ყოველი საიდუმლო ყველა ენას ეუწყოს ამითა ენითა I ნაწილი (edited 2020)
- წინათქმა
“მე არც მეფე გიორგის მეხოტბე ვარ და არც მელქისედეკ კათალიკოსის მგალობელი”.
ვიკვლევდი რა აკრძალულ და დავიწყებულ ისტორიას, მე უპირველეს ყოვლისა მაინტერესებდა
დიდი ივერიის და თავად ივერიელთა როლი ამ ამბებში, მიუხედავად იმისა რომ ხალდეველი ვარ
წარმოშობით. დიდი ხნის წინ ჩემი დიდი წინაპრების სამშობლო ბაბილონში შემოჭრილმა
ტარტარულმა ტომებმა დაიპყრო და მას მერე ათასობით წლის განმავლობაში ხალდეველები
პერმანენტულ გენეტიკურ ასიმილაციის ქვეშაა მეზობელ კულტურებთან. ეს წიგნი არიული რასის
განდიდებას არ ემსახურება. ასე რომ იყოს არიული რასის ჟლეტაზე და მათ წინააღმდეგ
მოწყობილ ბირთვულ გენოციდზე არაფერს დავწერდი. მე მაინტერესებს სიმართლე და მხოლოდ
სიმართლე, რაც ასე ძნელად მოსაპოვებელია თანამედროვე მასონიზირებულ ყალბ სამეცნიერო
ეპოქაში. მე უნდა ვუთხრა მასონებს, რომ ჩემი გონება სამეფო გენებიდანაა და ვინმეს პრეტენზია,
რომ განსაკუთრებული სამეფო (არისტოკრატიული) გენების მატერებელია, არის წმინდა წყლის
სისულელე.
თანამედროვე
კაცობრიობის
თითოეული
წარმომადგენელი,
ზოგიერთი
გამონაკლისის გარდა, არიული ანუ სამეფო გენების მატარებელია. უბრალოდ თეთრი რასის
წარმომადგენლებში ამ არიული ანუ სამეფო გენების ჯამური პროცენტული მნიშვნელობა ძალიან
მაღალია ვიდრე შერეულ, შავ, ყვითელ და სხვა რასებში… შესაბამისად დღეს თანამედროვე
თეთრი რასის ამბიციებს მიყავს პარადი პოლიტიკაში, ხოლო კაცობრიობა დაღუპვისაკენ. როცა
უღირსი მედროვე პირველ სავარძელზე ხვდება, მასში მაშინვე არიელი მეფის მიძინებული გენები
იღვიძებს. თუ ასეთ პიროვნებას კანონმა მტკიცე არტახები არ შემოარტყა, უღირსი მედროვის
აღზევება ძალზე ძვირად უჯდება ერებს და ხალხებს.
ჩვენი ისტორია ≈25200 წლის წინათ, წმინდა სისხლის არიელი (≈2.5m.) პატრიარქის იაფეტის
გენეტიკური შტოს წარმომადგენლების: თარგამოსის, ქართლოსის, ეგროსის მიერ მერწყულის
წარღვნას გადარჩენილ, კავკასიელ აბორიგენებთან (≈1.5-2.0m.) შექმნილ უამრავ ასიმილირებულ
ივერიულ გენოფონდიდან იწყება. დიდი კავკასიონის გარშემო, ორ ზღვას შორის მდინარე
დონიდან არაქსამდე გადაჭიმულ დიდ ივერიას, ისტორიამ უამრავი ქარტეხილი დაატეხა თავს.
ივერიელები თავიანთ ქვეყანას წარღვნადე (10465 b.c.) უწოდებდნენ ივრონას. ივერია
თანამედროვე დიალექტიკური ვარიანტია. წარღვნამდელი ლემურიის, ხოლო შემდეგ
ატლანტიდის აღზევების პერიოდში, ივერიელები ყველაზე განვითარებული აბორიგენები იყვნენ,
სხვა აბორიგენული კულტურებისგან განსხვავებით. ივერიელთა ხელახალი ასიმილაცია არიულ
რასასთან, ლემურიის ეპოქაში დაიწყო და პიკს ატლანტიდის ეპოქაში მიაღწია. ლემურიელი
არიელებიც და ატლანტი არიელებიც ძველ ლათინურ ენაზე ლაპარაკობდნენ. სწორედ ძველი
ლათინური ენით იშიფრება ივერიელთა ზოგადი სახელი - GEO-ORGI-AN.: GEO-(მიწა); ORGI(ორგანიზაციის პროცესი); AN-(ყოველი ყველა, თითოეული, ყველგან... ). GEO-ORGI-AN ნიშნავს -

“ყველა ორგანიზებული მიწის მეურნეები”. პირველი არიელი კონკისკადორები, როცა ივერიელთა
მიწებზე შევიდნენ თავიანთი იმპერიის საზღვრების გასაფართოებლად, გააკვირვა ივერიელთა
მიერ მიწის დამუშავების მაღალმა კულტურამ და მიწაზე მუშაობის ორგანიზაციის პროცესის
მაღალმა დონემ. აქედან მოდის დიდი ივერიის უკანასკნელი ბასტიონის - თანამედროვე
საქართველოს ცნობილი ლათინურენოვანი სახელი - GEORGIAN. სიტყვა - “Iberia” კი ივერიის
ლათინურენოვანი კალკია, პირდაპირ გადმოტანილი ქართულში, ჩვენი ისტორიკოსების მიერ,
ბიზანტიურ და რომაულ ისტორიულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით.
ატლანტმა არიელებმა მთელი მსოფლიო დაიპყრეს და კოლონიალური მიწებიც რათქმაუნდა
საკუთარ წმინდა სისხლის (2.5÷3m.) არიელებს შორის გაანაწილეს. ათასობით კვადრატული
მეტრი მიწის ორგანიზაციის პროცესის მოსაგვარებლად, არიელები როგორც წესი ივერიელებს
ქირაობდნენ. ფაქტიურად ივერიელები არიელთა მოურავებად და უმნიშვნელოვანეს საყრდენ
ძალად იქცნენ მთელს მსოფლიოში. არიულ რასასთან ერთად, მთელს მსოფლიოში მიმოფანტულ,
ივერიული წარმოშობის მქონე მოურავებისთვის, არიული არისტოკრატიის სასოფლო-სამეურნეო
მიწების, ცხოველთა და ფრინველთა ფერმების საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება,
პრობლემას არ წარმოადგენდა.

ფარსმან II ქველი, ქალწულის ეპოქის არიულ წყაროებში მოიხსენიება როგორც - Pharasmanes II.
ფარსმანი ალანებისა და ჩრდილოეთის სხვა ტომთა დახმარებით ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე

ებრძოდა არიული იმპერიის გაფართოებას აღმოსავლეთის მიმართულებით. ატლანტების არიულ
იმპერიას რომში შექმნილი ჰქონდა პლაცდარმი, ბალტიის, შავი ზღვის და ხმელთაშუაზღვის
რეგიონების სამართავად. ფარსმანმა არიულ იმპერიას წითელი ხაზი გაუვლო კოლხეთის
სანაპიროდან კაბადოკიის დასავლეთ ზღუდეებამდე. ადვილი მისახვედრია რომ ფარსმან II ქველი
კაბადოკიას ივერიის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევდა.
ფარსმანის ეპოქაში არიულ იმპერიას რომიდან მართავდა იმპერატორი ადრიანი ხოლო მის შემდეგ
ანტონინუს პიუსი... ქალწულის ეპოქა უზარმაზარი 3140 წლიანი ეპოქაა (14488-11348)b.c.
ფარსმანის მმართველობის პერიოდის უფრო ზუსტად დასათარიღებლად რათქმაუნდა რომის
ლათინურ-არიულ წყაროებს უნდა მივმართოთ.

ჩვენამდე მოაღწია უამრავმა მონეტამ რომელზეც იმპერატორ ადრიანის და ანტონინუს პიუსის
გრავიურაა. პირატული კოპიოები (1) ორიგინალებისაგან (2) გამოირჩევა უხეში დიზაინით.
მონეტა (1) რომელზეც იმპერატორი ადრიანი არის გამოსახული დეტალურად იყო გაშიფრული 71ე ნომერში. მონეტა რომელზეც უფლისწული ანტონინუს პიუსია (2) გამოსახული წარმოადგენს
არიული ეპოქის ორიგინალურ არტეფაქტს. მონეტას არიულ ენაზე ანუ ძველ ლათინურზე აწერია "ANTONINVS PIVS AVGVSTVS". ეს არიული ენიდან ითარგმნება შემდეგნაირად: "ანტონინუს
პიუსი ქალწულის ეპოქის დიდი (ტიტანი) მბრძანებელი". ჩვენი დაბნეული მეცნიერებისათვის
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ AVGVSTVS-ი და AVGVSTI-ი არის სამმარცვლიანი სიტყვები,
რომლებიც მონეტებზე და არტეფაქტებზე სათანადო ცოდნით ადვილად იშიფრება… AVG ქალწულის 3140 წლიანი ასტრონომიული ეპოქაა (14488-11348)b.c. და არა ასტროლოგიური... -VSარიულ ენაზე ნიშნავდა ძალას (ბუნების, ადამიანის, დოკუმენტის, გვარის პატრიარქის...). ამ
არიული სუფიქსიდანაა წარმოქმნილი თანამედროვე სიტყვა - ''ვიზა"… სუფიქსი -TVS [TitanVS]
არიულ ენაზე ნიშნავდა დიდ (ტიტანურ) მმართველს… სუფიქსი -TI არიულ ენაზე იძლეოდა
მინიშნებას ტირანზე, რომელმაც ძალადობრივი გზით, სამხედრო ძალის გამოყენებით ჩაიგდო
ხელში არიული იმპერიის ძალაუფლება…

იმპერატორი ადრიანი ატლანტიდის პლანეტალური იმპერიის ოქროს ხანის ძლევამოსილი დიდი
იმპერატორების ხუთეულში შედის. მის სახელზე გლობალურ წარღვნამდე (10465b.c.) რომში
არსებობდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი მავზოლეუმი. აპოკალიპსის გლობალურმა ძლიერმა
მიწისძვრებმა უამრავ ნაგებობასთან ერთად ეს მავზოლეუმიც დაანგრია. წარღვნის შემდეგ
არიელებმა აქ დანგრეული მავზოლეუმის ადგილზე არანაკლები არქიტექტურული შედევრი
აღმართეს, რომელიც ბირთვული ომის დროს განადგურდა (10400b.c.). დღეს აქ რომში ამ
მავზოლეუმის პრიმიტიულად რესტავრირებული პირველი იარუსია შემორჩენილი, რომელსაც
ეწოდება - "ანგელოზის ციხესიმაგრე" (Замок Святого Ангела). შუა სუკუნეების რესტავრატორებს,
არიული ეპოქის მეგალითებიც აქვთ გამოყენებული - ანგელოზის ციხესიმაგრის სქელ კედლებში.

