kérdését illetően két táborra oszlanak. Az egyik szerint a Nibiru a 
Mars,  a  másik szerint  pedig a Jupiter.  Mindkét  csoport  számtalan 
gyenge  lábakon  álló  érvet  sorakoztatott  fel  saját  elméletének 
igazolására.  Én  azonban  ekkor  már  képes  voltam  tökéletesen 
értelmezni az ősi sumér írásokat, és ezekből egyértelműen kiderült, 
hogy a Nibiru egy ismeretlen bolygó, mely bizonyos időközönként a 
Mars és a Jupiter közé kerül. 

A  sumérok  tudása  hatalmas  volt.  Ismerték  a  Neptunuszt,  az 
Uránuszt, a Plútót, és kiváló matematikusaik voltak. Azt vallották, 
hogy minden tudásuk az Annunaki néptől  származik. Ha a Nibiru 
létezik, az Annunaki-faj is létezik. A sumérok szerint a Nibiru 3600 
évenként  válik  a  Földről  is  láthatóvá,  ekkor  pedig  az  Annunaki 
követei  rendre  visszatérnek  hozzánk,  hogy  megnézzék,  miképp 
alakultak a dolgaink. A Nibiru létezése a bizonyíték arra, hogy még a 
saját  naprendszerünkben  is  vannak  rajtunk  kívül  értelmes  lények; 
nem  kell  óriási  távolságokban  gondolkoznunk,  ha  az  Idegeneket 
keressük. 

A második kötet: Lépcsők a mennyországba. 

Lépcsők a mennyországba,  három különálló részből áll. Az első az 
ősi  egyiptomi  és  sumér  tekercseken  olvasható  történetek  közti 
megdöbbentő  hasonlóságokat  mutatja  be,  a  második  rész  egyfajta 
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spirituális útmutató, amely a mai ember számára készült, a harmadik 
pedig amellett az elmélet mellet sorakoztat fel bizonyítékokat, mely 
szerint a Bibliában is szereplő Jeruzsálemben lévő Sínai-hegy tetején 
réges-régen egy, az Idegenek által használt leszállópályája állt.

A harmadik kötet: Az istenek és az emberek harca. 

Ez a könyv az egyik legnagyobb háború történetét elemzi, amelyre 
valaha is sor került. Az Annunaki-faj két földi helytartója, Enlil és 
Enki robbantották ki pusztán az egymás iránt érzett gyűlöletük miatt. 
A  háború  eseményeinek  bemutatása  mellett  egy  apró  kitérőt  is 
teszek,  mégpedig  az  erkölcstan  és  a  teológia  világába.  Olyan 
kérdéseken  morfondírozom  a  könyv  lapjain,  amelyek  mindig  is 
érdekeltek. Mint például azon, hogy az ember természetétől fogva 
harcos jellem-e, vagy valaki más tette azzá?

A negyedik kötet: Az ismeretlen tartomány. 

címet  viseli,  és  a  dél-amerikai  kontinens  népeinek  őstörténete  a 
központi  témája.  Nemcsak  az  azték  és  a  maja  kultúráról,  de  az 
azokat  megelőzőkről  is  szó  esik  benne.  A mai  napig  sem tudjuk 
biztosan, hogy kik is voltak Dél-Amerika valódi őslakosai, hogy kik 
alkották  a  csodálatos  megalitikus  struktúrákat.  Ebben  a  kötetben 
több  olyan  sumér  írásból  idézek,  melyek  szinte  szó  szerint 
megegyeznek az ismert maja és azték tekercsekkel.

Az ötödik kötet: A második teremtés.

Az  előző  négy  munkámat  helyezi  új  megvilágításba.  A korábbi 
műveim  megjelenése  óta  eltelt  némi  idő,  a  tudomány  számos  új 
eredményre tett szert. Ezek az eredmények azonban csak látszólag 
újkeletűek.  A DNS  felfedezésére  egyáltalán  nem  a  közelmúltban 
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került sor, a sumérok már évezredekkel ezelőtt ismerték. Az egyik 
tekercs  világosan  beszámol  arról,  hogy  miképp  teremtették,  azaz 
inkább állították elő az Annunaki-tudósok a bibliai Ádámot és Évát 
laboratóriumi körülmények között. 

Egy másik írás az Uránusz és a Neptunusz tulajdonságait sorolja fel, 
ezek pedig egyértelmüen megegyeznek a Voyager 2 által továbbított 
információkkal.  Hogy  lehet,  hogy  Enki  6000  éves  szimbóluma 
megegyezik  azzal,  ahogy  manapság  a  DNS  kettős  spirálját 
ábrázoljuk? Szóval, ilyesmikről és még sok egyébről szól ez az új 
könyv?

Zecharia Sitchin: 

A küldetésem  az,  hogy  felhívjam  embertársaim  figyelmét  az  ősi 
iratokban  rejlő  óriási  tudásanyagra  és  bölcsességre.  Fontosnak 
tartom azt is, hogy kutassunk a gyökereink után, és ezt a megfelelő 
módon  tegyük.  Számomra  az  ősök  történetei,  a  tekercseken  és 
kőtáblákon  olvasható  beszámolók  nem  a  fantázia  termékei,  a 
mitológia  témakörébe  tartozó  badarságok,  hanem  a  színtiszta 
igazságot közvetítik. Úgy érzem, hogy az utóbbi időben a munkám 
kezdi kivívni magának azt a megbecsülést, amelyet kezdettől fogva 
megérdemelt. 

Több mint két tucat könyvről tudok, amelyek kizárólag 
az én műveimen alapulnak, de valószínűleg még ennél is 
több  van,  amelyekről  nem  is  hallottam.  A  múlt  
megszállott  kutatói  tudják,  hogy  az  én  forrásaimból 
bizalommal  meríthetnek,  mert  én  mindig  szigorúan  a 
tényekre  hagyatkozom.  Nem  teszek  ostoba 
kijelentéseket,  és  a  módszerem,  mellyel  a  könyveimet 
szerkesztem, abszolút tudományos alapú.
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Az ELSŐ űrrepülőtér
Orosz Zsolt

A földön  egy  helyen  találhatók  a  legnagyobb,  legkolosszálisabb 
kőtömbök, ez Libanonban, a mai Baalbek városa.

Ez a hely mindig is népszerű volt, az ókori görögök Heliopolis-nak 
(a Nap Városa) nevezték, előttük a föníciaiak a Titkok Városának, a 
vallásos írások Shamash Isten Lakhelyének nevezik, Gilgames, Uruk 
város ötödik királya, a halhatatlanság keresése közben járt erre, és 
egyszerűen reptérnek nevezte. Ő azért jött ide, hogy eltulajdonítson 
egy űrrepülőt  és  eljusson a legfőbb istenekhez,  a  halhatatlanságot 
követelni,  lévén  nagyobbik  részben  isteni  származása.  Gilgamesh 
nagyapja volt Utu/Shamash isten.

Gilgamesh  részletesen  leírja  útvonalát,  illetve  a  leszállóhelyet,  a 
cédrus erdők mellett,  illetve olyan precízen leírja egy űrrepülőgép 
felszállásakor  észlelt  fény,  és  hang  jelenségeket,  továbbá  a  föld 
remegését,  a  levegő  vibrálását,  a  keletkezett  légmozgásokat,  hogy 
bármelyik olvasni tudó, ma élő kisiskolás azonnal rávágná, ez egy 
repülőgép felszállása.
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Ha ma valaki felkeresi a helyet, akkor arról híres, hogy itt vannak a 
Római Romok. Ez volt a valaha emelt legnagyobb templom, Jupiter 
isten (a  görög Zeus)  temploma.  Méreteiben nagyobb volt,  mint  a 
római Jupiter templom, sőt az egész birodalomban nem volt nagyobb 
építmény. Időszámításunk előtt az első évszázadban épült, mikor a 
Római Birodalom terjeszkedett, katonai ereje teljében volt. Később 
rengeteg római isten számára is építettek itt a közelben templomot, 
azonban ezek mérete messze kisebb, mint a Jupiter templomé. 

De miért építettek ide ekkora templomot a rómaiak? Mert előttük ezt 
tették a görögök. Mikor elfoglalták a helyet a római katonák, akkor, 
ahogy ezt más máskor is tették, porig rombolták a görög emlékeket 
és pont a helyükre egy nagyobb, gigantikusabb templomot emeltek. 
A görög építményt le tudták ugyan rombolni, de annak az alapjául 
szolgáló  nagy  kőtömböket  nem  tudták  megmozdítani,  így  hát  rá 
építkeztek.  Előzőleg  a  görögök  építettek  ide  templomot  Zeus 
tiszteletére, aki ugyanaz az isten volt, mint a rómaiak Jupitere, aki 
nem más, mint a sumer Enki isten.
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Már a tizenhetedik századtól megemlítik a helyet a neves utazók, és 
alaposan körbe is  járták,  lemérték,  vázlatokat  készítettek róla.  Az 
igazi felfedezők a németek voltak az első  világháború környékén, 
majd  később  a  franciák.  Innen  tudjuk,  hogy  az  egységesen 
kőlapokkal  alapozott  terület  nagysága  kb.  465.000  négyzetméter, 
legnagyobb  hossza  kb.800  méter.  Napjainkra  teljesen  beépült  a 
terület,  a  házak  lassan  csak  a  római  templom  területét  hagyták 
szabadon.
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A képen Zecharia Sitchin és barátai.

A régészeti feltárások során kiderült, hogy az alapot képező, téglatest 
formájú szabályos kőtömbök tömege kb. 1.100 tonna. A rájuk épített 
építmény falai  már  kisebb,  500 tonnás kőtömbökből  állnak.  Csak 
érdekességként kell megjegyezni, hogy a nagy Gízai piramis 2,5-3,5 
tonnás kőtömbökből  áll.  Az alapot alkotó 1.100 tonnás kőtömbök 
mérete  kb.  20×4,5×4,5  méter,  kb.  5.200  darab  alkotja  az  alapot, 
melynek össz súlya kb. 5,7 millió tonna. 

Ma sincs  olyan  ember  készítette  technikai  eszköz,  mely  ezeket  a 
tömböket meg tudná emelni, legalább egyet. Nem csak megemelni 
kellett őket, hanem néhány kilométerrel arrébb kifaragni, idehozni, 
egymás mellé illeszteni. A kitermelés helye ma is látható, mert egy 
befejezetlen kőtömb ott maradt, melynek faragását, méretre vágását 
még nem fejezték be.  Ma még nincs olyan technikánk, hogy ezt 
befejezhetnénk.
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Az első  sumer leírások,  pontosan meghatározzák a Vízözön előtti 
leszállópálya helyét, annak kapcsolatát az irányító központtal, illetve 
a  leszállást  segítő  irányjelzőkkel.  Gilgames  utazásait  térképen 
követve  egy  az  egyben  ezt  a  helyet  kapjuk  leszállóhelyként 
megjelölve. 

Ezen  túlmenően  a  Földön  sehol  sincsenek  ehhez 
mérhető  gigantikus  kőtömbök,  ráadásul  ilyen  szépen, 
síkba lerakva,  ekkora területen.  Egy profin megépített  
reptér,  űrrepülőtér.  Továbbá  a  Földön  sehol  sincs  és 
sosem volt  több  cédruserdő,  csak  ez,  amely  ugyanaz,  
mint ahol Gilgames járt.

A  Vízözön  után  használhatatlan  lett  a  terület  mint 
leszállóhely.

A  mai  modern  tudásunk  szerint,  innen  indult  el  a 
növénytermesztés,  mintha  itt  lett  volna  egy  vetőmag 
gyártó üzem, és innen hordták volna szét mindenfelé a 
vetőmagot.  Enki  és  Enlil  naplói  szerint,  itt  kezdtek el  
foglalkozni a növénytermesztéshez szükséges növények 
házasításával,  mert  ez a terület  ugyan be lett  borítva 
egy vékony földréteggel, de ez hamar kiszáradt.

Túl  azon,  hogy méreteiben gigantikus,  igazából  ez  az 
egyetlen megmaradt alkotás az Vízözön előtti időkből. 

Életkora néhány százezer év.
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Az ítélet napja
Az  emberiség  és  isteneik  sorsát  állandóan  befolyásolta  a  Nibiru 
bolygó érkezése és elhaladása a Nap körül. I.e 11 000 – i.e. 2000 
között ez egy természetes jelenség volt, az istenek tudták is pontosan 
az érkezés időpontját, az emberek pedig várták, hisz ilyenkor mindig 
új tudást kaptak. 

A régészeti leletek alapján úgy tűnik, a bolygó elhaladásakor mindig 
egy  láthatatlan  kéz lendített  az  emberiség  szekerén.  Ahogy  a 
leírásokból kiderül, öröm volt mindenki számára, ha jött a bolygó, 
bátran ábrázolták a dolgozó embereket, a háttérben az égen pedig a 
Nap és a Nibiru.