არიული ეპოქის დეტალურმა გამოკვლევამ ორიონის კალენდრის მიხედვით მოგვცა ატლანტების
იმპერიის ოქროს ხანის დაახლოებით 285 წლიანი შუალედი PON40-დან PON41-მდე. ამიტომ ჩვენი
დაბნეული ისტორიკოსები ვალდებულნი არიან გაასწორონ ისტორიის წიგნებში ფარსმან II
ქველის მმართველობის ეპოქა რომელიც 13600 წელზე მეტი ხნის წინ არიულ იმპერიას
ვაჟკაცურად ებრძოდა. საბოლოოდ მან აიძულა იმპერატორ ადრიანის მემკვიდრე ანტონინუს
პიუსი ეცნო დიდი ივერიის გაფართოებული საზღვრები, რომელიც რუკაზეა წარმოდგენილი.
ანტონინუს პიუსმა Pharasmanes II რომშიც დაპატიჟა და ცხენზე ამხედრებული ფარსმან II-ს
ქანდაკებაც დაადგმევინა რომის ერთ-ერთ მოდანზე…
უკანასკნელი წარღვნის დროს (10465 b.c.), რომელიც ლომის ეპოქაში მოხდა, მსოფლიო
არიული იმპერიის ინტელექტუალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და რელიგიური ცენტრი
ატლანტიკის ოკეანეში ჩაიძირა. წარღვნას გადარჩენილმა არიელებმა დაიწყეს მსოფლიოს ახალი
არიული იმპერიის, ახალი დედაქალაქის მშენებლობა, ისტორიული ლემურიის ტერიტორიაზე იერუსალიმში. წარღვნამ დედამიწის პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია გამოიწვია. წარმოიქმნა

უამრავი დიდი ივერიის მსგავსი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულები. ანატოლიის
ნახევარკუნძულძე წარმოიქმნა ხატაეთის იმპერია. ყველა ახალ პოლიტიკურ ერთეულს არიული
არისტოკრატია მართავდა, რომლებიც ფორმალურად ერთობისაკენ იყვნენ, სინამდვილეში კი
საკუთარი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესებით ხელმძღვანელობდნენ. მსოფლიოში
არიელთა ჰეგემონიის წინააღმდეგ, ყველაზე ძლიერი სეპარატისტული რეგიონი, წარმოიქმნა
აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში. ისინი ამ რეგიონს “დრაკონების კონფედერაციას”
უწოდებდნენ, რომელსაც "გადარეული" ტარტარები სპილოების ქალაქიდან (დელი) მართავდნენ.
ტარტარულ ენაზე დელი ნიშნავდა - "გადარეულების ქალაქს". “დრაკონების კონფედერაციის”
მძლავრ სეპარატისტულ რეგიონში შედიოდა თანამედროვე პაკისტანის, ინდოეთის,
ინდოჩინეთის და ჩინეთის ტერიტორიები. “დრაკონების კონფედერაციას” სათავეში ედგა არიული
რასის ასიმილირებული თაობის წარმომადგენლები - ტარტარულ-არიული რასის შეთქმულები. ეს
ასიმილირებული მეხუთე რასა, წარღვნამდელი ჰიპერბარიის ტარტარიაში დიდი რაოდენობით
წარმოიშვა, არიული არისტოკრატიის და მათი კეისრების ზღვარსგადასული სექსუალური
თავგადასავლების შედეგად… წარღვნის შემდეგ ძლიერმა გამყინვარებამ ტარტარები აიძულა
ჰიპერბარიის სამშობლო მიეტოვებინათ. მათი ძირითადი კონცენტრაცია მოხდა სამხრეთ
აღმოსავლეთ აზიის მიწებზე. ტარტარები ვერ შეეგუვნენ ახალ საცხოვრებელ პირობებს სამხრეთაღმოსავლეთ აზიაში. ისინი ყველა თავიანთ უბედურებაში არიელ მმართველებს
ადანაშაულებდნენ. რათქმაუნდა ტარტარები თავიანთი სამშობლოს დაკარგვაშიც არიელებს
დებდნენ ბრალს სრულიად სამართლიანად. წარღვნა და ტარტარიის აუტანელი ყინვები ხომ
არიელების მიერ განადგურებულმა ასტეროიდულმა მთვარემ ფატამ გამოიწვია, რომელმაც
მთლიანად შეცვალა კლიმატი დედამიწაზე. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში წარღვნის შემდეგ
წარმოქმნილი ტარტარული დიასპორების მმართველ არიულ არისტოკრატიასთან დაპირისპირება
ყოველწლიურად მწვავდებოდა. ამას საბოლოოდ არიელი მმართველების რეგიონიდან გაძევება
მოჰყვა. რეგიონიდან არიელი კეისარიც გააძევეს. რათქმაუნდა მთელი რეგიონის არიული
სამოქალაქო და სამხედრო ტექნიკა, აგარტებში შენახულ ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღთან და
უძლიერეს ბირთვულ ბომბებთან ერთად შეთქმულ "დრაკონთა" ხელში მოხვდა. "დრაკონთა"
რეგიონი, ხელახალი აღორძინების ფიქრით შეპყრობილი მსოფლიო არიული არისტოკრატიის,
უმნიშვნელოვანეს და უძლიერეს სეპარატისტულ რეგიონად იქცა. სპილოების ქალაქში შეთქმული
"დრაკონები" არჯუნას მეთაურობით თვლიდნენ, რომ დადგა არიული რასის მონობისაგან მათი
განთავისუფლების ჟამი. თავად არჯუნა არიელი კეისრის უკანონო შვილი იყო, ერთ-ერთი
აბორიგენი ქალისაგან გაჩენილი. არჯუნამ გარშემო მისნაირი მეხუთე რასის ამბიციური და
გულადი პიროვნებები (полукровки, полубоги) შემოიკრიბა და წარღვნისშემდგომი მსოფლიოს
ახალი არიული იმპერიის ცენტრის, იერუსალიმში შექმნას დაუპირისპირდა. მალე მათი
დაპირისპირება "დრაკონების" წინააღმდეგ მოქმედ არიულ რასასთან სასტიკ მტრობაში
გადაიზარდა. დარწმუნებული ვარ რომ "დრაკონები" არიული რასის წინააღმდეგ ბირთვულ
შეთქმულებას ივერიელთა მხარდაჭერის გარეშე ვერ გაბედავდნენ. "დრაკონებიც" და
ივერიელებიც ადამიანთა ახალი მეხუთე რასის წარმომადგენლები იყვნენ. წმინდა სისხლის
არიული (2.5÷3m.) რასა მესამე რასას მიეკუთვნებოდა. მესამე (2.5÷3m.) და მეხუთე (1.5÷2m.) რასას
ერთმანეთისაგან ფიზიკური და ინტელექტუალური მონაცემების დიდი უფსრკული ყოფდა.
თავის დროზე მესამე არიული რასა მიზანმიმართულად ქმნიდა მეხუთე ასიმილირებულ რასას,
კოლონიების მართვა რომ გაეადვილებინა. ფაქტიურად კი აღმოჩნდა, რომ არიულმა რასამ
საკუთარ თავს ნელი მოქმედების ბომბი შეუქმნა, მეხუთე რასის სახით. საერთოდ ადამიანი
შრომამ შექმნა. არიულმა რასამ საკუთარ თავს განაჩენი მაშინ გამოუტანა, როცა შეიძულა, უფრო
სწორად კი იუკადრისა შრომა, რამაც თავის დროზე მსოფლიოს მპყრობელი გახადა. წმინდა
სისხლის არიული რასის გაჟლეტა ამის გამო, მხოლოდ შესაფერისი დროის ამბავი იყო და ეს
დროც მოვიდა წარღვნის შემდეგ ≈10400 B.C.

ბირთვული შეთქმულების შედეგად არიული რასის გაჟლეტის შემდეგ, ივერიელებმა
სპილოების ქალაქისაგან (დელი), მოქმედების სრული თავისუფლება (კარტ-ბლანში) მიიღეს
მთელს მსოფლიოში განსახლებაზე და მართვაზე. მაშინ "გადარეულების" ქალაქს (დელი)
შეთქმული "გადარეული" ტარტარების (ტარტარულ-არიული ასიმილირებული მეხუთე რასის)
ბელადები მართავდნენ... თვით ინდოეთში ივერიელები ქნმიან ახალ პოლიტიკურ-ტერიტორიულ
ერთეულს, რომელსაც უწოდეს - GURJETI. დღეს იგი სპეციალისტებისთვის ცნობილი ინდოეთის
196,024 km2 ფართობის შტატია - Gujarat. ძველ ივერიულ ენაზე ამ ქვეყანას ეწოდებოდა
"ჯორჯანეთი". ეს სახელი ივერიის არიული სახელის დიალექტური ვარიანტია.

შვეიცარიის ალპების ტერიტორიაზე დასახლებულმა ივერიელებმა, ამ ქვეყანას უწოდეს “ელვეთი” ანუ ჭექა-ქუხილისა და ელვის ქვეყანა. შვეიცარია ერთადერთი ქვეყანაა ევროპაში,
სადაც წლის ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ჭექა-ქუხილიც და ელვაც. შვეიცარიის
თანამედროვე ოთხივე ეთნიკურმა რეგიონმა კარგად იცის, მათი სამშობლოს უძველესი
ისტორიული სახელი - HELVETIA. რათქმაუნდა ეს სახელი თანამედროვე ლათინიზირებული
დიალექტური ვარიანტია, რომელიც წარმოქმნილია ძველი ივერიული სახელიდან - ELVETI.
აფრიკაში გადასახლებულმა ივერიელებმა შავ ტომებთან ასიმილირებული ახალი მულატური
მეხუთე რასა შექმნეს - ივერო მავრიტანიელები. ისინი შემდეგ მთელს აფრიკულ ქვეყნებს
შეერივნენ, რომლებიც მეცნიერებისათვის ცნობილია ლათინური სახელით - "Ibero-Mauritanian".:
ჯერ კიდევ არიული რასის ზეობის ეპოქაში დაახლოებით 15500 წლის წინთ ივერიული ტომები
არიელებმა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე არიული ფერმერული მეურნეობების
განვითარებისთვის გადაასახლეს. თითქმის მთელი ივერიის ნახევარკუნძულის (Iberian Peninsula)
ფერმერული მეურნეობები კი არიელებმა ივერიელების ხელით გააშენეს. ამ გადასახლებებმა
დიდი ივერიის უზარმაზარ ტერიტორიაზე ივერიული გენოფონდის დიდი კრიზისი შექმნა.
ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩარჩენილმა ივერიელმა მეზვრეებმა, ჯერ კიდევ არიულ ეპოქაში დაიწყეს
მასიურად სოფლის მეურნეობის მიწების მოსავლელად მოსკოვური და ტარტარული ტომების
შემოყვანა. წარღვნამდე (10465b.c.) არიულ ეპოქაში ჩრდილოეთ კავკასიაში ზომიერი
სუბტროპიკული კლიმატი იყო, ხოლო ასტრახანის პეიზაჟებს პალმები ალამაზებდა... ამ მულტი

კულტურული აჯაფსანდალის შექმნას ჩრდილოეთ კავკასიაში მოყვა ახალი მეხუთე
ასიმილირებული რასის, კაზაკების ტომების წარმოქმნა... მოკლედ კაზაკები ივერიულტარტარულ-მოსკოვური ტომების ასიმილირებული შთამომავლები არიან. მათ ბოლო
ათასწლეულებში უმნიშვნელო ასიმილაცია განიცადეს სპარსულ-მონღოლურ-თურქულ
ტომებთან.
ჩრდილოეთ
კავკასიის
დიდი
ივერიის
მიწებზე
მულტი-კულტურული
აჯაფსანდალისაგან შექმნილ კაზაკებს ივერიელებისაგნ შემორჩათ მხოლოდ სპეციფიკური
ულვაშები და ჩოხები... შედეგად მივიღეთ ის რომ დღეს საქართველო არის დავიწყებულ არიულ
ეპოქაში არსებული დიდი ივერიის გენოფონდის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელსაც
ლიბერასტული იდეოლოგია ახალი მულტი-კულტურული აჯაფსანდალით და განადგურებით
ემუქრება...
თანამედროვე დიდი ბრიტანეთის ტერიტორია, მხოლოდ უკანასკნელი წარღვნის (10465b.c.)
შემდეგ ამოიზნიქა ოკეანის ზედაპირზე, ლომის ეპოქის (10465b.c.) წარღვნის დროს მძლავრი
ტექტონიკური პროცესების დროს. სპილოების ქალაქი (დელი) ივერიელ ბოევიკებსაც იყენებდა
არიული რასის ტიტანების გასაწყვეტად..... ბირთვული ომის შემდეგ აქ დასახლებული
ივერიელების ახალი სამფლობელოების განუყრელი ნაწილი იყო ნისლი. ტიტანები აქ ივერიელმა
ბოევიკებმა ბირთვული ომის დროს ("Заговор Орион") გაანადგურეს ≈10400b.c. არიული რასის
შექმნილ ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს, რითაც ძირითადად სპობდნენ არიულ რასას და მის
დასახლებებს ივერიულ ენაზე ერქვა მეფის-თოფ-ელი (Божественное оружие короля). იგივე
სახელი ერქვა ივერიულ ენაზე სხვადასხვა სიმძლავრის ბირთვულ ბომბებს ვიმანებიდან რომ
აყრიდნენ არიულ ქალაქებს... სანსკრიტზე არიულ ბირთვულ იარაღს ერქვა ბრახმასტრა.
ისტორიული წყაროები გადმოგვცემენ რომ ეს ბრაჰმას იარაღი ქმნიდა მზეზე ათასჯერ დიდ
ვარსკვლავს აფეთქების შემდეგ - (Тысяч Солнц в зените). სიტყვა "ბრაჰმასტრა" არიულ-ინდუსურ
დიალექტზე ნიშნავს - "ბრაჰმას ვარსკვლავს". ძველ სლავურ ენაზე არიულ ბირთვულ იარაღს
ეწოდებოდა - "Фаш Разрушитель". ამ სატანური გამანადგურებელი იარაღის ივერიული სახელი
ბრიტანულ და ევროპულ მითოლოგიაში სატანის მეტსახელად იქცა..... ხატაეთის (ანატოლიის
ნახევარკუნძული) ტროელი არიულ-ივერიული წარმოშობის მქონე კოლხი არისტოკრატის, ენეის
შვილთაშვილი ხელმძღვანელობდა ალბიონზე არიელი ტიტანების და მათი დასახლებული
პუნქტების განადგურების სამხედრო ოპერაციას.... (≈10400b.c) ენეის შვილთაშვილს ალბიონზე
უწოდეს მეტსახელი - “ფრუტი” რაც ძველ ივერიულ (ეგრისულ) ენაზე ნიშნავდა ნისლს....
ხატაეთის ივერიული იმპერიის და აპენინების განადგურებულ მზიან ქვეყნებთან შედარებით ალბიონზე გადაბარგებული ენეის შვილთაშვილი მოხვდა მისთვის უცნაურ კლიმატურ
პირობებში. ეს იყო ქვეყანა რომელიც მძლავრი ტექტონიკური იზოსტატიკური ცვლილებების
შედეგად, ნისლთან ერთად დაიბადა ლომის ეპოქის აპოკალეფსის დროს (10465b.c.). ენეის
შვილთაშვილმა ჩათვალა რომ ნგრევასთან ერთად აქ მან მოუშორებელი ნისლიც მოიტანა და
მეტსახელიც შესაბამისი შეხვდა... "ფრუტი". წარღვნის (10465b.c.) შედგომ ალბიონზე
დაარსებული სამი დიდი არიული ქალაქი: ლონდონი, იორკი და ედინბურგი ფრუტის ბოევიკებმა
მიწასთან გაასწორეს. ირლანდიასა და ალბიონზე ასევე განადგურდა ყველა მცირე არიული
დასახლებული პუნქტი და ვარსკვლავის ტიპის ციხესიმაგრე... ფრუტი და მისი ბოევიკები
ძირითადად ჟლეტდნენ ტიტანების მამაკაცებს, ხოლო წმინდა სისხლის არიელ ქალებს, როცა ამის
საშუალება იყო ინდობდნენ.... (для продолжения рода).... რადგან განადგურებულ ქალაქებში
ცხოვრება მაღალი რადიაციული ფონის გამო შეუძლებელი იყო, ფრუტმა თავისი ბაევიკებისათვის
და არიელი ქალებისათვის დაარსა ახალი დასახლებული პუნქტი - ახალი ტროა. გადარჩენილმა
არიელმა ქალებმა, თავიანთ ასიმილირებულ მეხუთე რასის ივერიულ-არიულ შთამომავლობას
ივერიული კი არ შეასწავლეს არამედ თავიანთი მშობლიური არიული ენა (ძველი ლათინური).
იმის გამო რომ ეს კუნძულოვანი ქვეყანა 12 ათასწლეულის განმავლობაში დაცული იყო სხვა
ტომებთან დამატებითი ასიმილაციისაგან, სწორედ ამიტომ დღეს ინგლისური ენა არიული ძველი
ლათინური ენის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო დიალექტია. 12 ათასწლეულის განმავლობაში
ნისლიანი ალბიონის დიდ კუნძულზე, არიული ენის სამი დიალექტი წარმოიქმნა, რადგანაც

ფრუტმა თავის სამ შვილს სამ ქვეყნად გაუყო იგი: ლოეგრია (ინგლისი), კამბრია (უელსი) და
ალბანეთი (შოტლანდია). ლო-ეგრი-აში ფრუტმა ჩაშიფრა თავისი ისტორიული სამშობლოს ეგრისის სახელი, რომელსაც არიულ ენაზე კოლხეთი ეწოდებოდა. ეს იყო დიდი ივერიული ქვეყანა
აღმოსავლეთ შავი ზღვის სანაპიროსთან. იგი 25200 წლის წინათ დაარსა ქართლოსის ძმამ
ეგროსსმა. ნოეს არიული ოჯახის შთამომავალი ეგროსი სწორუპოვარი მონადირე იყო. მისი
მეტსახელიც არიულად ანუ ძველ ლათინურად იშიფრება Egr-vs, რაც უდიდესი ტიტანური ძალის
მონადირეს ნიშნავს. სახელში არიულ ენაზეა მინიშნება მის ტიტანურ ძალაზე. ეგროსი წმინდა
სისხლის არიელი ნოეს შვილთაშვილი იყო რომლის კიდობანი არარატის მთასთან გამორიყა
მერწყულის ეპოქის (23214b.c) წარღვნამ.... ეგრისის ისტორიულ ჩრდილოეთ საზღვარს
წარმოადგენდა მდინარე ყუბანი. სამხრეთ საზღვარი მთავრდებოდა უძველეს ეგრისულ-არიულ
ქალაქთან, რომელსაც დღესაც ტრაპიზონი ჰქვია. ბრიტანელი ჟამთააღმწერელი გალფრიდ
მანმუტსკელი 1136 წლის თავის ნაშრომში "ბრიტანეთის მეფეების ისტორია" ცოტა სხვაგვარად
გადმოგვცემს 11 ათასწლეულის გამნავლობაში შელამაზებულ ცნობებს. რაც შეეხება ირლანდიას,
ირლანდიის თანამედროვე ლათინურენოვანი სახელი ივერიის დამახინჯებული დიალექტური
ვარიანტია Iveria-Iberia-Hibernia - (Hibernia is the Classical Latin name for Ireland). უკვე ავღნიშნე
რომ ფრუტ-ი ძველი ივერიული ენის კოლხურ (ეგრისულ) დიალექტზე ნიშნავდა ნისლს. ANარიული ენიდან მის ივერიულ დიალექტში დამკვიდრებული სიტყვა ნიშნავდა: ყოველს ყველას,
თითოეულს, ყველგან... მოკლედ საწყისი ივერიული “დიდი ფრუტ-ან”-იდან მოდის ამ არეალის
თანამედროვე ლათინურ-ენოვანი სახელი Great Britan (დიდი ყოვლისმომცველი ნისლის ქვეყანა).
ეს სახელი ამგვარად მხოლოდ ძველი ივერიული (ეგრისული) ენით იშიფრება. მას ქართულ ენაზე
დღესაც ნისლიანი ალბიონი ეწოდება. ირლანდიური გენოფონდი აქ ბირთვულ ომში ალბიონზე
გადარჩენილმა არიული რასის ქალებმა და ივერიულ-ეგრისული წარმოშობის მეხუთე რასის
ასიმილირებულმა ბოევიკებმა შექმნეს. მოკლედ ასიმილირებულმა ივერიულ-არიულმა მეხუთე
რასამ (Y-DNA) ბირთვული ომის შემდეგ აქ ხელახალი ასიმილიაცია განიცადა წმინდა სისხლის
ლათინურ-არიულ რასასთან (mtDNA). ამ ქვეყნის ლათინიზირებული სახელი (“Hibernian”)
რეალურად ნიშნავს - ივერიულ ქვეყანას და (“The Royal Hibernian Academy”) ივერიულ სამეფო
აკადემიას და ა. შ… აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ევროპის ყველა მნიშვნელოვანი მონარქიული
დინასტია, თავიანთი არისტოკრატიულ საგვარეულოს ფესვებს, სწორედ ტროიდან დევნილ კოლხ
არისტოკრატს ენეის უკავშირებს... ასე რომ ეგვიპტეში გურჯი მამელუქების მმართველობა,
უმნიშვნელო ისტორიული ეპიზოდია იმასთან შედარებით რაც მათმა წინაპრებმა 12
ათასწლეულის წინ ჩაიდინეს...
ჩვენ როცა ქართულ ენაზე ვამბობთ ან ვწერთ - "იბერიის ნახევარკუნძული", ვიყენებთ
ლათინურ კალკს და ვუშვებთ გრამატიკულ შეცდომას. ქართველურ ენებზე სწორი გრამატიკული
ფორმაა - "ივერიის ნახევარკუნძული". სლავურ ენებზე სწორი გრამატიკული ფორმაა "Иверийский Полуостров". ლათინური ენის ევროპულ დიალექტებზე სწორი გრამატიკული
ფორმაა - "Iberian Peninsula". როდესაც ადამიანთა დიდი ჯგუფის მიგრაცია ხდება, სხვა უფრო
ნაკლებად განვითარებული კულტურების ტერიტორიაზე, ისინი აქ კვალს ძირითადად ტოვებენ
ასიმილირებული შთამომავლობის გენეტიკაში და გრამატიკაში… ჩვენ უკვე გვაქვს
მტკიცებულებები Артём Иванцов-ის ღრმა გრამატიკული კვლევის საფუძვლებზე. Caucasian race დღესაც ნიშნავს თეთრ ევროპეიდულ რასას, ანუ თანამედროვე თეთრი ევროპეიდული რასის
სამშობლო კავკასიაა.: ეს გენეტიკური კანონებით ნიშნავს მათ ასიმილაციასაც სხვადასხვა რასებში
სადაც ეს რასა განსახლდა. თანამედროვე თეთრი ევროპეიდული რასის სამშობლო - კავკასია ასევე ნიშნავს, რომ მეხუთე ასიმილირებულ ევროპეიდულ რასას, თავიანთი წინაპრების
ძირითადი გენეტიკური შტოები კავკასიას აკავშირებს.:
თუ ვინმე ქართული სიტყვის მსგავს სიტყვას გაიგებს ავღანეთის ან აფრიკის მიყრუებულ
სოფელში არ უნდა გაუკვირდეს. რათქმაუნდა ფილმსაც გადაიღებენ ბირთვული ომის დროს
ივერიელი ბოევიკების დესანტებზე, რომლებიც სამხედრო ვიმანების საშუალებით, მთელი