Az érkező bolygó ábrázolása több ezer év alatt kissé változott, lévén 
egy  önhőtermelő  bolygó  eleinte  a  Naphoz  hasonlóan  ábrázolták, 
majd  a  függőleges  és  vízszintes  sugarak  megerősödtek,  majd  i.e. 
3000-től már inkább egy kereszt lett a jele, mely egyenlő szárú. Ma 
ilyen a máltai kereszt.
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Mivel a Nibiru,  az istenek bolygója, ezért  az uralkodók, királyok, 
félistenek  el  kezdték  az  egyenlő  szárú  keresztet  hordani,  ezzel 
fejezve ki, hogy ők közel állnak az istenekhez. Az igazi istenek nem 
hordták a jelet, hisz nekik nem kellet bizonyítani hovatartozásukat. 

Megjegyzendő,  hogy  a  spirituális  világban  nagyon  nagy  tisztelet 
övezi az egyenlő szárú keresztet. Az egység szimbóluma. Egység a 
mindenséggel. Templomokban is megtalálható ez szimbólum, bár a 
katolikus egyház más alakú keresztet használ.

53



Hasonló történt Egyiptomban, ahol a fáraókat körülmetélték, hogy 
istenhez  hasonlók  legyenek,  ugyanis  anatomiailag  ez  az  egyetlen 
fizikai különbség volt az istenek és az emberek között. A zsidó nép, 
“isteni származásának” bizonyítása érdekében kezdte alkalmazni a 
körülmetélést. A kereszt kialakulásának igazi oka a leírások szerint 
az, hogy a Nibiru a keresztezés bolygója, a Föld és a Nibiru nem 
csak  csillagászatilag  keresztezik  egymás  pályáját,  hanem  az  élet 
kialakulása, fejlődése szempontjából. 

I.e. 2000 után, a Marduk király által kialakított vallás tovább vitte a 
kereszt használatát, a babiloni vallás jelképe lett, és ahogy a marduki 
vallás  egyre  erőteljesebb  lett,  egyre  komolyabb  irányítója  lett  az 
életnek,  úgy  egyre  szentebb  jel  lett  az  egyenlő  szárú  kereszt.  A 
kereszténység  átvette  ezt  a  szent  jelet,  azonban  az  egyik  szár 
megnyúlt és így alakult ki a ma használatos kereszt. Tudni kell, hogy 
egy  vallás  nem  a  semmiből  jön  létre,  hanem  átveszi  az  olyan 
értékeket, melyek a nép számára megszokottá váltak, azokon kicsit 
módosít, így jelzi, ez egy új irányzat. 

Példa erre a Karácsony, mely igazából egy pogány ünnep volt, a téli 
napforduló.  Krisztus  márciusban  született.  Hasonlóan  átvett 
ábrázolás a gyerekét a kezében tartó Mária, mert ez egy ősi sumer 
isten, Isis istennő és gyermeke ábrázolása. Az egyiptomi vallás, halál 
utáni öröklétét szintén átvették a mai vallások. 

I.e. 4.000 körül, mikor szintén földközelben tartózkodott a Nibiru, 
tett látogatást a Földön, Anu, az istenek vezetője. Nagy készülődés 
volt  ennek  tiszteletére,  hiszen  ekkor  látszott  eldőlni  a  földi 
tartózkodás sorsa. Ha Anu elégedetlen, mindenki visszamegy, és ezt 
nem akarták, mert az itteni élet laza és kellemes volt az űrhajósok 
számára. Bár az istenek által alkalmazott cselt Anu elhitte, azonban a 
földi legénységet 600 főről 400 főre csökkentette.

54



I.e.  1.500 körül,  mikor az istenek nagy része a háborús kudarcok 
miatt az Amerikai kontinensre költözött, Babilonban Marduk, Enki 
elsőszülött  fia uralkodott,  úgyszintén Egyiptomban Ra néven, míg 
Babilon körül az Enlil utódok uralták a trónt. 

Mivel az istenek utódai, a félistenek, próféták igazságtalannak látták 
a helyzetet, illetve tudták, hogy Anu időnként eljön és rendet tesz, de 
már  rég  nem járt  erre,  ezért  felerősödtek azok a  hangok,  melyek 
megjósolták  az  ítélet  napját,  mikor  eljön  az  istenek  vezére,  és 
igazságot  tesz.  Ez  előtt  rendszeresen  kellett  Anunak  igazságot 
tennie,  mert  fiai  Enki  és  Enlil  nem  bírtak  sem  magukkal,  sem 
egymással. Ilyen volt a Vízözön előtt többször, majd közvetlenül a 
Vízözön után, majd i.e. 4.000 körül.

Felerősödtek  a  próféták  jóslatai  a  végítéletről,  bár  igazából  ők 
maguk sem tudták, hogy mi lesz a jövő, egyszerűen vártak valakit, 
aki  vagy  jól,  vagy  rosszul,  de  valahogy  dönt.  Ráadásul  olyan 
személy döntését várták, aki előtt még az istenek is megalázkodnak. 
A  próféták,  illetve  a  királyok  jó  része  isteni  felmenőkkel 
rendelkeztek, azonban mivel már a földön születtek, emberi életük 
volt,  nem  rendelkeztek  az  istenek  hosszabb  életével.  Ami 
megkülönböztette őket az emberektől, az a múlt jobb ismerete, bár a 
tudós  istenek  Amerikába  költözése  után  nem  volt  a  sumer 
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területeken olyan isten, aki igazából értette volna a múltat,  hiszen 
néhány generáció után inkább meseszerű  lett  a  történelem. Olyan 
sem volt, aki ki tudta volna számolni a Nibiru bolygó eljövetelének 
pontos idejét. A próféták csupán érezték, hogy valami fog történni, 
és  ennek  lassan  eljön  az  ideje.  Így  aztán  a  próféták  jósoltak.  A 
múltból következtettek a jövőre, az olyan királyok, akik nem értették 
mindezt, mindent megettek, hogy minél fenségesebb módon várják 
az  Úr  eljövetelét,  az  ítélet  napját.  Úgy  tűnik  mindenhol  nagy 
építkezésbe, nagytakarításba kezdtek. 

Példa erre Salamon király, aki Jeruzsálemben épített egy templomot, 
mely  teljesen  vasmentesen  épült,  azonban  a  belseje  arany 
lemezekkel lett borítva. Az aranyat a nagy mennyisége miatt Dél-
Afrikából hozták, Ophir nevű helyiségből, mely ma már nem létezik. 
Az isteni sugallat egy próféta jóslata, bár senki sem tudta, hogy miért 
nem  lehet  vasat  használni,  és  miért  kell  arannyal  bélelni.  Mai 
tudásunk is arra elég, hogy vas hiányában az elektromágneses jelek 
jól  áthatolnak  a  falakon,  az  arany  pedig  a  legjobb  villanyáram 
vezető.

Érdekes mód még két teljesen hasonló templom épült,  az egyik a 
Cuzco városában épült templom, ez inka főváros volt a mai Peruban. 
A másik Puma-Punku városában épült, a Titicaca tó mellett, a mai 
Bolívia  területén.  Az  amerikai  leletek  szerint  az  eljövendő  isten 
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házát  szerették  volna  felépíteni.  Babilon  területén  Marduk 
újjáépítette ziggurat alakú templomait, a csillagász papok, állandóan 
kémlelték az égboltot,  azonban nem volt  olyan ember,  vagy isten 
ezen a területen, aki tudta volna, hogy mit várnak. Egyszerűen csak a 
változást  keresték,  mikor  tűnik  fel  valami,  ami  nem  illik  oda. 
Marduk,  aki  megélt  több Nibiru elhaladást,  tudta,  hogy mi lesz a 
jelenség, azonban nem volt tudós, nem tudta, hogy mikor lesz az, és 
erősen  félt  Anutól,  hátha  megbüntetik  cselekedeteiért,  hiszen 
Marduk is tudta, kissé túllőtt a célon. 

Az Asszír birodalom egyik uralkodója Ashurbanipal (i.e. 668-630), 
volt a környék legokosabb vezetője. Az az ötlete támadt, hogy elő 
kell venni a sumer tudást. Egyszerűen régészeti feltárásokat végzett 
a régi sumer területeken, a régi leírásokat lefordította asszír nyelvre. 
Ez nem is volt olyan könnyű, mert a sumer nyelv már nem létezett 
az eredeti formájában. Ily módon Ashurbanipal volt az első régész a 
Földön.
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Nagy szolgálatot tett nekünk, hiszen sok lelet úgy maradt fenn, hogy 
részben  sumer  eredetiben,  részben  asszír  fordításban.  Azonban  a 
fordítások  inkább  átmásolások,  mert  semmit  nem  tettek  hozzá  a 
sumer  leírásokhoz.  Fáradozása  hatalmas  jutalommal  járt,  mindent 
megtudott  a  múltról,  éppen  úgy,  ahogy  mi  is.  Megértette  az 
eseményeket,  a  Vízözönt,  a  csillagászatot,  a  sumer  élet 
megsemmisülését. 

Tudósai  ki  is  számolták  egészen  pontosan  a  Nibiru 
visszatérésének idejét, melyet ő nem ért meg. Aztán i.e. 
556 május 19-én megtörtént, eljött az ítélet napja, egy 
napfogyatkozás  történt.  I.e.  762-ben  volt  egy 
napfogyatkozás,  ez  főleg  Asszíria  területét  érintette,  
majd  i.e.  584-ben volt  egy  másik,  mely  a  Mediterrán 
területeket  érintette.  E  teljes  napfogyatkozás  létét  a 
Nasa is igazolta, illetve a régészeti leletek is elmesélik.

Az alsó képen a NASA által kiszámolt teljes napfogyatkozás látható, 
továbbá egy sumer szöveg 19. és 20. sorai írják le a napfogyatkozást. 
Érdekes,  hogy  a  NASA  egy  sumer  leírás  alapján,  és  Sitchin 
javaslatára,  foglalkoztatja  tudósait  egy  múltbeli  napfogyatkozás 
tényleges  létének  kiszámítására.  Újra  kiderül,  hogy  igaz,  amit  a 
sumerok leírtak.

Az emberiség felkészült a nagy találkozásra, az 
ítéletnapra, mikor az Úr eljön, és igazságot tesz. 

Azonban nem jött senki, hanem az istenek szervezett 
formában távoztak, vagy inkább menekültek.
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Isten nevében

Az emberek és isteneik kapcsolatában több törés is  volt,  ilyenkor 
mindig radikálisan átértékelődött a kapcsolat.

Az első időszakban, a Vízözön előtt az istenek az embert szolgának 
tekintették, úgy néztek rá, mint ma az ember egy háziállatra. Az idő 
múlásával az emberek eltávolodtak az istenektől. Igazából céltalan 
volt az élet. Tudás nem igazán jellemezte az emberiséget eltekintve a 
napi  megélhetéssel  járó  információkat.  Ez  az  időszak  volt  a 
leghosszabb, 150-200.000 évet ölelt fel és szinte egyetlen tudatalatti 
cél volt, a faj fennmaradása. Ez egyébként minden faj jellemzője a 
világegyetemben. E hosszú idő alatt többször is majdnem kihalt az 
emberiség,  főleg  a  kisebb-nagyobb  éghajlatváltozások,  a  kisebb 
jégkorszakok jelentették a gondot. Ilyenkor a visszaszorult az élet, és 
néha csak a csodán múlt a fennmaradás.

Az istenek leírása szerint az emberi lét ilyen céltalan, szervezetlen 
formája nem biztos, hogy sokáig képes lett volna fennmaradni, és 
főleg nem fejlődni. A második szakaszban a Vízözön után mindkét 
fél társnak tekintette a másikat, ebben meg is egyeztek, cserébe az 
istenek  sok  mindent  megtanítottak,  létrehozták  a  civilizációt, 
megszervezték  az  ember  életét,  ezzel  több  millió  éves  időugrást 
valósítottak meg. 

Igaz, e hírtelen fejlődés visszaesett az istenek távozása után, és csak 
napjainkra jutott újra a régi szintre. Kérdés, hogy minek a hatására? 
A harmadik  és  egyben  utolsó  szakasz  radikálisan  új  kapcsolatot 
eredményezett  Babilonban,  Marduk  király  uralkodott  az  emberek 
felett,  létrehozta  és  megerősítette  a  papok vezető  szerepét,  illetve 
létrehozta  a  vallást,  melynek  utódja  a  mai  vallás.  E  korszak 
jellemzője, hogy az istenek nem hoznak új tudást, inkább a felejtés a 
jellemző, a dogmák, hiedelmek kialakulása.
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A bal képen Marduk látható és három égitest, a Hold, a Nibiru és a 
Nap.  A középső  képen  Marduk  ül  a  trónon.  A jobb  oldali  képen 
Marduk  tipikus,  ziggurat  építményeinek  egyike  látható.  A  Bábeli 
Torony  is  ilyen  építmény  akart  lenni.  Geometriája  rengeteg 
szabályosságot  tartalmaz,  és  tájolása  miatt  a  Nibiru   bolygó 
eljövetelét is alkalmas volt megfigyelni. 