მსოფლოს კონტინენტებზე და ოკიანეების კუნძულებზე ტარტარებთან ერთად ანადგურებდნენ
არიულ ქალაქებს და დასახლებულ პუნქტებს. გურჯი მამლუქების მიერ ეგვიპტის დაპყრობის და
მართვის ისტორია, მხოლოდ ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც მათმა წინაპრებმა
ჩაიდინეს ათასობით წლის წინათ. არიული რასის ამბიციების და ბირთვული ომის გამო, დიდი
ივერიის (ეგრისელების, ჩრდილო კავკასიელი მეზვრეების, ალვანების) გენოფონდი მთელს
მსოფლიოში გაიფანტა. კავკასიურ ენებს შორის, ქართული ენა ძველი ივერიული ენის ყველაზე
ახლო დიალექტია. ძველი ივერიული ენის ჟღერადობა შემორჩენილია უძველეს ქართულ
სასულიერო ლიტერატურაში და ლოცვებში.
უამრავი ადამიანი არიანიზმის წინააღმდეგია და ფაშიზმივით ვერ იტანს... XX-ე საუკუნის
დასაწყისში მსოფლიოს ყველა მეცნიერი თვლიდა, რომ მაშინდელ მსოფლიოში ცნობილი საოცარი
მეგალითური არტეფაქტები არიული წარმოშობის იყო. ფაშიზმმა ისეთი მძიმე დარტყმა მიაყენა
არიულ თეორიას, რომ იგი საერთოდ მოიხსნა სამეცნიერო ტერმინოლოგიიდან. არიული
მეგალითური არტეფაქტები ყველგან ადგილობრივ ცნობილ გვიანდელ კულტურებს მიაწერეს...
ამგვარად წმინდა სისხლის (2.5-3)m. სიმაღლის ადრე ევოლუციონირებული არიული რასის
შემოქმედება 9000÷15000 წლით გაახაგაზრდავეს, ყალბი C-14 მეთოდის მოგონებით.... წმინდა
სისხლის (2.5-3)m. სიმაღლის მესამე არიული რასა, არიული რასის ასიმილირებულმა (1.5÷2)m.
სიმაღლის მეხუთე ევროპეიდულმა რასამ, არიულ-ტარტარული ევროპეიდული ასიმილირებული
რასის მიერ მოწყობილ ბირთვული შეთქმულების შედეგად ≈12415 წლის წინ გაჟლიტა.
ბირთვული შეთქმულებას ერქვა - "Orion Conspiracy".: შეთქმულების ორგანიზატორები და მათი
ბოევიკების ძირითადი ნაწილი ლაპარაკობდა სანსკრიტზე (Старославянский Язык) ტარტარიის
გაჟლეტილი არისტოკრატიის ენაზე, თუმცა მთელი მსოფლიოს მეხუთე რასის აბორიგენებს
იყენებდნენ მესამე რასის წმინდა სისხლის არიელების, არიული იარაღითვე გასაწყვეტად.
უძლიერეს არიულ ბირთვულ ბომბებთან ერთად, ფართოდ იყენებდნენ მცირე სიმძლავრის
მხარზე გადასკიდებელ არიულ ტაქტიკურ ბირთვულ ქობინებს (heat of hell [Ад Жара]). სწორედ ეს
არიული ბირთვული იარაღი, ინდურ წყაროებში ცნობილია როგორც - оружие Брахмы "Брахмастра" (ბრახმას ვარსკვლავი [მზე]). - "Фаш-разрушитель". ძველ ივერიულ ენაზე ნებისმიერ
არიულ სხვადასხვა კალიბრის ცეცხლსასროლ იარაღს ეწოდებოდა თოფელი (უფლის იარაღი).
არიულ აგარტებში დაცული ბირთვულო იარაღი, ატლანტიდის ეპოქაში არიული არისტოკრატიის
ექსკლუზიულ იარაღად ითვლებოდა და ამიტომ ერქვა მეფის თოფელი (Божественное оружие
Короля).: “ელი” - ძველ ივერიულ ენაზე ეწოდებოდა ღმერთს - უფალს. ელი - დაკავშირებულია
ძველ ივერიელთათვის სრულიად ამოუცნობ და საოცარ კლიმატურ მოვლენასთან, რომელსაც
ეწოდება ელვა. თუ ძველ ივერიულს თანამედრე ქართულზე ვთარგმნით, ≈25000 წლის
წინანდელი ივერიელების ღრმა რწმენის თანამედროვე გაშიფვრით, ელვა ნიშნავს: უფლის
გამოჩენის ადგილს ან უფლის გამოჩენის პროცესს. ელი - თანამედროვე ქართულში ჩაანაცვლა
უფალმა. უფალი კი დაკავშირებულია უფლოსის სახელთან. უფლოსი იყო ქართლოსის
შთამომავალი და ივერიის პირველი ქურუმი, რომელმაც ივერიის პირველი სასულიერო ცენტრი
დაარსა უფლისციხის ტერიტორიაზე ≈23100b.c.: სხვადასხვა ენებში ივერიული ენიდან
გავრცელებული პრეფიქსი - "ალ" ნიშნავს - "საღვთო ცეცხლს".: საღვთო ცეცხლის კულტი 5-ე
რასის უამრავ ნაციონალურ ტომობრივ გაერთიანებას ჰქონდა ჯერ კიდევ წარღვნამდე (10465b.c.):
ალ(ე)მანები (გერმანელები [საღვთო ცეცხლის სულები; ალ-მანი]), ალვანები (ალბანები [საღვთო
ცეცხლის სამოთხე: ალ-ვანი]), დნეპრის დელტასთან მცხოვრები ალანები [ალ-ან: ყველანი,
დიდიან პატარიანად საღვთო ცეცხლის სულები].
note: Мефистофель — дьявол, образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения северной Европы.
Используется как альтернатива пугающим словам «сатана» или «дьявол». Самая известная ария
Мефистофеля — куплеты «Сатана там правит бал/ Люди гибнут за металл»... რადგანაც მე დიდი
ხანია ვისწავლე მითოლოგიის სიტყვებს შორის კითხვა, აქ ჩემთვის სრულიად გასაგები გახდა,
რომ რაღაც საშინელი "სატანური" (რადიაქტიული) მეტალი ანადგურებდა ადამიანებს. როცა

თანამედროვე ევროპის უძველესი ქვეყნების სახელები ივერიული წარმოშობისაა, რა გასაკვირია,
რომ ჩრდილოეთ ევროპაში ფართოდ გავრცელებული სატანის სახელის - მეფისტოფელის
ივერიულ ენაზე გაშიფვრა. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართლოსიანთ ქვეყანაში, ჯერ კიდევ
გაქრისტიანებამდე ათასობით წლით ადრე, ეჭვიც კი არ ეპარებოდათ და დარწმუნებულები
იყვნენ, რომ ღვთის მიწაზე ცხოვრობდნენ და ღვთიური წარმოშობისანი იყვნენ. სწორედ ამიტომაა
აქ ბევრი გვარი სუფიქსით - ელი: გავაშელი, ხიდაშელი, ამაშუკელი, გამრეკელი... ელი გვარის შუა
ნაწილშიც გვხვდება: იოსელიანი, დადეშქელიანი...
12420 წლის წინ დედამიწაზე საშინელი ანარქიის და ქაოსის დრო იდგა... (2.5-3)m. არიული
სიმაღლე სასიკვდილო განაჩენი იყო ნებისმიერი წმინდა სისხლის არიელისათვის. წმინდა
სისხლის (2.5-3)m. სიმაღლის არიელებიდან, მსოფლიოში ვინც გადარჩა გაჟლეტას, ყველამ
ასიმილიცია განიცადა, ბირთვულ ომს გადარჩენილ, ყველა კონტინენტის ნაკლებად
განვითარებულ აბორიგენულ გენოფონდში... ფაქტიურად ბირთვულ ომში მესამე არიულ რასას
(2.5÷3m.) ებრძოდა, მის მიერ მეორე რასის (1.2÷1.5m.)ტომებში შექმნილი ასიმილირებული მეხუთე
რასა (1.5÷2m.).
გვაქვს ძველი არიული ენის თანამედროვე ფართოდ გავრცელებული დიალექტიკური
ვარიანტები მრავალ ენაში: არისტოკრატია, დემოკრატია, ბიუროკრატია და კლეპტოკრატია.
უფრო გასაგებ ენაზე ეს სიტყვები ნიშნავს: არიულ მმართველობას, ხალხის მმართველობას,
კაბინეტურ მმართველობას და ფულით მმართველობას. მოკლედ არისტოკრატიის არიულ
ფესვებს, ლინგვისტური მტკიცებულებაც გააჩნია. სიტყვა არისტოკრატია სამი ძველი არიული
სიტყვის გაერთიანებულ, მაგრამ დამახინჯებულ დიალექტიკურ ვარიანტს წარმოადგენს და
ნიშნავს - არიელი ტიტანების Titan-VS (Titan-US) ტუზ(ებ)ის [მბრძანებლ(ებ)ის] მმართველობას.

ეს რუკა ნიურბერგის - "ენების მსოფლიო რუკაზე" - "Terra Polyglotta"-ზე არის წარმოდგენილი.
"Terra Polyglotta"-ს ორიგინალი რომელზეც დიდი ივერიაცაა გამოსახული, შედგენილი იყო
"გადარეულების" ქალაქის დელის მსოფლიო მეტროპოლიისათვის, დაახლოებით 10300 წელს,
(ჩ.წ.ა.) რომ ცოდნოდათ თუ რომელი ხალხები გადაურჩა ბირთვულ არმაგედონს....

ბირთვული ომის შემდეგ მთელს ევრაზიაზე და აფრიკაზე მოდებული გურჯების კვალის
მიკვლევა არა მარტო ამ ხალხების სხვადასხვა ენების გრამატიკაში, არამედ ამ ხალხების გვარების
ფუძეებშიც შეიძლება. Артём Иванцов-მა ეს უკვე შეძლო. უკვე ავღნიშნე რომ აფრიკაში
გადასახლებულმა, მავრების შავ ტომებთან ასიმილირებულმა ივერიელებმა, ახალი აფრიკული
ერი შექმნეს, რომლებიც მეცნიერებისათვის ცნობილია - “იბერო-მავრიტანიელების” სახელით.
ბირთვული ომის შემდეგ პირველ რიგში საჭირო იყო საიმედო თავშესაფრის მოძებნა
ოჯახებისათვის და მომავალი თაობების უსაფრთხოებისათვის. სხვადასხვა ენებში და მათ
გეოგრაფიულ ერთეულებში სიტყვა BAST-ზე აგებული სახელები სწორედ თავშესაფარის
მიმანიშნებელია. ამგვარად სიტყვა ბასტურმა თავშესაფრის საკვებს ნიშნავს, ყაურმა ყაენის ან
ყადის სკვებს, ხოლო შაურმა სამეფო საკვებს… შესაბამისად ადვილი გასაშიფრია: ბასტია,
ბასტარი,
ბასტიონი...
ბასტი
ივერიულ
ენაში
ნიშნავდა
თავშესაფარს.
თანამედროვე ევროპეიდული რასა არის უძველესი ხალხების შერევის შედეგად შექმნილი.
ჩვენი ევროპეიდული გენოფონდის ძირითადი გენეტიკური მასალა შედგება: არიელების,
ტარტარების,
ივერიელების,
ხალდეველების,
არაბების...
გენებისაგან.
სამეცნიერო
ტერმინოლოგიას თუ მოვიშველიებთ, თანამედროვე ევროპეიდული რასა არის, არიული რასის
სემიტურ,
ქამიტურ
და
იაფეტურ
ტომებთან
შერევის
შედეგად
შექმნილი…
დღეს მძიმე დღეები უდგას დიდი ივერიის გენოფონდის უკანასკნელ ბასტიონს. მთელი
მსოფლიოს წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი ომის გარეშე, თითოეულ ჩვენგანზეც აისახება და
საშინელი კატასტროფით დასრულდება —конец близок... ბიოლოგიურ ანუ უთოფო ომს გენეტიკურ და ვირუსულ ტერორს ემატება გლობალური ეკეონომიკური და ფინანსური კაბალა.
ფინანსურ პირამიდებად ქცეულ ე.წ. ვალიუტების დევნაში, მთელს მსოფლოს გენოფონდის
გენეტიკას ანგრევენ: ნარკოტიკებით, ალკოჰოლით, საეჭვო მედიკამენტებით სავსე აფთიაქებით და
GMO პროდუქტებით სავსე მაღაზიებით. ყოველივე ამას ემატება გენეტიკური შხამით Premix-ით
გაზრდილი: თევზის, ფრინველის და ცხოველის ხორცი, მილიონების ჯამრთელობის ნგრევის
ხარჯზე ერთეულების დასამდიდრებლად… თანამედროვე გენეტიკური ტერორის მიზანია
ადამიანის იმუნიტეტის სრული მოსპობა და მის ხელოვნურ იმუნიტეტზე გადაყვანა. მსოფლიოში
მძვინვარე კოვიდ-ტერორის მიზანია ადამიანის ბუნებრივი იმუნიტეტის სრული განადგურება და
რამდენჯერმე ყოველწლიური გლობალური ვაქცინაცია ხელოვნური იმუნიტეტის დასანერგად...
ასეთ ადამიანებს უფრო ადვილად გაანადგურებენ. ჩვენ გვაჩვევენ ვჭამოთ ქიმია და ვსვათ ქიმია.
მომავალში არჩევანი სრულიად მოისპობა და ადამიანებმა უნდა იკვებონ მხოლოდ გმო და
ხელოვნური ხორცპროდუქტებით. ეს სრულიად მოუსპობს ადამიანებს ბუნებრივ იმუნიტეტს და
რეპროდუქციულ მექანიზმს... Wall Street-ის რუპორმა ბილ გეითსმა უკვე მთელს მსოფლიოს
გამოუცხადა, ოკიანის გაღმა მიღებული Wall Street-ის "უჩინარი" მსოფლიოს მმართველების
კრეტინული გლობალური განაჩენი: "უნდა განდგურდეს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი რადგან
მათი გაზები იწვევს - "გლობალურ" დათბობას". სინამდვილეში გლობალურ დათბობას იწვევს
შხამიანი ნელი სიკვდილის გამომწვევი - შაქრის შემცვლელი პროდუქციის მწარმოებელი
ქარხნები და სხვა უამრავი ქიმიური საჭმელი და სასმელი პროდუქტები. ატმოსფეროში მეთანის
კონცენტრაციის ზრდას, რაც გლობალური დათბობის მიზეზია, სწორედ ამ პროდუქტებით
დაზიანებული ღვიძლის ფუნქციების მოშლა და ქიმიკატებით უხვად გაჯერებული გმო
დანამატებით დამზადებული საკვები და სასმელი პროდუქტები იწვევს, რომლითაც 8 მილიარდი
ადამიანის ორგანიზმს ნელ ნელა წამლავაენ. ნატურალური საკვები პროდუქტები
მიზანმიმართულად იდევნება მაღაზიების დახლებიდან... გლობალური ვაქცინაცია ვირუსის ახალ
შტამებს წარმოშობს და საბოლოოდ ისეთი შტამი შეიძლება წარმოიქნმნას რომ მთელი
კაცობრიობა გაანადგუროს. რომ არა გლობალური ვაქცინაცია, ვირუსის ახალი შტამები არ
წარმოიქმნებოდა და ე.წ. პანდემია უკვე დიდი ხანია ისტორიის სანაგვეში იქნებოდა...
ბიოლოგიური ანუ უთოფო ომი კაცობრიობის წინააღმდეგ დაიწყეს ოკიანის გაღმიდან
სპეკულიაციური კაპიტალის დამმღუპველი ეპოქის კოლოსალური ფულის მასების მმართველმა
კლანებმა. ფული არის სატანის იარაღი, რომელიც მართავს მთელს მსოფლიოს. ეს იარაღი,

საკუთარი პატოისანი შრომით სარჩოს მომპოვებელი ადამიანების გაკოტრებას და შრომაზე
დამყარებული, უძველესი სოციალური და ეკონომიკური ურთიერთობების ნგრევას იწვევს. დღეს
პატიოსანი ფიზიკური და გონებრივი შრომა, დაჩრდილა ნებისმიერი საშუალებით და
მაქინაციებით ფულის კეთებამ. ასეთ კაცობრიობას მომავალი არ აქვს. რა სახის გლობალური
კატასტროფაც არ უნდა მოხდეს, იგი "განსაკუთრებულ" გენების მფლობელებსაც შეიწირავს.
1. შესავალი
კაცობრიობას დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ ყველაზე მეტად საინტერესოა ის ეპოქა,
როდესაც ადრეულად განვითარებული ადამიანების ცალკეულმა ტომებმა გაიარეს ველური
ცხოვრების ეტაპი, ქვის ხანა და ისწავლეს ცეცხლისა და მეტალის ინსტრუმენტების გამოყენება.
ქვის ხანის ადამიანებს თითქმის მსგავსი ცხოვრება ჰქონდათ. ჯგუფურად ნადირობდნენ და
ნანადირევს უმად შეექცეოდნენ. ქვის ბასრი იარაღებითვე ჭრიდნენ ხორცს და ქვის იარაღებითვე
დასდევდნენ ცხოველებს ნადირობის დროს. ქვის იარაღების დახვეწამდე მთაგორიან ადგილებში
ადამიანების ჯგუფები ძირითადად ცხოვრობდნენ გორების წვერზე. აქ მათი საცხოვრებელი
ადგილი დაცული იყო ხის ეკლიანი სქელი ღობეებით. ღამის გუშაგები საიმედოდ ყარაულობდნენ
ამ დაცულ ადგილებს ცეცხლის დახმარებით. ასეთ ადგილებთან მიახლოვება დევებსაც და
გიგანტურ მაიმუნებსაც ეშინოდათ. ნებისმიერ მტერს აქ ბასრი ქვის ბუნიკიანი და ცეხლოვანი
ისრების, ქვების და ბასრი ქვის ბუნიკიანი შუბების წვიმა ხვდებოდა. ქართულში ადამიანთა
ევოლუციის ეს რთული პერიოდი ჩაშიფრულია ერთ უძველეს კითხვით წინადადებაში - "ვისი
გორისა ხარ?". ინტელექტის და თავდაცვითი და სანადირო იარაღების განვითარების
პარალელურად ადამიანები ბარში ცხოვრების შესაძლებლობებსაც იყენებენ. პარალელურად
საცხოვრებლად აქტიურად იყენებენ, ბუნებრივ მღვიმეებს და ხელოვნურად მსუბუქ ქანებში
გაკეთებულ სივრცეებს. ქვის ეპოქა საკმაოდ დეტალურად აქვთ გამოკვლეული მეცნიერებს და
ნებისმიერ მკითხველს შეუძლია მიიღოს დეტალური ინფორმაცია ქვის ხანის ადამიანის
ცხოვრების შესახებ. კაცობრიობის ისტორიის გაყალბება სწორედ ქვის ხანიდან იწყება. კიბოს
ეპოქის (Cancer) წარღვნის (34289B.C.) შემდეგ, მესოპოტამიაში ადრე გავითარებულმა არიელკრომანიონთა რასამ, რომელთა ჩვეულებრივი სიმაღლე 2,5 მეტრი იყო, დაიპყრო მთელი
ჩრდილოეთ ევრაზიის ტერიტორიები და მათი ზოგიერთი მომთაბარე ტომი ამერიკაშიც კი
გადავიდა. ამერიკის წმინდა სისიხლის არიული ტომები პატაგონიელი გიგანტების სახელითაა
ცნობილი აკრძალულ ისტორიაში. არიული რასა ბიბლიაში ადამის ტომის სახელითაა ცნობილი.
ადამის გენეტიკური კოდი კი შეიძლება იყოს მხოლოდ M-45 P; Y-DNA - ანუ მამაკაცი-45 - (მ-45).

არიული ტომების გავრცელება მესოპოტამიიდან
ამ წიგნის ძირითადი მიზანია იმ დავიწყებული და აკრძალული ისტორიის აღწერა, როცა
ადრე განვითარებულ ადამიანთა არიულმა რასამ ანუ ადამის ტომებმა, პირველებმა ისწავლეს
მეტალის და ცეცხლის გამოყენება და გახდნენ ბევრად უფრო წარმატებული ტომები, მთელს
მსოფლიოში გაფანტულ სხვა ველურ და ნახევრად ველურ ტომებს შორის.

ჩვენი წინაპრების აკრძალული ისტორიის მთავარი პრობლემა იწყება წარღვნის
უარყოფიდან. თანამედროვე აკადემიური მეცნიერება კატეგორიულად უარყოფს წარღვნის
რეალურობას. იგი სამარისებული სიჩუმით ხვდება წარღვნამდელი ხელოვნების შედევრების
ყოველგვარ აღმოჩენას, რომელიც 12,500 წლით ან უფრო მეტი ასაკით თარიღდება. ისინი თავიდან
მეცნიერებს და მკვლევარებს, რომლებმაც ასეთი აღმოჩენები გააკეთეს გიჟებად ნათლავდნენ. ამ
ბოლო დროს, იმდენად იმატა ასეთი აღმოჩენების რიცხვმა, რომ შეუძლებელი გახდა ყველას
გიჟებად გამოცხადება::))), ამიტომ ახლა ისინი მკვდარი ანუ სამარისებული სიჩუმით ხვდებიან
ასეთ აღმოჩენებს. მათი მთავარი იარაღი ჭეშმარიტი გამოკვლევების და მათი ავტორების
წინააღმდეგ გახდა სამარისებული სიჩუმე და “არაინფორმირებულობა”. ეს საყოველთაოდ
ცნობილი “სირაქლემას პოზიციაა” რომელიც თანამედროვე გაზულუქებულმა, აკადემიური
მეცნიერების დოგმატიკოსებმა ძალზე კარგად აითვისეს. რათქმაუნდა დღეს როცა ინტერნეტის,
პრესის (ჟურნალ-გაზეთების) და სატელიტური ტელევიზიების ინფორმაციებმა წალეკა მთელი
მსოფლიო “არაინფორმირებულობა” ძალზე არადამაჯერებელი არგუმენტია. უფრო სწორი
იქნებოდა რომ გვეთქვა – მათ არც კი იციან სად და როგორ დაემალონ ჭეშმარიტი მკვლევარების
მიერ გაკეთებულ გასაოცარ აღმოჩენებს. “საარტილერიო ბომბარდირებას” მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებებით, ჭეშმარიტი მკვლევარების წინააღმდეგ ვეღარ ბედავენ, რადგანაც
ერთხელ უკვე კისერი მოიტეხეს… 1993 წელს კაცობრიობის ისტორიის ფალსიფიკატორებმა,
ნამდვილი ისტერია ააგორეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით Dr. Robert Schoch–ის და
მისი გუნდის წინააღმდეგ. ეს უკვე მთელს მსოფლიოში სახელგანთქმული გუნდი, ეგვიპტეში
სფინქსის რეალურ ასაკს და სხვა არტეფაქტებს იკვლევდა. ამ ისტერიამ Dr. Robert Schoch–ი
მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველეზე ცნობილ მეცნიერად აქცია. შედეგად მივიღეთ ის, რომ
ისტორიულ მეცნიერებებში სასიკვდილო კრიზისი დაიწყო, ხოლო ეგვიპტოლოგია
ცრუმეცნიერებად იქცა. ეგვიპტოლოგია ცრუმეცნიერებად მთელი მსოფლიოს მკვლევარებს
ინტერნეტის მეგობრების საშუალებით მე გამოვუცხადე. ვიღაცას ხომ უნდა ჩაედინა ეს თითქოსდა
დაუჯერებელი მოქმედება. მხარდამჭერი ელექტრონული წერილები რომლებიც მე მივიღე
ამტკიცებს რომ მე მართალი ვიყავი ჩემი სინდისისა და მთელი კაცობრიობის წინაშე.
ვიდეო კლიპების ამ გამოცემაში ჩასმა შეუძლებელია, მაგრამ მკითხველს შეუძლია დიდი
სიამოვნება მიიღოს წარღვნამდელი ხელოვნების საოცარი ძეგლების ინტერნეტში ნახვით. You
tube–ის საშუალებით. მოძებნეთ: Carthage, Petra, Baalbek,… და ამ გამოცემაში მითითებული
ზოგიერთი სხვა ისტორიული ადგილები და გაეცანით უძველესი ხელოვნების შედევრებს.
2. წარღვნა
ადამიანთა, ისევე როგორც მთელი ცოცხალი სამყაროს ევოლუცია, მჭიდროდაა
დაკავშირებული დედამიწის გეოლოგიური ევოლუციის ისტორიასთან, განსაკუთრებით კი
გლობალურ, პერიოდულ და საშინელ გეოლოგიურ კატაკლიზმებთან. 7,000÷13,000 წელიწადში
ერთხელ დედამიწის გარე ბირთვიდან ხდება კოლოსალური თხევადი მასების დედამიწის ქერქის
ქვეშ - ასთენოსფეროში (გავარვარებული თხევადი მაგმის ოკეანეში) გაჟონვა. ეს იწვევს ყველა
კონტინენტური და ოკეანის ლითოსფერული ფილების და მათი ნაგლეჯების საშინელ რყევას 3
დღის განმავლობაში და იწყება წყლის მასების კოლოსალური ნაკადების შეტევა კონტინენტებზე.
ოკეანეების ფსკერის კოლოსალური ტალღური დეფორმაციები იწვევს, ოკეანეების წყლის
ზედაპირების დონეებს შორის კილომეტრობით სიმაღლის სხვაობას. რამდენიმე ასეული
მეტრიდან, რამდენიმე კილომეტრამდე სიმაღლის ცუნამები ატყდებათ კონტინენტებს, რაც
ანადგურებს 90%-მდე ცხოველთა სამყაროს. კომეტის მიერ გამოწვეული წარღვნის დროს, ანუ
განსაკუთრებით გრანდიოზული გეოლოგიური კატასტროფის მსგავსი საშინელების დროს,
მთლიანად იგლიჯება კონტინენტები და ოკეანეების ფსკერი. წარმოიქმნება სხვადასხვა სისქის
ახალი ლითოსფერული სტრუქტურები. ასეთ საშინელ გრანდიოზულ კატასტროფას რამდენიმე
ათეული კილომეტრის ზომის კომეტის შეჯახება იწვევს. დაგლეჯილი ლითოსფერული ფილების