Fontos  szempont,  hogy  eddig  az  istenek  csatáit  legtöbbször  az 
emberek vívták  meg,  mintha  az  istenek  sakkoztak  volna,  és  csak 
szükség  esetén  léptek  be  maguk is  fizikailag  a  harcba,  mostantól 
azonban  az  emberek  maguk,  saját  ötlettől  vezérelve  kezdtek 
háborúzni. Azért, hogy háborúik igazát bizonyítsák, mindig istenre 
hivatkozva indultak harcba. Ekkor alakult ki, a máig is élő fogalom 
isten nevében. I.e. 2.024-ben, miután a sumer társadalmat elfújta a 
szél, Bábel volt az igazi túlélő, és 100-150 év volt szükséges ahhoz, 
hogy létrejöjjön Babilon, a királyság. Ez már nem városállam volt, 
hanem nagy kiterjedésű királyság. Vezetője Marduk, Enki elsőszülött 
fia,  akinek életét  a  háborúk alkották.  Babilon mellett  kialakult  az 
Akkád  királyság  is,  hasonló  méretekben,  itt  a  vezetők  az  Enlil 
utódok voltak, tehát ellenséges terület. Bár a sumer társadalom eltűnt 
egy nap alatt, az akkád és a babiloni kultúra jogutódként tovább viszi 
a történelmi szálat.
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Marduk  király  hatalmát  megerősítendő,  igazi  istenné  nevezte  ki 
magát,  a  szó  legerősebb  értelmében,  átírta  a  történelmet,  még  a 
Nibiru bolygót is átkeresztelte Marduk bolygóvá. Igazából ekkor jött 
létre az egyisten hit, ugyanis bár a régebbi istenek neveit nem tiltotta 
be,  azonban  azokat  a  neveket  mind  átalakította  és  mind  ő  rá 
vonatkozott, például Ninurta = Marduk a hegyi, Nergal = Marduk a 
támadó, Enlil = Marduk a vezető erő, stb.

Marduk  felajánlotta  az  Enlil  klán  utódjainak,  hogy  éljenek 
Babilonban, mindenük meg lesz, csupán el kell ismerni Mardukot 
mindenek felett álló istennek, tehát mintha egy arany kalitkába zárná 
őket. Természetesen egyik isten, félisten sem élt a lehetőséggel.

Marduk állandóan naplót  vezetett,  ahova  mindent  lejegyzett,  nem 
csak az eseményeket, hanem az ő belső hajtóerőit is. Innen tudjuk, 
hogy ő komolyan is gondolta hatalmát, kiélhette uralkodói hajlamait, 
sokkal  többre tartotta  magát,  mint  bármely király,  ő  a  szó  valódi 
értelmében  istennek  érezte  magát.  Hogy  még  jobban  el  tudjon 
szakadni  a  földi  valóságtól,  királyokat  nevezett  ki,  dinasztiák 
alakultak ki,  és elérte, hogy az emberek tudatában a háború, mint 
valóság ott élt. Az ő sugallatára kezdtek kialakulni a vallási háborúk, 
mikor csak azért képesek voltak háborúba menni, mert a másik fél 
más istent tisztelt.
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A kor  régészeti  leletei  bizonyítják,  hogy  az  emberek  a  legkisebb 
dolgokért  is  háborúba  indultak,  a  vezérek,  királyok  mind  arra 
hivatkoztak,  isteni  sugallatra  indulnak  küzdelembe,  azaz  isten 
nevében a szent háborúba. Marduk jegyzetei szerint ő maga élvezte 
ezt,  nem  hogy  nem  akadályozta,  hanem  sugallta  az  ilyen 
tevékenységeket, hisz egy másik isten emberei ellen indultak.

A korszak igazi nyertesei a papok voltak, hiszen bárki, aki el akart 
valamit érni, az pap kellett legyen. Így léteztek:

    * a templom körül tevékenykedő papok (Abalu)
    * a rituális szertartások papjai (Mulillu, Mushshipu)
    * a vallásos kegytárgyakat készítő papok (Umannu)
    * a szakács papok, ők általában nők voltak (Zabbu)

   sirató, temetkezést végző papok (Bakate),
   ők voltak az első fizetett siratók

    * szervező papok, akik a templom napi életét szervezték, 
       szigorú szabályok alapján (Shangu)
    * a víztisztító papok (Ramaqu)
    * a szennyvízelvezető papok (Nisaku)
    * a templomi kórusban éneklő papok (Pashishu)
    * a templomi zenész papok (Lallaru)

Minden csoportnak volt egy vezetője, őt Rabu-nak nevezték, ő felelt 
a szervezettségért.  Az első  időkben egy-egy csoport néhány főből 
állt, azonban az idő előrehaladtával egyre nőtt a létszám, lassan már 
a  templom életét  bonyolító  papok száma hatalmasra  dagadt,  nem 
volt ritka a több száz fő,  és ahogy nőtt  a létszám, egyre nagyobb 
kiszolgáló  személyzet  vált  szükségessé.  Szintén  a  létszám 
növekedésével egyre rituálisabb, egyre szertartásosabb lett a vallás, 
egyre szabályozottabb keretek között és az emberek életében egyre 
nagyobb irányító  szerepet  töltött  be.  A kellő  szigorral  összetartott 
tömeget könnyű volt harcba vinni az isten nevében, egy másik isten 
emberei ellen. A templomi életben szereplő papok száma időnként 
akkora  volt,  hogy  város  lett  a  városban,  mint  egy  mai  állami 
apparátus.
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Marduk továbbra Egyiptom istene is volt,  Ra a láthatatlan néven, 
hiszen több ezer éve nem is volt a Nílus mentén, mert lefoglalták 
háborúskodásai.
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Látható, hogy Ra / Marduk több ezer éves fizikai hiánya miatt az 
egyiptomi ábrázolásokban lassan elveszítette emberi arcát, azonban 
a  kezében  ott  az  egyenlőszárú  kereszt,  a  Nibiru  bolygó  jele. 
Egyiptomban lassan magától  alakult  ki  egy sajátos vallás,  mely a 
fáraó  mindenhatóságára  épült,  itt  a  fáraó  már-már  isteni  rangban 
volt. 

Egy dolog zavarta csak a fáraókat, hogy miért kell előbb meghalni 
ahhoz,  hogy  halhatatlanok  legyenek.  Míg  Babilonban  egy  isten 
szervezett  formában  vezette  be  a  vallást,  addig  Egyiptomban 
magától  alakult  ki.  Azonban  az  egyiptomi  vallásnak  is  van  egy 
jellemzője,  melyet  ma is  megtalálunk,  a  halál  utáni  feltámadás,  a 
halál utáni örök élet, mindez a fáraók halhatatlanság utáni vágyából 
indult ki. 

Az  egyiptomi  vallás  azért  is  lett  más,  mert  maguk  az  emberek 
alakították, nem lévén egy isten a helyszínen. Míg Babilonban az 
isten látható volt és a vallást hatalma erősítésére, a nép összefogására 
és háborúba mozgatására használta, addig Egyiptomban a valamiben 
hinni dominált, a fáraók is csak ennyit tudtak, ők sem voltak istenek. 

Az  emberiség  történelmét  végig  kíséri  az  “isten 
nevében”,  mely  nem  más,  mint  saját  hibáink 
eltussolása,  saját  rossz  cselekedeteink 
igazságosságának  bizonygatása,  más  mögé  bújás. 
Legegyszerübb  nem  vállalni  a  felelősséget 
cselekedeteinkért, hanem azt mondani, nem én akartam, 
hanem  isten  miatt  tettem,  istenni  sugallatra,  isten 
nevében, ő is így tenne, ha itt lenne.

Az  elmúlt  4.000  év  alatt  több  százmillió  ember  lett  
ennek áldozata.
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A BÁBELI Torony

Több változata is van a Bábeli Torony történetének, egyben azonban 
mind közös, hogy az istenek megijedtek, attól, hogy az ember olyat 
képes építeni, mint ők és akkor már egyenrangú lesz velük. Ezért 
aztán  az  istenek  káoszt  okoztak,  a  Biblia  szerint  összekeverték  a 
nyelveket. Bár ez utóbbit szinte egyik kutató sem érti, hogy hogyan 
lehet a nyelveket összekeverni. 

1876-ban  Ninivében  a  könyvtárban  az  archeológusok 
megtalálták  a  Bábeli  Torony  történetének  eredeti 
változatát. Igaz ez már egy másolat, mely akkád nyelven 
készült,  de  hivatkozik  az  eredeti  sumer  változatra  és, 
hogy azzal mindenben megegyezik. Az ékírást már rég 
megfejtették, azonban a két tábla eléggé sérült és sok 
helyen olvashatatlan. 

Megfejtve az ékírást, kiderült, hogy nem igazán az emberek voltak a 
történet  főszereplői,  hanem  ők  inkább  csak  gyalogok  voltak  a 
harcban.  Igazából  két  isten  és  családi  klánja  között  volt  az 
összetűzés.  A sumer leírások alapján,  értelmezve a kor történelmi 
eseményeit megállapítható, hogy a történet i.e. 3.450-ben zajlott. Ez 
volt  egy  nagyon  kaotikus  és  viharos  korszak  kezdete,  mely  i.e. 
3.100-ig  tartott.  Teljes  gazdasági  csőd  és  az  istenek  közötti 
háborúskodás  jellemezte,  melyeknek  célja  volt  a  területszerzés. 
Egyre több volt az isten és egyre kevesebb a felosztható terület.

Az  első  földre  szállt  űrhajósok  vezetői  gerjesztették  a  problémát. 
Enik  a  tudós,  kinek  elsőszülött  fia  Marduk  egy  összeférhetetlen, 
erőszakos,  uralkodni  vágyó  személyiség,  került  összetűzésbe  a 
leszállók parancsnokával Enlil-el, aki viszont vezető egyéniség, igazi 
főnök. Enki és Enlil féltestvérek voltak, apjuk Anu az idegen bolygó 
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királya.  A  sumer  területek  vezetője  Enlil  volt,  míg  Marduk,  a 
cselekedetei  miatt  többször  száműzött  uralkodó,  területet  szeretne 
szerezni  magának,  mert  milyen  uralkodó  az,  akinek  nincs  népe, 
hazája. Ezért az őt követő emberek egy várost kezdenek építeni, és 
hogy ne függjenek az ellenségtől, Enlil-től, még egy égig érő tornyot 
is szeretnének építeni, azaz egy kilövőállást az űrközlekedés miatt, 
hiszen az igazi reptér az ellenség kezén volt. 

A megtalált  eredeti  leírásokból  kiderül,  hogy  az  emberek  égetett 
agyag  téglából  kezdetek  építkezni.  Azokban  az  időkben  minden 
fontosabb  épületet,  templomot,  főleg  repülőteret  az  istenek  egy 
csoportja a titkok tudói tervezete, és a kivitelezést is az istenek egy 
csoportja vezette. Itt most nem lévén tervező és kivitelező csoport, 
az emberek, a maguk feje után kezdtek építkezni.  Az építkezésnek 
híre  ment  az  istenek  között,  ekkor  azok  megijedtek,  hogy  ha  az 
ember,  akitől  az  ilyen  tudást  eltitkolták,  most  a  maga  egyszerű 
eszétől  képes,  akkor  bizony hamarosan túlszárnyalja  az  isteneket. 
Enlil  hatalmi erői  elfoglalták a várost és leállították az építkezést. 
Ekkor  zavargások  törtek  ki,  majd  a  haderő  addig  járőrözött  a 
városban, míg helyre nem állt a rend.

A történet tanulsága
Az esemény és körülményei nagyon sokat elmondanak a korról, még 
ha a megtalált eredeti leírások már csak részben fejthetők is meg. 
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Első és legfontosabb, hogy az istenek az embert szolgálni szánták, 
éppen  ezért  igaz,  hogy  megajándékozták  rengeteg  tudással, 
eszközzel, azonban arra nagyon is vigyáztak, hogy a legfontosabb 
tudást ne adják át. Igazából a tudás és a nagyobb bolygóciklus miatti 
hosszabb élet  különböztette  csak meg az isteneket  az  emberektől. 
Ezért is ijedtek meg annyira, mikor azt hitték, hogy az ember már 
önállóan  is  képes  olyan  gigantikus  épületeket  építeni,  mint 
amilyeneket  az  istenek  terveznek,  vagy  akár  űrrepülőgép  kilövő 
állást.  Pedig kár volt  aggódni,  az emberek nem értettek ehhez, és 
főleg nem az űrrepülőgéphez. A második fontos dolog, hogy kiderül, 
hogy  a  torony  építésének  ideje  előtt  egy  egységes  nemzet  volt  a 
sumer, egy állam, mely egy nyelvet beszélt. 