სწრაფი მოძრაობით ინსპირირებული ზოგიერთი ცუნამი, 7÷8 კილომეტრის სიმაღლის მთების
ფერდობებსაც სწვდება.
მცირე სიმძლავრის პერიოდული გეოლოგიური კატასტროფების დროს 7,000÷13,000
წელიწადში ერთხელ, ოკეანეებში ხდება დიდი რაოდენობით გავარვარებული მასების
ამოფრქვევა. მცირე ნაწილი იფრქვევა ხმელეთზეც. ტექტონიკურად არასტაბილური ზონების
გასწვრივ. მთაგრეხილბზე იწყება ვულკანების მასიური მოქმედება. ყველაზე სუსტი ადგილი
ოკეანეების ფსკერზე არის შუა-ოკეანური ქედები. აქ მაგმა ძალზე ახლოსაა წყლის ფსკერთან. ეს
ადგილები არის უზარმაზარი ნაპრალები ოკეანეების შუაგულში. წარღვნის დროს ამ ≈50,000კმ.
სიგრძის ნაპრალების (რიფტული ზონის) გასწვრივ ხდება ნაპრალური ამოფრქვევები. ოკიანეს
წყალი დუღდება ≈50,000კმ. სიგრძის რიფტული ზონის გასწვრივ. მიმდებარე ტერიტორიებზე
თევზები ცოცხლად იხარშებიან ადუღებული ოკიანის სიღრმეებში. ატმოსფეროს და ოკიანის
ტემპერატურის სწრაფი გლობალური მომატება, ჟანგბადის გლობალური უკმარისობა, მხუთავი
ვულკანური გაზები ოკეანეებში და ხმელეთზე იწვევს კოლოსალურ ჟლეტას. ამ მოვლენას,
რომელიც გეოლოგიური კანონზომიერებებით არის გამოწვეული, ეწოდება ალფა-ომეგა საზღვარი
ანუ დასაწყისი და დასასრული. მთავრდება ძველი ეპოქა და იწყება ახალი ეპოქა…

პერიოდული წარღვნების სამეცნიერო გამოკვლევებით მიღებული თარიღები, წარღვნებით
გამოწვეული რღვევები ოკეანეს ფსკერზე და მაგნიტური ველის პოლუსების 1800-ანი ცვლილებები
გარე ბირთვში სამი დღის განმავლობაში წარმოშობილი ნაკადების მიერ
ამ αώ პროცესის ინსპირატორი ხშირად იყო და იქნება მთვარის ერთ-ერთი იშვიათი
სახიფათო ორბიტალური მიახლოება დედამიწასთან მინიმალური მაგნიტური ველის პერიოდში
[(1÷12µT) - ტროპიკულ ზონაში]. ლითოსფეროს ფილების იზოსტატიკური ბალანსის მკვეთრი
დაარღვევა, ამავე დროს არღვევს გარე ბირთვში და ასთენოსფეროში კრიტიკულ ზღვარზე მისული
უძლიერესი წნევის ძალების ბალანსსაც და იწყება EB geo-transfer–ი ანუ აპოკალეფსი. წარღვნის
შემდეგ ოკეანეების გლობალური საშუალო ტემპერატურა და აორთქლების ინტენსივობა
მკვეთრად იზრდება. უფრო სწრაფი აორთქლება ქმნის უფრო ღრუბლიან, ცივ და თოვლიან
ამინდებს პოლარულ ზონებში და უფრო წვიმიან ამინდებს დანარჩენ ტერიტორიებზე. ასეთი
პირობები წარმოშობს უძლიერეს ხშირ ქარიშხლებსაც.
თანამედროვე ეპოქა არა მარტო მოახლოებული აპოკალეფსის, არამედ თეთრი რასის
გაჟლეტის წინაპირობებს მკაფიოდ აჩვენებს. ფულის ბეჭვდისაგან, ინფლაციისაგან და უზომოდ
გაბერილი ხელფასებისაგან გამედიდურებული, თეთრი რასის ევრო-ამერიკული ზონები, ნელ
ნელა უკადრისობს შრომას - ქარხნებში, სახლებში და ფერმებში. თეთრი რასა თვლის რა თავს
"განვითარებულად" ქარხნები გადააქვთ იაფი მუშახელით სავსე ე.წ. განვითარებად ქვეყნებში.
თეთრი რასა აფრიკულ, აზიურ და შერეული რასის ემიგრანტებს ფართოდ იყენებს შავ

სამუშოებზე, მოჯამაგირეებად და მსახურებად. თეთრი რასა იმეორებს არიელების შეცდომას
შრომის ფუნქციასთან დამოკიდებულებაში და ავსებს საკუთარ ქვეყნებს უცხო ეთნოსის
გასტარბაიტერებით. თეთრ რასას ევოლუციის ორი გზა რჩება: მომსახურე რასებში ასიმილაცია ან
გაჟლეტა. თეთრი რასის ელიტის მიერ, ინფლაციურ პირამიდებად ქცეული “ვალიუტების”
უკონტროლო ბეჭვდაზე მონოპოლიამ, მთელი მსოფლიოს წიაღისეული სიმდიდრის მითვისების
ხარბმა პოლიტიკამ, დანარჩენი მსოფლიო გააღატაკა. ყოველიივე ამან გამოიწვია პერმანენტული
დაუსრულებელი საომარი კონფლიქტების გლობალური ჯაჭვური რეაქციები და ეს გაგრძელდება
მონოპოლისტი თეთრი რასის გაჟლეტემდე ან ასიმილაციამდე. ბირთვული ომის და აპოკალეფსის
შემდეგ გადარჩენილები ახალ რასებს და მსოფლიოს ახალ წესრიგს შექმნიან, სადაც აღარ
იარსებებს ფინანსური მონოპოლიები და ფინანსური მაქინაციები.

αώ1 – Gothenburg excursion observed in Sweden. The event closely connected to sunken Atlantis. During this excursion the
major feature is inclination (dipole) and swing from a normal value around +80 O to –80O. (12,500±75BCE.)
αώ2 – Auckland geomagnetic excursion (ND group).
αώ3 – Lake Mungo excursion (Australia: 33OS; 143OE). Lake Mungo Excursion where fields reached as high as 100 to 200 T, or
up to five times the present field 12 (by means of huge eruption and slowly hardening of igneous masses on the mainland). Mono
Lake excursion had same age; different intensities between same age excursions connected to the velocities on thermal
hardening mainly. During this excursion the major feature is inclination (dipole) and swing from a normal value around +50 O to
-23O.
αώ4 – Laschamp excursion - 2.5 ± 0.5 μT; Skalamaelifell excursion has same age and very low paleointensity as well. It
determinations by the Thellier method average - 4.2 ± 0.2 μT for 8 samples 21. Skalamaelifell magma flow before hurdening
could save increasing of the global paleointensity within 3.7÷39 μT. The mean PI from four excursion samples is 4.3±0.6 μT,
whereas the mean PI of the five normal samples considered reliable is 30±9 μT .
αώ5 – Auckland geomagnetic excursion west-up (WU) excursion. This is volcanic field with three different excursion events.

a);c); - ნაპრალები ძირითად ტექტონიკურ ფილებს შორის და კუნძული პოსეიდია.:
b) EB-გეოლოგიური გადასვლა (Geo-transfer), აპოკალეფსური კატოსტროფული ტექტონიკური
ძალების დეტონირების შემდეგ.:
Note: Each excursion has same age Thousands of kilometers long, erupted lithosphere layers over
the Mid-Ocean Ridges. They are the greatest record-lines of the minimal intensities by means of rapid
hardening into water. They are the excellent proofs, to understand the cosmic, geological and man-made
detonator forces of all global geo-catastrophes after so called K/T boundary. There are happened five αώ
events within last 60,000 years. Each of them has huge proof – thousands of kilometers long outflow lines
(excursion evidences) over the both side of the Mid-Ocean Ridges. These five excursions have huge similar
age seafloor-layers, over the ≈50,000 km. mid-ocean ridges. Sea-floor has an amazing and fantastic record
about the all geomagnetic excursions and minimal intensities within the last 65.5my. Different magnetic
intensities between the same age excursions were connected to velocities of the thermal hardening mainly.
During the each excursion event the major feature is an magnetic reversal - inclination (dipole) and swing
from a normal value to the end of the event
გეოლოგიური ძალების მიერ მერწყულის ეპოქაში (23,214 ჩ.წ.ა.) ამგვარად, წარმოიშვა
ატლანტიდის 10 მთავარი კუნძული უდიდეს ცენტრალურ კუნძულთან პოსეიდიასთან ერთად,
დღევანდელი აზორის კუნძულების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ეს ტერიტორია ≈12,700 წლის
შემდეგ (10,465 ჩ.წ.ა.) ისევ ჩაიძირა წარღვნის დროს. მხოლოდ მისი მთების მწვერვალები გადარჩა,
რომელიც დღეს აზორის კუნძულებს წარმოადგენს. მთლიანად შეიცვალა კონტინენტების
სანაპირო ზონები. წარმოიშვა ბევრი ახალი კუნძულები. ქერქის ტალღურმა დეფორმაციამ ჩაძირა
ხმელეთის სხვა ფართო ტერიტორიებიც. დედამიწის მეტალურ ბირთვზე წითელი რკალი
მიუთითებს მაგნიტური რევერსირების პროცესს წარღვნის დროს, დაახლოებით 1800-ით.

შუა ატლატიკის ქედის დეფორმირება გეოლოგიური ძალების მიერ, რომელმაც ბევრი
ახალი მცირე კუნძული წარმოშვა, დიდ კუნძულ პოსეიდიასთან ერთად ატლანტიკის ოკიანეში,
მნიშვნელოვნად შეცვალა ძველი კუნძულების და კონტინენტების რელიეფი და 1800-ით შეცვალა
მაგნიტური ღერძი, შიდა მეტალური ბირთვის შემოტრიალების გამო.
34,289B.C. წლის კიბოს ეპოქის, 23,214B.C. წლის მერწყულის ეპოქის და 10,465B.C. წლის
ლომის ეპოქის წარღვნების შემდეგ, გეოლოგიური ფილების დრეიფის შედეგად წარმოიშვა

არასტაბილური იზოსტატიკური ბალანსი – კონტინენტებმა დროებით დაკარგეს, მაგმის ოკეანეს
ზედაპირზე სტაბილური მდებარეობის (ტივტივის) უნარი. კონტინენტების ურთიერთქმედების
(ტივტივის) სტაბილიზაციამდე რამდანიმე ათეული წლის განმავლობაში, სწრაფად იცვლებოდა
სანაპირო ზონებიც. ლითოსფეროს მცირე და გიგანტური ფილების აქტიური ურთიერთქმედება,
იზოსტატიკური ბალანსის სტაბილიზაციამდე წარღვნის შემდგომ ათწლეულებში ქმნიდა უამრავ
აქტიურ ვულკანს. ამას ლომის ეპოქის უკანასკნელ წარღვნას (10,465B.C.) გადარჩენილი
ატლანტიდელების მიერ ჩატარებული გამოკვლევები, მათი შედგენილი და სასწაულად
გადარჩენილი გეოგრაფიული რუკები და ვულკანებით დახუნძლული ანდებიც ადასტურებს.
23.214B.C. წელს მერწყულის წარღვნის დროს 10 ატლანტიდური კუნძულის წარმოშობას
შეეწირა უამრავი სულდგმული, ატლანტიკიდან ძლიერ დაშორებულ რეგიონებშიც. წყლის
სიღრმე მკვეთრად შემცირდა ჩრდილოეთ ატლანტიკის ოკეანეში, განსაკუთრებით კი შუა ქედის
გასწვრივ. ორივე ნახევარსფეროში ოკეანეების კოლოსალური წყლის მასები გადაიღვარა
მიმდებარე კონტინენტებზე. ჩრდილოეთ ატლანტიკაში ცუნამის სიმაღლე 2 კილომეტრამდე
აღწევდა. ატლანტიკის სამხრეთ ნაწილში ცუნამის მინიმალური სიმაღლე რამდენიმე ასეული
მეტრი იყო. ბევრი სულიერი მხოლოდ მაღალმა მთებმა ან მისი სიახლოვეს ცხოვრებამ იხსნა.
ხშირად მაღალი მთები იღებს ხოლმე წყლის ძირითად დარტყმას და აძლევს საშუალებას მთებში
და წყლის უდიდესი ნაკადების შემოტევისას დიდი მთაგრეხილების მოპირდაპირე მხარეს მყოფ
სულიერებს გადარჩნენ.