Mikor a Bábeli Torony történetek arról beszélnek, hogy az istenek 
összekeverték a nyelveket, az vagy rossz fordítás az eredeti sumer 
vagy akkád szövegből, vagy csak jelképes. Sajnos a valóságot sosem 
fogjuk  megtudni,  mert  a  megtalált  táblák  ezen  részei  teljességgel 
meg  vannak  semmisülve.  Ha  jelképes  az  írás,  akkor  bizony  a 
valóságot tükrözi, mert az esemény után már szétvált több nemezetté 
a sumer, nem maradt egységes, aminek következménye a nyelvek 
területi  átalakulása,  azaz  kezdtek  új  nyelvek  kialakulni  a  régi 
egységesből.  Az  esemény  után  vált  4  külön  területté  a  sumer 
civilizáció. 

Megjelent  Egyiptom,  szinte  egyik  pillanatról  a  másikra,  majd  az 
Indus völgyi civilizáció még gyorsabban, a pillanat tört része alatt, 
illetve a negyedik terület a Sinai félsziget, ahol az ürrepülőtér volt. 
Ez utóbbi szigorúan az istenek kezében volt.  A négy terület  négy 
királyság, külön törvényekkel, külön urolkodókkal, és lassan-lassan 
külön nyelvvel. Ez lehet igazából a nyelvek összekeverése, azaz a 
Bábeli  Torony  elindított  egy  folyamatot,  mely  önálló  civilizációk 
kialakulásához  vezetett.  A  Bábel  szó  (Babilon)  jelentése  akkád 
nyelven Bab-Ili, azaz az istenek kapuja. Ez az a hely, ahol az istenek 
bejöttek, vagy elhagyták Sumert.
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Elfújta a szél / Sodoma és Gomora

I.e. 2.100 körül a sumer társadalom túljutott fejlődése csúcsán. Az 
élet,  mely  2.000  éven  át  kényelmes  volt,  lassan  kezdett 
kellemetlenné válni. Az ok, a sok háborúskodás, ellenségeskedés. A 
háborúskodás  igazi  okai  az  istenek  voltak,  ennek  következtében 
kezdett  zűrzavar  uralkodni  a  sumer  területeken.  Az Enki  és  Enlil 
utódok különböző  városok felett uralkodtak és mindent megtettek, 
hogy elfoglalják a másik fél területét. 

Mindezt tetézte, hogy a sumer területeken kívül vándor népek, éltek, 
akik időnként megtámadták a sumer városokat. Ezek a külső népek 
igazából  a  sumer  területekről  több  ezer  éve  elvándorolt  lakosok 
utódjai voltak. Az istenek leszármazottai gyakran összefogtak egy-
egy  ilyen  rebellisnek  nevezett  népcsoporttal,  hogy  az  ellenfelet 
legyőzzék.
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Másik komoly probléma volt, hogy a Sínai Félsziget és környéke az 
Enlil klán irányítása alatt volt, míg Marduk király, Enki elsőszülött 
fia,  Babilon uralkodója nem fért  hozzá semmilyen űrrepülőtérhez. 
Ezért ő maga szeretett volna építeni, ez lett a Bábeli torony története. 
A kudarc láttán háborút indított a működő űrrepülőtér elfoglalásáért, 
a Sínai Félszigeten. Marduk katonai sikerei miatt, az Enlil  utódok 
kezdték bizonytalanságban érezni magukat, igyekeztek új, a sumer 
területeken kívüli városokat elfoglalni, azonban nem, sok sikerrel. A 
kudarcok  arra  ösztönözték  az  Enlil  utódokat,  hogy  a  biztonság 
kedvéért új leszállóhelyet építsenek, erre a ami Peru területén került 
sor.  Közben  Marduk  király  elfoglalta  az  űrrepülőtér  környékét,  a 
Sínai Félszigeten. 

Enlil,  a  földi  parancsnok  látván,  hogy  vesztésre  állnak,  radikális 
lépésre  szánja  el  magát,  végső  megsemmisítést  tervezett,  inkább 
vesszen  a  leszállóhely,  minthogy  Marduk  kezébe  kerüljön.  Az 
istenek  és  leszármazottaik  tanácskozásra  gyűltek  össze,  hiszen 
dönteni kellett, egy végleges fegyver bevetése tekintetében, ez volt 
az  atomfegyver.  Azonban ennek alkalmazását  csak Anu,  a  Nibiru 
uralkodója engedélyezhette. Mindez i.e. 2.024-ben történt. A katonai 
helyzeten  túl,  félelem  misztikus  oka  az  volt,  hogy  a  csillagjegy 
naptár szerint eddig tartott Enlil kora (BIKA), most kezdődik a KOS, 
azaz Marduk ideje. Azt nem tudni, hogy a csillagászati naptár, vagy 
az abban vetett hit befolyásolta-e a történelmet vagy nem, de eddig 
tényleg az történt, amit Enlil a parancsnok akart. 

Viszont innentől kezdve a sumer területek igazi vezére Marduk lett, 
Enlil  elveszti  hatalmát  és  az  új  kontinensre  menekül.  Az  istenek 
háborús gyűlésén szinte mindenki ott volt, aki számított, Enki szólt a 
végső fegyver bevetése ellen, szót emelt az ártatlan emberek életéért, 
hiszen ő még emlékezett, mikor saját bolygójukon atomháború dúlt. 
Ennek  szörnyűségét  csak  azok  az  istenek  tudták,  akik  a  Nibirun 
születtek. Az összejövetel részese volt Anu is, rádiókapcsolat révén 
és hosszas gondolkodás után igen mondott. Több mint 100.000 évvel 
korábban 7 darab atomrakétát hoztak az űrhajósok, hátha egyszer jó 
lesz  majd.  A  “magas  hegyeken  túl”  tárolták  a  rakétákat,  ennél 
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pontosabb helymeghatározásról  nem tudunk.  A tervezett  eseményt 
az istenek is fontosnak tartották, ezért a kijelölt esemény előestéjén 
többen  is  naplóikba  bejegyezték  saját  verzióikat,  melyben 
magyarázták,  igazolták  döntésüket,  úgy  tűnik,  szégyellték,  hogy 
ennyi ember halálát tervezik pusztán azért, mert ők egymás között 
nem jönnek ki.

Így  történt,  hogy  i.e.  2.024-ben  atomrakétákat  lőttek  ki  a  Sínai 
félszigetre,  a  Holt  tenger  közelébe  az  űrrepülőtérre.  Az eseményt 
teljesen  részletesen  elmesélik  a   fennmaradt  leírások,  a  vakító 
fényeket,  a  gomba  alakú  felhőket,  a  teljes  pusztulást.  A  Sínai 
Félszigeten  pontosan  a  leírásoknak  megfelelően  jól  láthatóak  a 
kráterek,  törésvonalak,  az  érintett  területen  oda  nem  illő 
megfeketedett  kőzet  található,  mely  természetellenesen  magas 
arányban  tartalmazza  az  uránium  235-ös  izotópját,  illetve 
egyértelműen  bizonyított  a  természetellenesen  magas  hőmérséklet 
egykori  jelenléte.  Mindezek  mellett  a  Holt  Tenger  déli  részén  a 
romok  őrzik  a  radioaktivitást,  illetve  a  tengerbe  folyó  vizek 
magukkal vitték a radioaktív port.
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Bár a rakéták nem voltak túl nagy erejűek, azaz inkább helyi hatása 
volt  mindnek,  mégis  az  istenek  a  támadás  éjszakáján  fejvesztve 
menekültek  kellő  távolságban  fekvő,  biztonságosnak  vélt 
városaikból.  Ur  városból  menekült  Nannar  és  Ningal,  Enlil  és 
felesége  Ninlil  elhagyták  a  parancsnoki  várost  Nippurt,  Ninmah 
elhagyta  Kesh  városát,  Inanna/Ishtar  elhagyta  Erech  városát, 
melynek éppen királynője volt,  Ninurta és felesége Bau elhagyták 
Lagasht. 

Az  istenek  repülve  távoztak,  a  városokból,  figyelmeztették  a 
lakosságot is a közelgő veszélyre, arra bíztatták az embereket, hogy 
fusson ki merre lát,  mentse az életét.  Az emberek nem értették, a 
történteket és gyakran kételkedtek, hiszen ilyet még nem éltek át. Az 
ok, amiért menekülni kellett az volt, hogy megfordult a széljárás és a 
biztonságos távolság már nem lett biztonságos, a szél, a radioaktív 
felhőt a sumer városok felé sodorta.

Már az 1800-as évektől tudták, hogy valami történt i.e. 2.024-ben, 
mert  a  híres  sumer  városok  hírtelen  elnéptelenedtek,  de  nem 
pusztultak el. Minden ház, épület érintetlen maradt, a házakban félbe 
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maradt minden tevékenység, mintha az emberek egy pillanat alatt 
eltűntek volna. Ráadásul nem csak az emberek tűntek el, hanem az 
élet, a háziállatok elpusztultak, a növények szintén megsemmisültek, 
kő és homok maradt. 

Elmondhatjuk, hogy a szó szoros értelmében 

A SUMER TÁRSADALMAT ELFÚJTA A SZÉL. 

Ennek  oka  nem  az  emberek  viselkedése,  hanem  az  istenek 
összeférhetetlensége.  A  régészeti  leletek  filmszerűen  leírják  az 
eseményeket.  Ninurta  (Enlil  elsőszülött  fia)  és  Nergal  istenek 
repülőgépről indították a rakétákat. Minden rakéta éles csíkot húzott 
maga  után,  majd  becsapódáskor  egy  hírtelen  vakító  villanás, 
hatalmas  légnyomás,  majd  szép  lassan  egy  gomba  alakú  felhő 
emelkedett  fel.  Lassan a  gomba alak  eltűnt,  a  felhő  szétterült,  és 
ezzel  együtt  eltűnt  az  ég.  A robbanások  után  a  szétterült  felhők 
egyesültek, majd hamarosan feltámadt a szél és nagy felhőtömeget el 
kezdte terelni a sumer városok felé. 

Az  istenek  nem  hitték,  hogy  ilyen  vége  lesz  az  eseményeknek, 
hiszen legtöbbjük már a földön született és csak mesének tartotta, 
amit  az  atomfegyverek  erejéről  hallottak.  Aki  gondolhatott  a 
pusztításra, az Anu volt, a Nibiru uralkodója, valamint Enki, Enlil, és 
Ninurta,  akik  a  Nibiru  bolygón  éltek,  mielőtt  megtelepedtek  a 
Földön. Minden elvesztett  városról írtak egy elmélkedő  történetet, 
esettanulmányt,  mint  például  Nippuri  Elmélkedés,  Uruki 
Elmélkedés,  stb.  Ezekben  részletesen  leírták  az  a  pánikot,  azt  a 
halálfélelmet,  amely pár  perc alatt  úrrá  lett  a  városon,  az éjszaka 
közepén.

Ur városában élt Nannar és Ningal, akik úgy döntöttek, nem mennek 
el, bár a város lakossága elmenekült. Már nappal volt, mikor a szél a 
radioaktív felhőket a város felé fújta.  Az isteni pár a napot és az 
éjszakát  a  ziggurat  szerű  templom pincéjében töltötte.  Reggelre  a 
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felhőket tovább vitte a szél, ekkor jött rá Ningal, hogy férje Nannar 
halálosan megfertőződött a radioaktív sugárzástól. Mivel menni már 
nem tudott, ezért kivitte, majd repülve távoztak kedvenc városukból. 
Ők ketten voltak az utolsók, az emberek már rég elmentek.

Hasonló  sorsara  jutott  Ninurta  felesége  Bau,  aki  egyedül  volt 
otthonában Lagash városában. A város lakói szerették Bau istennőt, 
Bau Anyának nevezték, mert nagyon jó természete volt. Férje távol 
volt,  mert éppen a reptér felrobbantásával foglalkozott. Menekülni 
nehezen  tudott,  halálos  sugárdózist  kapott  és  nem sokkal  később 
meghalt. 

Eridu, Enki városa már messzebb volt és a halálos szél éppen csak 
érintette a város szélét. Enki felesége Ninki elmenekült elszállt, mint 
egy  madár,  ahogy  a  leírások  mondják,  Afrikába  távozott  a  régi 
kutatási központba. Enki nem menekült el, hanem a városon kívülre 
ment,  kellően  távol  ahhoz,  hogy  ne  kapjon  sugárzást  és  onnan 
figyelte a pusztulást.
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Érdekes módon a legkevésbé érintett terület Babilon volt,  Marduk 
király birodalma, holott éppen ő ellene vetették be az atomfegyvert. 
Marduk megkérdezte apját Enkit, hogy mit tegyen? A tudós válasza 
egyértelmű  volt,  aki  tud  meneküljön  észak  felé,  de  mindenképp 
figyeljék a szél járását. 

Aki nem tud elmenekülni, az bújjon a föld alá valamilyen pincébe, 
és  legalább  egy-két  napig  maradjon  ott,  ha  előjön,  ne  igyon,  ne 
egyen  semmit,  mert  minden  mérgezett.  A legfontosabb,  hogy  az 
embereknek el kell magyarázni, ne nézelődjenek, ne csodálkozzanak 
egy sosem látott jelenségen, mert a radioaktivitás bár nem látható, de 
halálos. Azonban szerencsére a széljárás miatt Babilon nagy része 
megmenekült.

Az  általános  sumer  látkép  azonban  borzalmas  volt.  A  városok 
elnéptelenedtek, akik maradtak, azok az utcákon feküdtek holtan, a 
városokon  kívül  mindenhol  halottak  feküdtek  a  homokban,  a 
földeken,  hasonlóan  az  állatok,  a  növényzet  pedig  pár  óra  alatt 
elszáradt,  eltűnt.  A megművelt  területek  kiszáradtak  és  évek alatt 
elsivatagosodtak.  2.000  éves  tündöklés  után  a  sumer  társadalmat 
elfújta a szél, és ez nem az emberek hibájából történt.
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 Jelenkori kutatások (1)
Hét  tudós  hivatalos  kutatásba  kezdett,  mely  éveken  át  tartott, 
keresték  a  választ,  hogy  mikor  és  mi  lehetett  az,  ami  olyan 
radikálisan  megváltoztatta  a  sumer  történelmet.  A hét  tudós,  hét 
területet képviselt, és közös munkájukat 2000 év áprilisában tették 
közzé. (Climate Change and the Collapse of the Akkadian Empire: 
Evidence  from  the  Deep  Sea,  Scientific  Journal  Geology,  April, 
2.000).  Kutatásuk  során  sugár  és  kémiai  elemzéseket  végeztek, 
klímaváltozást  elemeztek,  műholdas  rétegfelvételeket 
tanulmányoztak.

Arra a következtetésre jutottak, hogy a Holt Tenger környékén egy 
szokatlanul  gyors  klímaváltozás  történt,  szinte  egyik  napról  a 
másikra, szokatlan, oda nem illő anyagok kerültek ebbe a térségbe, 
melyek Mezopotámia déli részéről érkeztek, szél által. Még a szél 
irányát  és erősségét is  kiszámolták. A nevezett  területen, illetve a 
Holt  Tenger mélyén rengeteg radioaktív anyagot  találtak,  melynél 
még  az  odakerülés  időpontját  is  meg  tudták  határozni,  illetve 
kiderült, hogy a Holt Tenger ettől az időponttól halott, azaz akkor 
pusztult ki az élet. Viszont nem tudták megmagyarázni az uránium 
235-ös izotóp származási helyét.
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A tanulmány következtetése: ismeretlen drámai esemény történt ezen 
a  területen  4.025  évvel  ezelőtt írták  ezt  i.sz.  2.000-ben,  és  ez  
egybeesik  a  sumer  leírások  i.e.  2.024-es  dátumával.  További 
megállapítás,  hogy  pont  abban  az  időben  a  Holt  Tenger  szintje 
váratlanul 100 métert esett egyik napról a másikra.  Ezt a tudósok 
semmivel  sem  tudták  megmagyarázni.  E  nagy  mennyiségű 
vízveszteség,  mely  a  tenger  vízmennyiségének  kb.  a  harmadát 
jelenti,  a  só  koncentrációjának hírtelen  emelkedését  okozta,  így a 
Holt Tenger sótartalma tízszer nagyobb, mint az átlag tengereké.
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Jelenkori kutatások (2)
2001  április  27-én  a  Science  tudományos  folyóirat 
közzé tett egy tanulmányt, mely egyértelműen kijelenti,  
hogy Irak, Kuvait, és Szíria elsivatagosodása, illetve a 
Tigris és Eufrátesz folyók közötti területen a növényzet 
visszaszorulása  egy,  4.025  éve  történt  hírtelen 
klímaváltozás eredménye, mely egy nap alatt következett  
be  és  ez  egy,  a  Mezopotámiában  történt  eseményhez 
köthető,  azonban fogalmuk sem volt,  hogy mi lehetett 
egy  ilyen  esemény.  A  Föld  történelmében  még  nem 
történt ilyen gyors klímaváltozás. 

A robbanások után több mint 100 évvel kezdett csak feléledni az élet 
a  sumer  területeken.  Ekkor  alakult  ki  az  igazi  Babilon.  Az 
elhagyatott sumer városokba, a leírások szerint kezdtek beszivárogni 
a környék népei. 

Az első évtizedben, mikor a sugárzás még eléggé erős volt, rejtélyes 
betegségekről  és  halálról  szólnak  a  leírások,  azonban  200  évvel 
később, már lakott  terület  volt,  igaz közben a régi sumer városok 
fizikailag elpusztultak. 

Napjainkban  csodákat  beszélnek a  Holt  Tenger  iszapjából  készült 
kozmetikumokról.

Ez az iszap a múltról beszél és van benne egy kevés a 

Nibiru bolygóból !
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A visszatérés
Az istenek gyors,  pánikszerű  távozása,  valamint az itt  maradottak 
halála,  főleg  Marduké,  két  komoly  kérdést  vetett  fel,  a 
halhatatlanságét  és  a  visszatérését.  Még  maguk  a  próféták  is 
meglepődtek, hogy az istenek halandók, bár azt már a Vízözön után 
elfogadták, hogy isten, ki tudja oltani isten vérét. Azonban csak úgy 
meghalni, mint Marduk, majd fia Nabu? A halandóság problémáját 
hamar  elfelejtette  a  vallás  az  emberekkel,  erősítette  a  hitet  a 
visszatérésben.  Megjelentek  az  isteneket  helyettesítő  szobrok, 
festmények és bár a vallások különbözőek, sőt állandóan alakulnak, 
az alapgondolatok hasonlóak.
 

Mi az igazság a visszatéréssel?
A jelenlegi hangulat teljesen megegyezik a 3.000 évvel ezelőttivel, 
akkor is várták az ítélet napját, az Úr eljövetelét, bár igazából csak 
kevesen tudták, hogy mit várnak. Az istenek tudták, hogy bolygójuk 
közeledik, de közülük is csak kevesen tudták, hogy mikorra várható. 
A próféták, akik valamilyen ágon isteni leszármazottak, tudtak is sok 
mindent, de mivel inkább emberek voltak, mint istenek, nem látták 
át az eseményeket. Így jóslataik csak általánosak. Mind az akkori, 
mind a mostani jóslatok az i.e. 4.000 körüli látogatásból indulnak ki, 
mikor Anu eljött a Földre, hogy ellenőrizzen, ítélkezzen, és rendet  
tegyen.
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Az emberiség történelme során egy természetes esemény, hogy az 
ember  várja  teremtője,  segítője,  tanítója  visszatérését.  A Vízözön 
után a Nibiru eljövetele tudást, jobb életet jelentett, míg 3.000 évvel 
ezelőtt  már  inkább  féltek  az  igazság  pillanatától.  Megállapítható, 
hogy  az  elmúlt  250-300.000  év  során  a  Nibiru  éves  ciklusának 
második felében mindig kialakult a várakozás érzése az emberekben 
,  mely egyre jobban nőtt,  míg a  bolygó megjelenésekor  hatalmas 
örömünnepet jelentett. Ez az érzés ma is létezik, és viselkedésünk 
alapja is. Rengeteg prófécia, jóslat maradt fenn mind Babilon, mind 
Amerika  területén.  Ráadásul  eléggé  hasonlót  is  jósolnak,  sőt  a 
jóslatok bekövetkezésének ideje is hasonló. 

Ilyen  például  a  Maya  naptárra  épülő  jóslat,  mely  a  visszatérés 
dátumának 2.012-t jósolja meg, vagy Thoth isten mágikus éve 2.087. 
Sőt maga Newton is mechanikus gondolkodásával és erősen vallásos 
voltával, a Bibliából kiindulva kiszámolta a visszatérést, 2.060-2.090 
közötti időpontra teszi. Az igazi jóslatok, az istenek távozása előtt 
születtek,  ez  azzal  is  magyarázható,  hogy azóta kihaltak az isteni 
vérvonalak, vagy ha vannak is, már nincs honnan tudást merítsenek. 
Talán  úgy  kellene  tennünk,  mint  az  Asszír  birodalom uralkodója 
Ashurbanipal  (i.e.  668-630),  aki  egyszerűen  régészeti  feltárásokat 
végzett  a  régi  sumer területeken,  a  régi  leírásokat  elolvasva majd 
lefordítva, mindent megtudott a múltról. 

Megértette az eseményeket, a Vízözönt, a csillagászatot, a sumer élet 
megsemmisülését.  Tudósai  ki  is  számolták  egészen  pontosan  a 
Nibiru visszatérésének idejét. Krisztus születése óta nem akadt igazi 
próféta,  aki  ne  valaki  korábbit  idézett  volna,  az  egyetlen  kivétel 
Nostradamus, aki sok mindent meglátott, és a jövőt úgy látja, mint 
valami  űrállomás,  mely  vagy  segítséget  hoz  bajainkra,  vagy  oda 
menekülnek  a  Föld  túlélői.  Már  csak  egy  kérdés  maradt,  ki  is 
Nostradamus.  Ami  még  érdekesebbé  teszi  a  visszatérési 
számításokat,  hogy általában a  Nibiru bolygó ciklusához köti  azt, 
hiszen  a  Földi  év  nagyon  rövid  időtartam a  világegyetemben.  A 
tudósok kiszámolták, hogy a Vízözön előtt a Nibiru kb. 3.600 évente 
tért vissza, azonban ez is kisebb eltéréseket mutat (maximum 50 év), 
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akár  az  üstökösök  visszatérése.  Azonban  a  Vízözönkor  valami 
történt, mert a 3.600 év rövidebb lett. A Nasa Voyager 2 űrszondája 
kimutatta,  hogy  az  Uránusz  Miranda  nevű  holdja,  más  mint  az 
Uránusz többi holdja, mintha egy idegen hold lenne.

Kiszámolták, hogy kisebb rendellenesség észlelhető az Uránusz és a 
Neptunusz mozgási pályáján. Kimutatták, hogy valamilyen hírtelen 
esemény nyomán változott  meg mindez  kb.  13.000 évvel  ezelőtt. 
Azóta a Nibiru periódusa 3.450 év, várható visszatérése i.sz. 2.900. 
A Nibiru bolygó léte és mozgása ma már elfogadott, és magyarázatot 
is ad az eseményekre. A Vízözönkori visszatéréskor a Nibiru egyik 
holdját az Uránusz vonzása magához húzta, és az új hold, mely mai 
nevén  Miranda,  Uránusz  körüli  pályára  állt.  Ezáltal  módosult  az 
Uránusz és Neptunusz bolygók Nap körüli pályája. Érdekes dolog, 
hogy a Miranda nevű hold erősen hasonlít több szempontból a mi 
Holdunkhoz, mely a Teremtés Eposz szerint a Nibiru, Kingu nevű 
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holdja volt, mielőtt a Nibiru, Északi Szél nevű holdja ütközött a mai 
Föld  elődjével  a  Tiamat-tal,  mikor  is  elérkezett  hozzánk  az  élet 
csírája,  és  ez  közös  a  Nibiruéval.  A visszatérést  illetően  az  igazi 
megoldás talán az lenne, ha megkeresnénk, nem hagytak-e az istenek 
hátra  valami  üzenetet,  mely  egyértelmű  választ  adna.  Néhány 
régészeti  lelet  talán  ad  útmutatót,  vannak  pecséthengerek, 
templomok, ahol  jól  láthatóan a Halak csillagjegy található.  Néha 
események is láthatók és az időpontot a Halak jegy adja, olyan is 
van, mikor egy templomban, amit Izraelben tártak fel. 

A padló jól láthatóan a Halak jegyet mutatja. Tudni kell, hogy ez a 
csillagjegy 2.100-ban végződik. Minden csillagjegy 2.160 földi évet 
tart.  1988-ban  a  Szovjetunió  útra  indította  a  Phobos  1  és  2 
űrszondákat, melyeknek célja volt a Mars feltérképezése. A Phobos 
1-el  hamar  megszakadt  a  rádiókapcsolat,  viszont  a  Phobos  2 
bolygókörüli  pályára  állt,  1989  januárban.  Március  28-án 
bejelentették, hogy az űrszondával teljesen megszakadt a kapcsolat. 
Egy  ismeretlen  tárgy,  illetve  annak  elliptikus  árnyéka  látható  a 
Marson, az utolsó képkockákon.
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A  bal  oldali,  egy  szivar  alakú  tárgy  árnyéka,  mely 
elemelkedik a felszínről,  a jobb oldali pedig az utolsó 
kép,  a  tárggyal  és  a  Mars  Phobos nevű  holdjával.  A 
geometriai  adatok alapján néhány kilométer hosszú a 
tárgy, gyors mozgású és nem keverendő össze a Phobos 
nevű  hold  árnyékával,  mert  az  mindig  kerek.  A  jobb 
oldali kép az utolsó, a Phobos hold látható és a mozgó 
szivar alakú tárgy. 