წარღვნამდელი და თანამედროვე რელიეფების შედარება
3. ბიბლიური კოდი
23,214B.C. წლის მერწყულის ეპოქის წარღვნა, ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე
საშინელი და გამანადგურებელი გეოლოგიური კატასტროფა იყო. ატლანტიკის ოკეანის ფსკერზე
გარემომცველი კონტინენტების უზარმაზარი ურთიერთქმედების შედეგად, შუა ატლანტიკის
წყალქვეშა ქედი ნაწილობრივ ამოიწია წყლის ზედაპირიდან. ატლანტიკის ოკეანის სიღრმე
მკვეთრად შემცირდა. ამ მოვლენამ წარმოქმნა უძლიერესი ცუნამები გარემომცველ
კონტინეტებზე. სამხრეთ ატლანტიკაში ცუნამების სიმაღლე რამდენიმე ასეულ მეტრს აღწევდა.
ჩრდილოეთ ატლანტიკის ნაპირებთან კი 2 კილომეტრამდე სიმაღლეს. დაიღუპა უამრავი
ძუძუმწოვარი. მათ შორის ადამიანებიც. გენეტიკური კვლევების თანახმად დაახლოებით ორი
ათასამდე ადამიანი გადარჩა, რომლებმაც თანამედროვე კაცობრიობის მთელი გენოფონდი
გადაარჩინა. წყალმა მიაღწია კავკასიონის ტერიტორიამდე. მცირე აზია და კავკასია მაშინ
ტროპიკულ ზონასთან მდებარეობდა დაახლოებით N300-იანი განედის სიახლოვეს. წარღვნის
დროს ხდება კონტინენტების გადაადგილება დაახლოებით 1000÷1500 კმ-ის ფარგლებში. თუ ერთი

ნახევარსფეროს კონტინენტები გადაადგილდება ჩრდილოეთისაკენ, მეორე ნახევარსფეროსი
გადაადგილდება სამხრეთისაკენ. ე. ი. თუ ევრაზიის კონტინენტი და აფრიკა გადაადგილდება
ჩრდილოეთისკენ, მაშინ ამერიკის კონტინენტები გადაადგილდება სამხრეთისაკენ. ეს
დამოკიდებულია გარე ბირთვიდან ამოფრქვევის ეპიცენტრზე და თხევადი მაგმის ოკეანეში,
ქერქის ქვეშ წარმოშობილ გავარვარებული თხევადი ნაკადების მიმართულებაზე
”ბიბლიური კოდი - ეს არის ადამიანთა ორი ყველაზე განვითარებული ტომებიდან ორი
მცირერიცხოვანი ადამის და ნოეს ტომის გადარჩენის საიდუმლო, რომლებმაც შემდგომში
უამრავი ტომი შექმნა და ბევრს დაეხმარა განვითარებაში მათი ცოდნა”. ბიბლიური ინფორმაცია
ემთხვევა გენეტიკურ გამოკვლევებს. გენეტიკური გამოკვლევების მიხედვით მესოპოტამიის
ტერიტორიაზე განვითარდა დიდი არიული ადამის ტომი, რომელმაც ევრაზიის და ამერიკის
ჩრდილოეთ ტერიტორიები დაიპყრო. კიბოს ეპოქის წარღვნის (34,289B.C.) შემდეგ ამ ტომებმა
ყველაზე ადრე ისწავლეს ცეცხლის გამოყენება, ცხოველების ტყავის გამოყენება ჩასაცმელად და
ტივების მორების შესაკვრელად. კარგი კვების რეჟიმის გამო, მერწყულის წარღვნამდეც
(23.214B.C.) მათი სიმაღლე 2.5÷3.0 მეტრის ფარგლებში იყო. მერწყულის წარღვნის შემდგომ ამ
გიგანტების არაასიმილირებული შტო ძირითადად შეინარჩუნა (M-17) მამაკაცი-17-ის კავკასიურმა
ტომებმა. დანარჩენები ან განადგურდნენ მერწყულის წარღვნის დროს ან ასიმილაცია განიცადეს
გადარჩენილ პრიმიტიულ ტომებთან. მცირე აზიის და დიდი და მცირე კავკასიონის მიმდებარე
ტერიტორიაზე გადარჩენილი ტომების გენეტიკური კოდი იყო H;U;X-mtDNA) და R1;Y-DNA).
გენეტიკური გამოკვლევებით დასტურდება ამ P; Y-DNA კოდის მატარებელთა უეცარი
განადგურება მთელს ევრაზიის ტერიტორიაზე. ამის გამო მერწყულის წარღვნის (23.214B.C.)
შემდეგ, ნოეს ოჯახის და ოგას არიული შტო ქმნის რამდენიმე ასიმილირებულ გენეტიკურ
ქვეჯგუფს: R1b;Y-DNA, R1b*;Y-DNA R1;Y-DNA; R2;Y-DNA… -– ნოეს უნდა მივაკუთვნოთ (M-343)
არიული გენეტიკური ტოტის განშტოება, რომელმაც ასიმილაცია განიცადა კავკასიაში
გადარჩენილ პრიმიტიულ ტომებში. R1b*;Y-DNA – უნდა მივაკუთვნოთ ბიბლიური პატრიარქის,
ნოეს (M-343) მიერ გადარჩენილი არიელის ოგას გენეტიკურ ჯგუფს. ძირითადი ევროპეიდული
ჯგუფის გენეტიკური კოდები ადამის არა-ასიმილირებული ტომისთვის არის – (Ha;Ua;X1;-R1a) და
ნოეს ასიმილირებული ტომისათვის – (Hb;Ub;X2-R1b; R1b*). სამეცნიერო გამოკვლევების შედეგად
მერწყულის ეპოქის წარღვნა მოხდა დაახლოებით 24,500 წლის წინათ. ისტორიული მონაცემებით
კი 23,214B.C. წელს. გენეტიკური გამოკვლევები იგივე თარიღს უტრიალებს გარშემო ±2000 წლის
შუალედით. საერთოდ გენეტიკური გამოკვლევები არ იძლევა სახეობათა მკვეთრი გაჟლეტის
ზუსტ თარიღებს. მხოლოდ მიახლოებით დგინდება. გენეტიკურ ჯაჭვში (დნმ-DNA) გენეტიკური
ურთიერთობების მკვეთრი შეფერხების ეპოქა. მას ეწოდება ვიწრო ადგილი გენეტიკურ (mtDNA)
ჯაჭვში. გენეტიკური კანონებით ამას ორგვარი ახსნა აქვს. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს
სახეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის განადგურებით, ან სახეობის ძირითადი ნაწილის გასვლით
გენეტიკური ურთიერთობების არეალიდან.
ჩვენ გვაქვს საოცრად გადარჩენილი რეალური ინფორმაციაც ასურული წყაროების
მიხედვით. ამ წყაროს მიხედვით წარღვნა მოხდა ≈24,450 წლის წინათ. ინფორმაციას იძლევა
გეპარხი (Hipparchus), ძველი საბერძნეთის ცნობილი ასტრონომი. გეპარხის დროს მთვარის
კალენდრები თითქმის ამოღებული იყო ხმარებიდან. ბევრგან შერჩენილი იყო მთვარის
კალენდარზე დაფუძნებული მზის კალენდარი. როდესაც გეპარხმა შეიტყო ინფორმაცია ასურული
ეპოქის მატიანედან ის მაშინვე შეიტანა მის ნაშრომში. ინფორმაცია ეხებოდა ასურელების მიერ 270
000 ციკლის დათვლის ამბავს. რა თქმა უნდა გეპარხს ეს მზის ციკლები ეგონა. ამგვარად,
დღევანდელმა კაცობრიობამ მიიღო სენსაციური ინფორმაცია ასურელების მიერ 270 000 მზის
ციკლის დათვლის შესახებ. სინამდვილეში კი ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულება
ჩვენი წინაპრების მიერ, მთვარის ციკლების თვლის უძველესი ტრადიციის შესახებ. ტროპიკულ
ზონაში და მიმდებარე ტერიტორიებზე წელიწადის სეზონები დიდად არ განსხვავდება

ერთმანეთისაგან. ამის გამო ჩვენი წინაპრები თავიანთ ასაკს. რელიგიურ რიტუალებს და ბევრ სხვა
რამეს მთვარის ციკლებს უკავშირებდნენ

უამრავი მეცნიერის მიერ მიღებული X(MtDNA) გენეტიკური კოდის მონაცემებით ნათლად ჩანს
რომ X2 კოდი ფართოდ გავრცელდა დედამიწაზე X1 კოდს კი რაღაც დაემართა, მაშინ როცა ორივე
კოდს თითქმის თანაბარი სასტარტო განვითარების პირობები ჰქონდა 23.214B.C. წლის მიმართ.
წელიწადში არის 12.368 მთვარის ციკლი. – →365.25 : 29.53 = 12.368. 29.53 არის მთვარის
სინოდური თვე. 365.25 დღე - ასტრონომიური წელიწადი. –→270,000(მთვ.ციკ)/12,368=21,830 წელი
ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ≈610 წელს ასურელების ანგარიში აუცილებლად უნდა შეწყვეტილიყო
ნინევიის დაცემის და ასურეთის სამეფოს განადგურების შედეგად. გეპარხს შეეძლო დაახლოებით
450 წლის წინანდელი ინფორმაციის შეტყობა. მოკლედ, მთვარის ციკლების დაანგარიშება
ასურეთში უნდა შეწყვეტილიყო დაახლოებით 2625 წლის წინათ – 2015+610=2625 წ.
ასურელები იყვნენ ნოეს ანუ ტიტანი არიელების ასიმილირებული შთამომავლები. ასურეთი
ნიშნავს ღმერთების არეალს (As-Area)-ს ან ღმერთებს ურიდან. ეს უძველესი ქვეყანა - ასურეთი,
ბიბლიაში მოხსენიებულია დასაწყისში, რაც იმაზე მიუთითებს რომ ასურეთი იყო ადამიანთა
გენეზისის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვანძი. 2625 წლის წინათ ნინევიის დაცემამდე ასურელებს
დაანგარიშებული ჰქონდათ ფაქტიურად 21.830 მზის წელიწადი -- 21,830+2,625=24,455 წ. - ანუ
≈22,440B.C...
ასურული ინფორმაცია გადმოცემული გეპარხის მიერ თითქმის ემთხვევა სამეცნიერო
გამოკვლევებით მიერ მიღებულ თარიღს.