A Phobos  2  megsemmisülésének  körülményeit  elemezve  kiderült, 
egy erőteljes energiasugár végzett  vele.  Az esemény után azonnal 
összehívtak egy bizottságot, melyben helyet kaptak az űrtechnikában 
járatos államok, a kulcskérdés az volt, hogy mennyit tudunk a Nibiru 
bolygóról és az Annunakikról. Ezt a gondolkodásmódot az erősítette 
meg,  hogy  előzőleg  1983-ban  felfedeztek  egy  Neptunusz  méretű 
bolygót,  a  Nasa  infravörös  képet  készítő  műholdjaival,  mely  a 
Naprendszer szélén található, hőkibocsátó és olyan helyen található, 
mely a sumer leírások alapján megfelel a Nibiru helyzetének. 

Hat hónappal később újra bemérték és kiderül, hogy felénk halad. Ez 
a  helyzet  teljesen  megfelel  egy  i.sz.  2.900-as  visszatérésnek.  A 
tudósok jó része úgy véli, hogy a Marson még található Annunaki 
jelenlét, még ha az mechanikus, élet nélküli is.  1989 áprilisában a 
bizottság azt az egyetlen határozatot hozta, hogy egy intelligens jel 
fogadása esetén legalább 24 óra kell elteljen a vétel időpontja és a 
válasz között. Ez volt az egyetlen dolog, amiben meg tudtak egyezni. 

Tényleg fontos a 24 óra olyan bolygó esetén, mely több fényévnyi 
távolságra van tőlünk. Több ötletünk nincs. Úgy tűnik még messze 
nem vagyunk felkészülve egy találkozásra.

Azt se feledjük, az istenek távozása óta eltelt kb. 2.500-2.600 év, az 
a Nibirun már majdnem háromnegyed év.
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A FÖLD és a Hold kialakulása
Mai  tudományos  szemmel  sem a  Föld,  sem a  Hold  eredete  nem 
egyértelmű. Általános elmélet, hogy valamikor a kezdetekkor együtt 
alakultak  ki,  a  Hold  a  Föld  egy  leszakadt  része,  melyet  aztán 
meteoritek alakítottak olyanná, amilyen.

A Hold és  a  Föld kémiai  összetétele  nagyon eltér  egymástól,  így 
gyorsan meg is kérdőjelezhető az az elmélet, hogy a Hold igazából a 
Föld  egy  leszakadt  darabja,  azaz  ugyanolyan,  mint  a  Föld,  de 
kicsiben.  A  Holdra  szállások  alkalmával  vett  kőzetminták 
bebizonyították, hogy a Hold élő bolygó volt, és nem ilyen kietlen, 
mint  most.  A  Hold  szerkezete  réteges,  tehát  valamikor  olvadt 
halmazállapotú volt.

Az  égitest  gravitációs  mezője  szabálytalan,  azaz  nem  egyenlően 
helyezkednek  el  a  nehéz  fajsúlyú  elemek  a  belsejében.  A 
kőzetminták egy része széttöredezettség utáni hirtelen hőhatás miatti 
összeforrásról árulkodik. A Hold felszínén akkora sziklák vannak, 
melyek 8-10-szer nagyobbak, mint bármely földi, illetve olyan mély 
árkok  húzódnak,  melyek  szintén  8-10-szer  mélyebbek,  mint  a 
legnagyobb  földi.  Bizonyított,  hogy  a  Holdon  valamikor  8-szor 
erősebb rengés volt, mint a legerősebb földi. 
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Ha  nem  tudjuk  a  pontos  eseményeket,  akkor  kérdezzük  meg  a 
sumerokat.

Több tucat sumer ékírásos szöveg, illetve pecséthenger 
meséli  el  a  Naprendszer,  illetve  a  Föld  és  a  Hold 
kialakulásának  történetét.  Legismertebb  a  Teremtés 
eposz,  mely  még  a  Biblia  alapját  is  képezi  a  világ 
kialakulását  tekintve.  A fennmaradt  régészeti  leleteket 
elemezve  sok  érdekesség  derül  ki.  A  következő  
pecséthenger,  mely  kb.  4500  éves,  Berlinben  a 
múzeumban kiállítási  tárgy,  ábrázolja  a  Naprendszert 
annak a kornak megfelelően.

Érdekesség,  hogy a Hold nem hold jellegű,  hanem külön bolygó, 
illetve a Naprendszer külső bolygói is szerepelnek az ábrázoláson, 
pedig  ezeket  csak  néhány  száz  éve  fedezte  fel  az  emberiség.  Az 
ábrázoláson  szerepel  még  egy  bolygó,  mely  ma  nincs  a 
Naprendszerünkben.
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A  XVIII-XIX  században  már  megfigyelték  a  Naprendszer 
bolygóinak  mozgását  és  megállapították,  hogy  valaminek  lennie 
kellett,  ugyanis  a  bolygók  pályáinak  szabálytalanságai  mind  arra 
utalnak, hogy a Mars és Jupiter között egy bolygónak lennie kellett. 
A mai tudomány kimutatta, hogy a Mars és Jupiter közötti kisbolygó 
övezet  igazából  egy  bolygó  törmeléke,  maradványa,  de  nem egy 
teljes bolygóé, hanem annak csak egy darabjáé.

Az 1870-es évektől gyakorlatilag megfejtették a Teremtés eposzt és 
már akkor kiderült, hogy az ott leírtak teljesen valósak. Napjainkban 
már a tudományos kutatás teljes mértékben beigazolta a Teremtés 
eposzban leírtakat, sőt a technikai és értelmi fejlődés miatt az eposz 
értelmezése még pontosabbá vált. 

A téma  nemzetközi  szakértője  Zecharia  Sitchin.  A 12.  bolygó  c. 
könyvében részletesen bemutatja a történteket. A Naprendszer fiatal 
korában  feltűnt  egy  bolygó  a  világűrből  (a  pecséthengeren  az 
ismeretlen  bolygó),  melyet  a  sumer leírások Nibiru-nak neveztek, 
nevét lefordítva a keresztezés bolygóját jelenti.
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A Naprendszer  külső  bolygói  tömegvonzásuk miatt  eltérítették  az 
idegen bolygót a pályájáról és beirányították a Naprendszer belseje 
felé. Itt elkerülhetetlen volt az ütközés valamilyen formája. Akkor 
még a Föld nem létezett, hanem egy Tiamat nevű bolygó a Mars és a 
Jupiter  között.  Az  idegen  bolygó  egyik  holdja  ütközött  a  Tiamat 
nevű  bolygóval,  melynek  alsó  fele  törmelékként  szétszóródott  és 
alkotja  a  kisbolygó  övezetet,  míg  felső  feléből  mely  ütközött  a 
behatoló bolygóval, lett a Föld és a Hold. Mivel az ütközés során a 
Föld és a Hold összetételében más-más arányban vett részt az idegen 
bolygó  anyaga,  ezért  tér  el  annyira  a  szerkezetük.  Az  ütközés 
hatására a Föld új keringési pályára állt, magával vitte a Holdat is. 

Az ősi Tiamat nevű  bolygó igazából megszűnt, viszont ez volt az 
egyetlen bolygó a Naprendszerben, mely vízzel rendelkezett, ennek 
egy részét átadta a Földnek. A történtek magyarázatot adnak még 
egy fontos dologra, az üstökösök jelenlétére. Ezek a kisebb-nagyobb 
anyagdarabok,  látszólag  mindennek  ellentmondóan  mozognak, 
pályájuk nem kör alakú, hanem hosszú, elnyúlt, akár több ezer évre 
is  eltűnnek,  de  mindig  visszajönnek,  az  üstökösök  nem  abban  a 
síkban  keringenek  mint  a  Naprendszer  bolygói,  ráadásul  haladási 
irányuk ellentétes, mint a bolygóké. A mai tudomány még nem talált 
választ arra, hogy mindez mindek tulajdonítható. 

A sumer leírások azonban bizonyítják, hogy mindez az 
ősi  ütközés  következménye,  hiszen  az  idegen  bolygó 
ellentétes  forgási  irányból  jött,  pályája  hatalmas 
elnyújtott, a mai üstökösökhöz hasonló.

Honnan tudták a sumerok ezeket?
Ahogy minden tudást, sőt saját létüket is az akkoriban a földön élő 
istenektől  kapták,  ezeket  az  ismereteket  is.  Fontos  megjegyezni, 
hogy a sumerok a földre szállt idegeneket nem nevezték isteneknek, 
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hanem azok akik az égből alászálltak-. Az isten kifejezés csak sokkal 
később a pogány világ eluralkodása alatt alakult ki és mind a mai 
napig  él  a  szóhasználatban.  A  sumerok  ismerték  a  világűrt, 
azonosították  a  csillagokat,  csillagképeket  rajzoltak,  a 
csillagcsoportoknak adott nevek és ábrázolásuk is fennmaradt mind 
a mai napig, azaz a sumer civilizáció teremtette meg az alapokat. 

Ismerték  a  precesszió  jelenségét,  azaz  a  lassulást,  melyet  a  Föld 
tengelyének a keringés síkja felé történő elhajlás okoz.  A sumerok 
időszámításunk  előtt  4.400  körül  kezdték  el  számítani  az  időt, 
kezdték  vezetni  naptárjaikat,  kiszámolták  visszamenőlegesen  a 
korábbi  precessziós  elmozdulásokat,  melyek  időszámításunk  előtt 
6.500, 8.700, 10.900-ban voltak.

 Miért nem ezt tanuljuk az iskolákban?
Úgy  tűnik  a  sumerok  többet  tudtak,  mint  mi  manapság,  fejlett 
tanítóktól  könnyű  tanulni,  szerencse,  hogy  ránk  hagyták  a 
tankönyveikből írt vázlatokat.  Talán egyszer eljön az idő, mikor az 
emberiség felnő arra a pontra, hogy el akarja hinni, hogy mi lehetett 
a valóság. 

Jelenlegi világunkat sajnos nem a sumerok 
gondolkodására, hanem a középkorra építettük. 

Egy  totális  szemléletváltás,  egy  teljesen  új  alapokra  történő 
átrendeződés  teljes  káoszt  és  pusztulást  okozhatna,  hiszen 
megszűnnének  az  eddigi  féken  tartó  korlátozások,  szabályok, 
hiedelmek és teljes lenne az anarchia,  mely az emberiség további 
létét is megkérdőjelezné.

Ezért aztán hasznosabb ha az újabb fajta gondolkodásmód lassan,  
de  biztosan  beépül  a  köztudatba,  és  ha  felnőttünk  hozzá,  akkor 
azonosulhatunk vele, eldobva a régi értékrendeket.
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ÉLET a Marson
A Mars a Naprendszer hetedik legnagyobb bolygója, átmérője 6800 
km,  a  római  hadistenről  nevezték  el.  Két  holdja  van,  melyek  kis 
méretűek.  Technikai  fejlettségünk  még  nem  alkalmas  rá,  hogy 
emberek űrutazást tegyenek, de megfigyelőszondák tömege már járt 
arra, illetve fényképek tömegeihez mindenki hozzáférhet.

 

 

Kutatások
1962-től  napjainkig  rengeteg  űrszondát  indított  hol  a  volt 
Szovjetunió,  hol  a  NASA a  Mars  felkutatására.  Ezek  közül  volt 
olyan, amelyik el sem indult, volt amelyikkel hamar megszakadt a 
kapcsolat, de nagyon sok ma is ott kering és adatokat továbbít.

1965-ben készültek az első  fényképek, majd 1971-ben elkészült  a 
bolygó teljes térképe.

1996-ban juttattak robotjárművet a bolygó felszínére.

2001-ben  jelentős  mennyiségű  hidrogént  mutattak  ki,  majd  egy 
hatalmas fagyott vízgyűjtőmedencére bukkantak.

2004-ben leszállt két kutató laboratórium a felszínen, ezek méréseket 
végeznek és jelenleg is közlik az adatokat a földdel.
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Éghajlat
A Marson az éghajlat most változásban van, a 2002 évben készült 
tanulmányok szerint a bolygó sarkait borító széndioxid folyamatosan 
zsugorodik, azaz a bolygó felmelegedőben van, úgy tűnik most ér 
véget  egy  jégkorszak.  Az 1997 óta  a  Mars  körül  keringő  szonda 
adatai  alapján  megállapítható,  hogy  a  bolygó  felszíne  folyamatos 
változásokon megy át, medrek, homokfolyamok jelennek meg vagy 
tűnnek el.  A homok a  felszínen folyadékként  viselkedik,  áramlik, 
medreket  hoz  létre.  A  Marson  50-80  ezer  évente  gyökeresen 
megváltozik az éghajlat, ahogy ez a Földön is történt, mikor egymást 
követték a jégkorszakok, igaz nem olyan gyorsan.

 A víz nyomai
Hatalmas befagyott  tengert  fedeztek fel,  melynek mérete nagyobb 
mint  az  Északi  tengeré,  ugyanakkor  mélysége  40-60  m  lehet.  A 
terület az egyenlítő közelében található, egy fennsíkon. Ez a terület 
mindig gyanús volt a kutatók számára, hiszen túl lapos. A sarkvidék 
jegében is találtak vizet,  illetve metán nyomokat,  melyek primitív 
életformák eredményei.

 Az élet lehetősége
A kutatások jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy nem sok esély 
volt egy komolyabb élet kialakulására, mert a bolygó életében csak 
töredéknyi  ideig  volt  fagypont  felett  az  átlaghőmérséklet.  Ettől 
függetlenül biztosan létezhet valamilyen létforma, ami a melegebb 
időszakokban életre kel, a jégkorszakok idején pedig visszavonul. A 
Mars felszínén látható mély völgyek, kanyonok valószínűleg rövid 
idő alatt jöttek létre.
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 Tárgyak a felszínen
A bolygó felszínéről  készült képek sok fejtörést okoznak, ugyanis 
sok  ismeretlen  eredetű  tárgy  látható  a  felszínen.  Láthatók  itt 
piramisok,  arcok,  gerendák,  legalábbis  sokan  ezt  vélik  felfedezni. 
Ráadásul néha bizonyos rendezettség, szabályosság is felfedezhető.

A múlt emlékei
Látván,  hogy  a  modern  technika  vizsgálódásai  milyen  eredményt 
hoznak, forduljunk a múltba. Érdekes mód, ha komoly, megbízható 
és  kellően  régi  információra  van  szükség,  akkor  mindig  bátran 
fordulhatunk  a  Sumer  civilizáció  emlékeihez  és  nem  fogunk 
csalódni. Egyfelől eddig ők voltak a legfejlettebbek, mióta ember él 
a  földön,  a  mai  szintet  elérték  sőt  esetenként  meg  is  haladták, 
másfelől  ők  mindent  precízen  leírtak  az  agyagtáblákra, 
pecséthengerekre. A leletek száma tengernyi.
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Zecharia  Sitchin  a  “Genesis  Revisited”  (1970)  c.  könyvében 
részletesen  foglalkozik  a  különös  alakzatokkal,  bemutatva  olyan 
fényképeket is, melyeket csak ő kapott meg a NASA-tól. Itt beszél 
egy a földihez hasonló, de lényegesen kisebb kolónia létrehozásáról, 
illetve annak nem túl sikeres, rövid életéről. 

A rövid időt  az  állandóan fagypont  alatti  időjárás  magyarázza.  A 
leírtakat sumer agyatáblákról olvassa ki, sumer legendákból meríti. 
Könyvében bemutat például olyan 4.500 éves agyagtáblát, mely ma 
Szentpéterváron található a Hermitage Múzeumban, mely mint egy 
fénykép megörökít egy találkozást két űrhajós között.

Az  egyik  űrhajós  a  Földről  (  a  bal  oldali,  feje  mellett  7  bolygó, 
ugyanis  a  Naprendszerbe  kintről  befele  jövet  a  Föld  a  hetedik 
bolygó), és egy másik a Marsról (a jobb oldali, keze felett hatágú 
csillag, azaz a hatodik bolygó a Naprendszerbe érkezéskor, illetve 
maga a nap azonosítja a Naprendszert).

Azt tudni kell, hogy a Sumer képi ábrázolásban nincsenek véletlen 
vonalak, körök, mindennek szerepe van, a körök, vonalak számának, 
helyének. A két személy között található egy napenergiával működő 
űrjármű,  antennákkal.  A  képen  található  egyéb  jelekről  és 
jelentésükről Sitchin több oldalon át magyaráz.
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“A Mars kép Alalu egy szikla hegyen, ahol eltemették.  
“Eagle”  sisakot  visel  és arca  fedetlen.  Alalu  örök 
tekintete a Nibiru felé néz,  ahol uralkodott  és a Föld 
felé néz, aminek aranyát ő fedezte fel.”

A Sitchin által elemzett arc a Marson és a fenti képről kinagyított 
Mars-i űrhajós arca között kísérteties a hasonlóság, ha elképzeljük, 
hogy az  arcot  elfordítjuk,  hogy szembe nézzen.  Sitchin  az  utolsó 
könyvében  a  “The  Lost  Book  of  Enki”  ben  részletesen  leírja  a 
Marson  létesült  élet  körülményeit.  A könyv  Enki,  az  űrhajósok 
vezérének  naplója  alapján  íródott.  A  napló  néhány  részért  már 
megtalálták, megfejtették. A könyv egy elbeszélő költemény, lírikus 
formában  meséli  el  az  emberiség  történelmét,  többek  között  a 
Marson megvalósult életet. 

A könyv szerint Alalu a földreszállt  űrhajósok (istenek) 
régi  királya,  akit  egy  forradalommal  megfosztottak 
trónjától,  elindul  a  világűrbe  energiaforrásokat 
keríteni.  Megtalálja a Földet.  Miután létrejön az első  
kolónia, és az új király Anu meglátogatja a Földet  és 
újra összetűzésbe kerülnek. 
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Harcuk során  Alalu megsebesíti  az  új  királyt,  Anu-t,  
ezért száműzik a Földről a Marsra. Vele tart hű pilótája 
Anzu. Később belátván, hogy túl szigorú volt a büntetés,  
egy orvos csoport Ninmah vezetésével elmegy a Marsra, 
hogy rehabilitálják Alalu-t. 

Azonban már csak az erősen beteg pilótát találják, aki 
elmeséli,  hogy  a  volt  király  már  régen  meghalt.  A 
bűntudattól  vezérelve egy hegysziklába bevésték Alalu 
arcképét,  hogy  örökké  emlékezzenek  arra  a  hőstettre,  
amit ő végzett a népének, felfedezvén a Föld arany  és 
erőforrrásait.

Következtetés
Ma már látható, hogy a Marson a földi élet nem igazán jöhetett létre, 
hisz  az  éghajlat  erősen  fagyos,  és  a  bolygó  4  milliárd  évnyi 
történetéből csupán összesen kb. 1 millió év volt fagypont feletti. Ha 
mégis létrejött ilyen az csak rövid élettartamú lehetett.  Lehetséges 
viszont az élet legelemibb formája, amire következtetnek a metán és 
víz jelenlétéből.

Az élet fejlett, földihez hasonlító formája csak úgy lehetett jelen, ha 
nem ott fejlődött ki, hanem oda települt. Sitchin sumer legendájának 
fordítása éppen ezt meséli el. Ma már tudjuk, hogy minden legenda, 
elbeszélés valamilyen valós eseményen alapul. 

A Gilgames  eposz,  a  Teremtés  eposz,  a  Biblia  mind 
igazából  történelemkönyvek,  és  együtt,  párhuzamosan 
olvasva, és nem elmisztifikálva, elmondják a régi idők 
történetét.
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EMLÉKMŰ a Marson az 
örökkévalóságnak

Richard C. Hoagland, a NASA, illetve több űrkutató cég, valamint a 
CBS társaság tudományos szakértője.

1993-ban megkapta  az  Angstrom Medal  for  Excellence in  Sciene 
kitüntetést,  az  “Enterprise  Mission”  keretében  végzett 
tevékenységéért.  18  éven  át  volt  vezetője  egy  sok  tudósból  álló 
csapatnak, feladatuk volt annak kiderítése, hogy a Marson tényleg 
egy korai civilizáció nyomait találták meg.  Később 18 hónapon át 
vizsgálta a Hold rejtélyeit.

 
Történelem

1976-ban a Viking űrszonda készített felvételeket a Mars felszínéről 
és ekkor egy érdekes alakzatot vettek észre a kutatók egy arcszerű 
képződményt. 
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Mivel a felvevőkamera még katódsugaras volt, a számítástechnika 
gyerekcipőben  járt,  nehéz  volt  dönteni.  Mindenesetre  a  NASA 
vezetősége  bejelentette,  hogy  egy  természetes  képződmény. 
Bonyolult  matematikai  algoritmusokkal,  és  nagygépes 
rendszerekkel, megpróbálták a felvételeket életre kelteni. Miközben 
egyre  jobban  körvonalazódtak  az  arc  vonásai,  feltűnt  egy  kis 
település is a nevezett emberszerű arc mellett, piramisokkal, főtérrel, 
és egyéb építményekkel.

 Ki építette?
Mivel ekkor már nem volt kétséges, hogy olyasmit fedeztek fel, amit 
nem a véletlen hozott létre felmerült a kérdés, hogy ki lehetett az 
alkotó?  Természetesen  a  marslakók.  Azonban  a  Mars  teljes 
éghajlatának  tanulmányozása  bebizonyította,  hogy  az  eltelt  4,5 
milliárd év alatt, 90%-ban fagypont alatti volt a hőmérséklet, ez nem 
kedvez,  egy  helyben  létrejövő  magasan  fejlett  civilizáció 
kialakulásának. 

A Kalahari sivataghoz hasonlóan elképzelhető, hogy az élet egyszerű 
formában  jelen  van  és  arra  a  pár  tízezer  évre,  mikor  az  Mars 
egyenlítőjénél  pozitív  a  hőmérséklet,  kizöldül  a  felszín,  azonban 
évmilliók szükségesek egy állatfaj kialakulásához, nem beszélve egy 
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intelligens  civilizáció  létrejöttéről.  Marad  a  válasz,  csak  olyan 
építhette,  aki  messziről  idejött,  ugyanis  a  Naprendszerben  ilyen 
magas technikai fejlettségű kultúra nem létezett. Az építés időpontja 
i.e. 500.000-300.000 közöttire tehető.

 A romok
A romokat sok szögből, különböző napállással fényképezték le, majd 
nagy méretben kinagyítva kialakult egy kis település, piramisok és 
az Arc.

Egy kis település körvonalai, piramis, főtér, az arc, erődítmény szerű 
képződmény,  stb.  A méreteket  jellemzi,  hogy  a  piramis  kb.  500-
600m magas, alapja több mint 1km széles.
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Különböző geometriai vonalakat ábrázolva kiderült, hogy a szögek 
nevezetes trigonometriai értékek, pi/3, 2pi/3, e/pi (e= a természetes 
alapú  logaritmus  alapja),  míg  a  szögek  aránya  négyzetgyök2, 
négyzetgyök3, e/pi, stb. Minden szög nevezetes trigonometriai érték, 
még a szögek aránya is.

Szinte bármilyen méretet osztva egy másikkal, szabályosságot lehet 
felfedezni. Például az Arc és a nagy piramis közötti távolság éppen a 
Mars átmérőjének 1/360-ad része. Tudni kell, hogy a 360 a sumer 
kultúra jellegzetes száma, a 60-as számrendszerből fakad, ma is ezt 
használjuk.
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Ha egy tetraéder köré kört írunk, akkor a következő szabályosságot 
kapjuk. Kiderül, hogy a kis település egy körbeírt tetraéder része.
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Ilyen  speciális  geometria  ilyen  kis  helyen  lehet-e  a  természet 
véletlenszerű műve?

Akár lehet is, ahogy kiszámolták esélye 1 a végtelenhez, azaz nem 
igazán.
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A Földi kapcsolat
A nagy piramis és Stonehenge is mutat hasonlóságot.

A Szfinx a Földön, túl attól, hogy hasonlít arcban a Marson található 
Arcra, elhelyezkedése érdekes geometriát mutat. Ráadásul éppen a 
Marson mért szabályosság jellemzi például az e/pi arányszám.
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Az építők származása
Mivel sok a hasonlóság a Marson talált település, illetve az első földi 
civilizáció, a sumer gigantikus építményei között, ezért felmerül a 
kérdés, közös építész tervezte és kivitelezte volna az építményeket. 
Esetleg a sumerok építették? A megoldás kulcsát a  sumer kultúra 
tanulmányozása adhatja.

Zecharia  Sitchin  aki  a  sumer  írás  és  kultúra  legnagyobb  tudósa. 
Gyerekkora óta foglalkoztatja a téma, egyfelől felhasználta az előd 
tudósok  ismereteit,  majd  személyesen,  a  helyszíneken,  az  eredeti 
dokumentumokat  tanulmányozta.  Bevallása  szerint  nem tett  mást, 
mint  elolvasta  azt,  amit  a  sumerok  leírtak.  Az  olvasottakat  nem 
elmisztifikálva  értelmezte,  hanem  a  mai  tudásnak  megfelelően. 
Kiderült, hogy a sumer leletek, a Biblia, és a mai tudomány mind 
ugyanazt  mondják,  párhuzamosan  lehet  őket  olvasni,  értelmezni. 
Sitchin  kiolvasta  a  sumer  leletekből,  (megjelölve  tételesen,  hogy 
melyik  múzeum,  milyen  katalógus  számú  leletéről  beszél),  hogy 
tényleg  létezik  a  a  Robert  Temple  áltat  kiszámolt  idegen,  több 
naprendszerben keringő  bolygó, a sumerok szerint ez vissza is tér 
rendszeresen,  3600  évente.  A régészeti  leletek  pedig  bizonyítják, 
hogy 3600 évente mindig ugrásszerűen fejlődött az emberiség, pont 
akkor, mikor erre járt a bolygó. A sumer ábrázolásokon mind ott a 
bolygó, melynek eljövetelét nagyon várták, igazi ünnep volt a Föld 
lakói  számára.  Az  egyetlen  nyitott  kérdés,  hogy  egy  ilyen, 
kétnaprendszerben keringő bolygón hogyan lehet élet mikor minkét 
nap messze van.

103



Sitchin 1976-ban leírta a sumer leletek alapján, hogy az Uránusz és 
Neptunusz  bolygók  önhőtermelők,  a  sumerok  ikerbolygónak 
nevezték őket. Ráadásul minkét bolygó tele van vízzel. 1976-ban az 
embernek semmilyen konkrét információja nem volt a két bolygóról. 
Mikor 1986-ban amerikai  űrszonda megközelítette  az egyik,  majd 
később a másik bolygót, kiderült, hogy mindkét bolygó zöldeskék, 
tele van vízzel, és kezdetleges vegetációval, növényzettel. 

A felszínük enyhén fagyos, de a mélyben forró víz van. Ráadásul a 
Neptunusz  lényegesen  nagyobb  sugarú  pályán  kering,  mégis 
mindkét  bolygó felszíne ugyanolyan hőmérsékletű.  Ettől  a  perctől 
Sitchint  elfogadták,  olyannyira,  hogy  könyvei  alapműnek 
számítanak a témában.  Az önhőtermelés  megmagyarázza a  sumer 
leírásokat,  amit  nem  tudunk  még  megmagyarázni  az  a  fény 
keletkezése. A sumer leírások fényesnek említik a bolygót, csak még 
mi nem értjük a működési elvét.
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Egy  ősi  pecséthenger  ábrázolás,  a  +  jelöli  a  Föld  közelében 
elhaladó bolygót.

 Sumer leírások a Mars bázisról
i.e. 450.000 körül érkeztek az Annunaki-k a Nibiru bolygóról, földi 
erőforrásokat  keresvén.  A következő  4.500 éves agyagtábla,  mely 
ma  Szentpéterváron  található  a  Hermitage  Múzeumban,  mint  egy 
fénykép megörökít egy találkozást két űrhajós között.

Az  egyik  űrhajós  a  Földről  (a  bal  oldali,  feje  mellett  7  bolygó,  
ugyanis  a  Naprendszerbe  kintről  befele  jövet  a  Föld  a  hetedik 
bolygó), és egy másik a Marsról (a jobb oldali, keze felett hatágú 
csillag, azaz a hatodik bolygó a Naprendszerbe érkezéskor, illetve 
maga a nap azonosítja a Naprendszert).

Azt tudni kell, hogy a Sumer képi ábrázolásban nincsenek véletlen 
vonalak, körök, mindennek szerepe van, a körök, vonalak számának, 
helyének. A két személy között található egy napenergiával működő 
űrjármű, antennákkal.
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A  megtalált  repülési  térképeken,  ahol  a  pontos  útvonal  be  van 
jelölve,  a Mars neve MUL APIN, jelentése Bolygó,  ahol  a helyes 
irány be van állítva.

Babilonban  évente,  az  Új  Évi  vigasságok  része  volt,  az  Akitu 
ünnepség, mikor az ősi, több ezer éves sumer hagyományok alapján 
eljátszották  az  Annunaki-k  útját  a  saját  bolygójukról  a  Földre.  A 
fennmaradt  információk  alapján  az  első  ilyen  Akitu  fesztiválokat 
maguk  az  istenek  tanították  be  az  embereknek,  és  hagyományt 
teremtettek belőle, mintha csak átadnák az utókornak a történelmet. 
A  fesztivál  lényege,  hogy  megszemélyesítve  a  bolygókat, 
eljátszották ahogy saját bolygójuk közelít a Naprendszerbe, majd a 
bolygójukról  elinduló űrhajó elhalad a Naprendszer minden egyes 
bolygója mellett,  majd a Mars-nál megáll.  Itt  a Mars bolygót az 
utazók hajója-nak nevezték. Innen kisebb hajók indultak a Föld felé.

A leírások  alapján  úgy  tűnik,  hogy  a  Föld  túl  nagy  gravitációja 
akadályozta meg az ilyen nehéz űrhajók földre szállását, és ezért át 
kellett  pakolni  kisebb  hajókra.  Ezért  létrehozták  a  Marson  az  a 
települést, melynek maradványait ma látjuk. Itt élt és dolgozott az 
Igigi-nek nevezett legénység. A leírások szerint a Földön kb. 300 fő 
élt, míg az Igigi-k szintén ennyien voltak.
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Vissza a Marsra
A technika fejlődésével az ember újabb és újabb utakat szervezett a 
Marsra.  A  leszálló  távvezérelt  kisméretű  terepjárók  rengeteg 
nagyfelbontású képet készítettek. Vannak érdekes képek is. Rengeteg 
oda nem illő, túl szabályos tárgy is látható. Azonban megdöbbentő, 
hogy  olyan  képek  is  készültek,  ahol  szétszóródva,  mintha  fém 
alkatrészek lennének láthatók. Vagy egy roncstelep, vagy egy baleset 
nyomai.

Konkrét magyarázat nincs, csak elméletek.
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A  nagy  felbontású  képekből  kiderült,  hogy  az  arc  fele  ember 
formájú, másik fele macskafajta, pontosabban oroszlán formájú. Így 
kapcsolható  a  Földön  található  Szfinx-el,  mely  oroszlán  testű  és 
emberfejű.

 

Incidens a Marson
1988-ban a Szovjetunió útra indította a Phobos 1 és 2 űrszondákat, 
melyeknek célja volt a Mars feltérképezése. A Phobos 1-el hamar 
megszakadt  a  rádiókapcsolat,  viszont  a  a  Phobos  2  bolygókörüli 
pályára állt, 1989 januárban. Március 28-án bejelentették, hogy az 
űrszondával  teljesen  megszakadt  a  kapcsolat.  Mivel  az  űrszonda 
nemzetközi együttműködés eredménye, 

Nyugat  Európa  tekintélyes  pénzzel  és  eszközparkkal  vett  részt 
benne, a szovjet elkendőző magatartás nem volt sokáig tartható, és a 
nyugati  sajtó  arról  kezdett  beszélni,  hogy  egy  ismeretlen  tárgy, 
illetve annak eliptikus árnyéka látható a Marson, legalábbis az utolsó 
képkockákon.  A  két  űrszonda  célja  a  Mars  teljes  felületének 
hőtérképezése,  előbb  infra,  majd  gamma  sugarakkal,  egyéb 
létformák  felkutatása,  korábbi  civilizációk  maradványainak 
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feltérképezése,  majd  mindezt  a  Mars  Phobos  holdjának  hasonló 
feltérképezése követte volna. Az egész műveletsor célja, előkészíteni 
egy távvezérelt  terepjáró leszállásának körülményeit,  majd emberi 
űrutazásra  való  felkészülést.  A  Phobos  2  megsemmisülésének 
körülményeit  elemezve  kiderült,  hogy  inkább  egy  ütközés  vetett 
véget az űrszondának, minthogy megszakadt a rádiókapcsolat. 

Később  valószínűsítették,  hogy  lehetett  még  egy  erőteljes 
energiasugár  is.  Közben  nyilvánosságra  kerületek  az  utolsó 
képkockák,  a  bal  oldali  egy  szivar  alakú  tárgy  árnyéka,  mely 
elemelkedik a felszínről, a jobb oldali pedig az utolsó kép, a tárggyal 
és  a  Mars  Phobos  nevű  holdjával.  A geometriai  adatok  alapján 
néhány kilométer hosszú a tárgy, gyors mozgású és nem keverendő 
össze a Phobos nevű hold árnyékával, mert az mindig kerek.

A jobb oldali kép az utolsó, a Phobos hold látható és a mozgó szivar 
alakú tárgy.
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Zecharia Sitchin és több tudós, kutató társa úgy gondolják, ahogy ezt 
a  Genesis  Revisited c.  könyvében  le  is  írja,  hogy  nem  véletlen  
esemény volt,  hanem valakik nem akarták, hogy az emberiség túl 
sokat tudjon. Ezért nevezi Sitchin ezt az eseményt incidensnek.

Település a Holdon?
A  sumer  leírásokból  kiderül,  hogy  az  istenek  (földre  szállt 
űrhajósok) az első leszállások alkalmával mindig beleestek a Perzsa 
Öböl  vizébe,  mert  hajtóműveik  nem  bírták  a  Föld  túl  nagy 
gravitációs erejét.  Sőt  az első  felszállások alkalmával,  nem tudtak 
felszállni,  ezért  ki  kellett  szerelni  fegyverzetüket  és  minden  itt 
hagyható súlyt.  Mindez felveti a kérdést,  hogy ha a Földön éltek, 
akkor miért kellett a Marson egy bázist létrehozni? Miért nem volt jó 
erre a célra a Hold? És mi van, ha tényleg van egy bázis a Holdon? 
A 60-as évek Apollo projektjei során, mikor a rádiókapcsolat még 
amatőr  szinten  zajlott,  azaz  a  beszélgetéseket  tudták  fogni 
rádióamatőrök is, sokan hallották, mikor az asztronauták jelentették 
a földre, hogy idegen civilizáció nyomaira bukkantak. 

Mindezek a kérdések arra ösztönözték Richard C. Hoaglandot, hogy 
foglalkozzon  ezzel  a  kérdéssel  is.  18  hónapon  át  vezette  a 
kutatásokat,  és  nem  hiába.  Az  ésszerűség  úgy  kívánta,  hogy  a 
Marson  és  a  Földön  alkalmazott  közös  geometriák,  méretek, 
arányok, elhelyezkedések alapján keressen. Elég hamar leszűkült a 
vizsgálandó  terület,  azonban  a  NASA hivatalos,  nagy  felbontású 
fotóit  tanulmányozva  semmi  sem  látszott.  Ezeket  már  sokan  és 
sokszor átnézték. Azonban előkerült néhány eredeti Apollo felvétel, 
illetve  egy  régi  Hold  atlasz,  és  kiderült,  hogy  a  NASA hivatalos 
képei  kicsit  át  vannak  dolgozva,  azaz  néhány  objektum  eltűnt  a 
képekről.  Olyan  is  előfordul,  hogy  bizonyos  képsorozatok 
egyszerűen eltűntek az elérhetők közül, mondván technikailag nem 
sikerültek a képek.

A következő kép egy eredeti Apollo 10 felvétel:
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Előkerült  még  egy  Észak-Amerikai  Hold  atlasz,  mely  1937-ben 
készült,  Földről  fotózott  képekkel  és  érdekes  módon  mást  mutat, 
mint  a  hivatalos  NASA oldal.  A nevezett  terület  a  Sinus  Medii, 
Ukert-től délre.

Az eredeti  és  nagy méretben kinyomtatott  képen látható,  hogy az 
elrendezés  hordozza  a  Marson  megtapasztalt  geometriát,  sőt 
bizonyos területen üvegszerű épület látható.
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A tudósok többségében ott  mocorgott  a régi  kérdés,  hogy míg az 
1970-1980-as években a cél egy holdbázis építése volt, aztán teljes 
némaságba borult még csak a gondolata is, és később előrukkoltak 
egy Föld körül keringő űrbázissal. Most többen, szinte egyszerre a 
homlokukra csaptak, és már értik miért tabu a holdutazás, pedig a 
technika már meg lenne.

 Epilógus
Eljutva  a  szellemi  és  technikai  fejlődésnek  egy  olyan  szintjére, 
mikor meg tudjuk érteni a múltat, akkor fel kell vállalni a múltat, a 
jelent és a jövőt. Túl kellene már azon lépni, hogy eltitkoljuk egymás 
elől az információkat pusztán hatalmi vagy gazdasági érdekből.

Viszont ha elgondoljuk, hogy az egész fogyasztói társadalom hamis 
értékekre épül, a képmutatásra, akkor miért pont itt lenne másképp? 
Hamisak az álmok és a keltett kép.

További kérdés, hogy a korai építők, miért építették be a környező 
bolygókat  piramisokkal,  mire  volt  ez  jó,  ráadásul  olyan  méretű 
kőtömböket  használtak  mindenhol,  amiket  ma  nem  tudnánk 
előállítani, sem felemelni olyan magasságokba.

Az már csak hab a tortán, hogy nemrég felfedezték azt, amit Richard 
C.  Hoagland már régóta  hangoztat,  elképzelhető,  hogy élet  van a 
Jupiter,  Európa  nevű  holdján,  hisz  mint  kiderült  alkalmasak  a 
körülmények rá.

A képanyag forrása a megnevezett könyveken túl:

  * Enterprise Mission (http://www.enterprisemission.com)
  
• NASA honlapja (http://www.nasa.gov )

•

http://maga-a-valosag.hu     
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