→ →αώ2≈(22,533÷22,510)±116 (ჩ.წ.ა.) ანუ αώ2 აპოკალეფსი მოხდა ≈24,500 (≈22,500B.C.) წლის წინათ,
ხოლო გეპარხის მიხედვით αώ2≈22,440(B.C.). აპოკალეფსისების ყველაზე ზუსტ თარიღად უნდა
მივიჩნიოთ ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულის არტეფაქტის მონაცემები. ანკჰორვატის გენიალური
ეპოქალური არიული პროექტის მიხედვით, მერწყულის ეპოქის წარღვნის თარიღია – 23,214B.C.
ეს არის განსაცვიფრებელი მტკიცებულება, რომელმაც 25 ათასწლეული გამოიარა ადამიანთა
მეხსიერებაში. ძირითადი დამსახურება კი რა თქმა უნდა, არიელთა ანტიკური ტომების ცოდნის
მამამთავრებს ქურუმებს ეკუთვნით. ისინი ათასწლეულების განმავლობაში ითვლიდნენ მთვარის
ციკლებს და თაობიდან თაობას გადასცემდნენ ამ ინფორმაციას, რამაც ჩვენამდეც მოაღწია. რა
თქმა უნდა, ვედური (ინდური) ცივილიზაციის მომხრეები გამინაწყენდებიან, მაგრამ
ჭეშმარიტების დამარცხება შეუძლებელია. ჭეშმარიტება კი ტიუმფატორია, უძლეველია და
ძლევამოსილია.
ვედური ცივილიზაციის მომხრეები დიდი ხანია ამტკიცებენ, კაცობრიობის არანორმალურ
ასაკს, რომელიც ჭეშმარიტებისაგან ძალზე შორს არის. ერთ-ერთ მაგალითად მათ მოჰყავდათ
გეპარხის ცნობა ასურელების მიერ 270,000 “წლის” დაანგარიშების შესახებ.
გეპარხის ინფორმაცია უდიდესი მტკიცებულება, მთვარის ციკლების თვლის უძველესი
ტრადიციის შესახებ, რასაც ბიბლიაც ამტკიცებს. ჩვენი წინაპრები ასაკს მთვარის ციკლების
მიხედვით ანგარიშობდნენ. რათქმაუნდა ეს იყო პირველყოფილი პრიმიტიული მთვარის
ასტრონომია, რაც დაკავშირებული იყო ვარსკვლავების და მთვარის დაკვირვების პროცესთან.
ასომთავრულში პირველი ასო “Ⴀ” წარმოადგენს მთვარის უძველეს არიულ რუნიეროგლიფს. ეს არის დღის ცის კაბადონზე შუადღის მერიდიანთან ზენიტში მყოფი
"ნამგალა მთვარის" იეროგლიფი. ხაზი ზემოდან გამოსახავს ცის კაბადონს რომელზეც
"დაკიდებულია" ნამგალა მთვარე, როცა იგი ერთ მთლიან ციკლს ასრულებს. An-ის ანუ
ნამგალა მთვარის რუნი-იეროგლიფის რიცხვითი მნიშვნელობა შესაბამისად არის ერთი - (1).:
An--არიულ ენაზე ნიშნავდა: ყველგან, ყველას, თითოეულს, ყოველს, ყოვლისმომცველს. დიახ
ეს იეროგლიფი ეხებოდა ყველა ადამიანის ცხოვრებას, რადგან 16000 წელზე მეტი ხნის წინ
ინტელექტუალურად დაწინაურებული ადამიანები, საკუთარ ასაკს მთვარის ციკლის
მიხედვით ანგარიშობდნენ. მოკლედ მთვარის ერთი შემობრუნება ანუ ერთი ციკლი იყო "ერთი წელიწადი". "მთვარის წელიწადით" არის მოცემული ადამის, ნოეს და სხვა ბიბლიური
პატრიარქების ასაკი ბიბლიაშიც. მაშინ ადამიანები ტროპიკულ ზონებში ცხოვრობდნენ და
ნახევრად შიშველები ზამთრის და ზაფხულის სეზონებს ერთმანეთისაგან ვერ ანსხვავებდნენ.
ტროპიკულ ზონაში ოთხივე სეზონი ერთმანეთს ჰგავდა. მათ პრიმიტიული ასტრონომიული
ცოდნა ჰქონდათ და ასაკის დასაანგარიშებლად მთვარის ციკლებზე დაკვირვებაც კმაროდა.
სრულებით არ არის გასაკვირი, რომ - “An” სხვადასხვა კულტურებში მთვარის ღვთაებას
დაუკავშირდა.
ასტროლოგიური მონაცემების მიხედვით დგინდება, რომ არიელები 23,214B.C. წლის
მერწყულის წარღვნამდეც აქტიურად აკვირდებოდნენ ცას და ვარსკვლავებს. 23,214B.C. წლის
წარღვნის დროს კი “გამძვინვარებულმა” ღმერთმა Aquarius-მა (მერწყული) უზარმაზარი წარღვნა
დაატეხა თავს მაშინდელ სამყაროს. ასტრონომიულ-ასტროლოგიული მონაცემებით თევზების
ეპოქა დამთავრდა 1930 წელს. მერწყულის ეპოქა კი დაიწყო 2002 წელს. ერთ გრადუსიანი ანუ 72
წლიანი შუალედი გადის 1966 წელზე. ფაქტიურად (DE FACTO) ჩვენ 1966 წელს გადავედით
მერწყულის ეპოქაში ხოლო 2002 წლიდან უკვე რეალურად ვართ მერწყულის ეპოქაში შესული. ეს
კი იმის რეალური მინიშნებაა, რომ წარღვნა აუცილებლად მოხდება. მაშინდელ ადამიანებს
გეოლოგიის არაფერი არ ესმოდათ და ყველაფერი რაც მოხდა, მათ “გამძვინვარებულ” ღმერთს
Aquarius-ს დააბრალეს. აქედან იღებს სათავეს მერწყულის თანავარსკვლავედის სახელიც. (“წყლის
ქცევის პროცესში მყოფი ღვთაება”). რეალურად ეს თანავარსკვლავედი არაფრით არ გავს რაიმე

ამდაგვარს, მაგრამ რომელიღაც R1;Y-DNA - გენეტიკური კოდის მქონე, მერწყულის წარღვნას
გადარჩენილმა, არიელთა უზენაესმა ქურუმმა ≈23,214B.C. წელს გადაწყვიტა, რომ ზუსტად ეს
თანავარსკვლავედი უნდა ყოფილიყო წყლის ქცევის პროცესში მყოფი ღვთაება (Aquarius-ი) და
მისი განაჩენი გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარებოდა.
მოკლედ Aquarius-ს სხვა მცირე პრიმიტიულ ტომებთან ერთად გადაურჩა განსაკუთრებულად
განვითარებული არიელთა რამდენიმე ტომიც, რომლებიც დიდი და მცირე კავკასიონის
მიდამოებში ცხოვრობდნენ ანუ ადამის M-45; -- M-17; R1a;Y-DNA მცირერიცხოვანი ტომი,
რომელმაც არ განიცადა ასიმილიაცია და შექმნა ახალი ნატურალური არაასიმილირებული
გენეტიკური შტო (Ha;Ua;X1;-mtDNA - R1a;Y-DNA). ნოეს ტომი ან ჯუფი გამოეყო არიულ ტომს და
ასიმილაცია განიცადა კავკასიის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადარჩენილ პრიმიტიულ ტომებთან.
ამ ასიმილაციამ შექმნა ახალი ასიმილირებული სემიტურ, ხამიტურ იაფეტური გენეტიკური
შტოები - (Hb;Ub;X2;-mtDNA - R1b; R1b*;Y-DNA). ეს შტოები დღეს თეთრი რასის სახელითაა
ცნობილი, მაგრამ მისი შერევა მოხდა მსოფლიოს თითქმის ყველა რასაში. არიული რასის
გაჟლეტამდე (≈10400b.c.) ათასობით წლის განმავლობაში მსოფლიოს ყველა რასა განიცდიდა
ასიმილიაციას დომინანტ არიულ რასასთან. ნოესთან ერთად გენეტიკოსებმა აღმოაჩინეს მეორე
არიელი პატრიარქი ოგა, რომელიც ნოემ გადაარჩინა. ეს არიული შტო (M343; M343*) გახდა ახალი
გენეტიკური კოდის ფუძემდებელი (R1b; R1b*;Y-DNA). (M343; M343*) ნიშნავს, რომ კავკასიურ
ასიმილაციაში მოყვა სხვა არიელი პატრიარქიც, რომელსაც ლეგენდის მიხედვით ერქვა ოგა.
ბიბლიაში ნოე უხეშადაა "მიწებებული" ადამის შთამომავლობასთან. დარღვეულია ადამის ტომის
შთამომავლობის მოხსენიების წესრიგი, რომელიც მხოლოდ პირველი ვაჟის მოხსენიების წესთან
არის დაკავშირებული. ნოეს შთამომავლობის ასაკი ნელ-ნელა მცირდება თანამედროვე
ადამიანების ასაკამდე, რომელიც მხოლოდ უხეში რედაქტირების შედეგია. დიდი ხანია
დამტკიცებულია, რომ ნოეს შესახებ ინფორმაცია ბიბლიაში (ტორაში - Book of Torah) მხოლოდ
ებრაელების ბაბილონში გადასახლების შემდეგ გაჩნდა. ბაბილონელები ისევე როგორც
ასურელები, მიდიელები (სპარსები), ხუსის (Cush) შთამომავლობა ძველი აბორიგენი ეგვიპტელები
და მრავალი სხვა ტომი ნოეს შთამომავლები იყვნენ. ეგვიპტელებისგან და ტარტარულ-არული
მოდგმის მიდიელებისგან (სპარსელები) განსხვავებით, ასურელებს და ბაბილონელებს მათი
დიდი პატრიარქის შთამომავლობის უამრავი დეტალი არ დავიწყებიათ. ებრაელთა ქურუმებმა
(კოენებმა), რომლებიც ეგვიპტური არისტოკრატიის მაღალი ფენების შთამომავლები იყვნენ,
ბაბილონში გაეცვნენ რა ინფორმაციას ნოეს შესახებ, გადაწყვიტეს მისი ტორაში შეტანა. ტორაში
რაიმე ინფორმაციის შეტანა ყოველთვის ხანგრძლივი, სერიოზული მსჯელობის შედეგად
ხდებოდა, ქურუმების შეკრების დროს. ხანდახან შეიძლება სერიოზული და ხანგრძლივი კამათიც
მოყოლოდა ასეთი სერიოზული გადაწყვეტილების მიღებას. მართალია ბაბილონში
გადასახლებული ქურუმების ნაწილი არ აღიარებდა ნოეს ებრაელთა წინაპრად, მაგრამ
ხანგრძლივი კამათის შემდეგ გაიმარჯვა ჭეშმარიტებამ და იმ ქურუმებმა, რომლებიც ამას
აღიარებდა. ამგვარად მოხვდა ნოეს ისტორია ტორაში და შემდგომ ბიბლიაში. ასე გადაურჩა
კაცობრიობის ეს უძველესი და საოცარი გენეტიკური ინფორმაცია დაკარგვას. ეს საოცარი
გენეტიკური ინფორმაცია არის პრიმიტიულ მთვარის ასტრონომიაზე დაფუძნებული. ჩვენ გვაქვს
უდიდესი მტკიცებულება მაშინდელი (X;U;H;-mtDNA; R1;Y-DNA) გენეტიკური კოდების
მატარებელი ≈2.5m. არიული რასის ადამიანების მათემატიკური ცოდნის შესახებაც. ეს და სხვა
მრავალფეროვანი ცოდნა ამ ადამიანებს არ შეუქმნიათ 23,214B.C. წელს მომხდარი წარღვნის
შემდგომ. იგი მათ გააჩნდათ წარღვნამდეც დიდი ხნის განმავლობაში. წარღვნის დროს მთავრდება
ერთი ეპოქა და იწყება მეორე. ამიტომ ჰქვია ამ პერიოდს დღესაც ალფა და ომეგა ანუ დასაწყისი და
დასასრული. სრულიად არ არის გასაკვირი, რომ ნოეს შთამომავლებმა თავიანთი ახალი ეპოქის
ათვლა 23,214B.C. წელს მომხდარი წარღვნის შემდგომ დაიწყეს, მაგრამ ადამის არაასიმილირებულ
შტოს, არც კიბოს ეპოქაში მომხდარი წარღვნა დავიწყნია (34,289B.C.). ჩვენ გვაქვს უდიდესი
მტკიცებულება საოცარ მეგალითურ არიულ კომპლექსში Angkor Wat-ში. Angkor Wat-ი ეძღვნება

ლომის, მერწყულის და კიბოს ეპოქის უკანასკნელ სამ გეოლოგიურ კატასტროფას (აპოკალეფსებს)
და დაღუპულთა სულებს.
კიბოს ეპოქის წარღვნას (34,289B.C.) გადარჩენილ ადამის არაასიმილირებული წმინდა
სისხლის არიული მესამე რასის შთამომავლობა რათქმაუნდა შემდგომში ბევრად უფრო
განვითარებული აღმოჩნდა. მერწყულის ეპოქის წარღვნას (23,214B.C.) გადარჩენილ ნოეს არიული
ოჯახის ასიმილაციაში მოხვედრილ სემიტური, ხამიტური და იაფეტური შთამომავლობა ქმნის
გაცილებით ნაკლებად განვითარებულ მეხუთე რასას. ადამის და ევას (R1a;Y-DNA; Ha;Ua;X1mtDNA) გენეტიკური კოდების არაასიმილირებულ არიულ მოდგმას თავიანთი პატრიარქის
საფლავიც კი არ დაუკარგავთ და მათი საცხოვრებელი არეალის მონაცვლეობასთან ერთად
ხდებოდა ადამის საფლავის ადგილმონაცვლეობა. დღეს ადამის საფლავი ატლანტიკის ოკეანის
შუაგულში მდებარეობს, ჩაძირულ ლეგენდარულ ქალაქში. ეს არის წარღვნამდელი მსოფლიოს
არიული იმპერიის უკანასკნელი დედაქალაქი ატლანტისი (Atlantis City). ეს წარღვნამდელი
მსოფლიოს ბოლო პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრი მდებარეობს ალტანტიკის ოკეანის
ფსკერზე, დღევანდელი აზორის კუნძულების, სანტა-მარიასა (Santa Maria) და სან-მიგუელს (Sao
Miguel) შორის.
"ხოლო ცხოვნდა ადამ ორასოცდაათ წელ და შვა ძე მსგავსებისაებრ თვისსა და ხეტებისაებრ
თვისსა და სახელ სდვა სახელი მისი სეით (Set-ი) ხოლო იქმნეს დღენი ადამისანი რაოდენ
ცხოვნდა შემდგომად შობისა სეითისსა შვიდას წელ და შუა ძენი და ასულნი და იქმნეს ყოველნი
დღენი ადამისანი, რომელ ცხოვნდა ცხრაას ოცდაათ წელ და მოკვდა".
ბიბლია გვეუბნება რომ ადამმა ცოლი მოიყვანა და პირველი ვაჟი ეყოლა, როცა იყო
დაახლოებით 18 წლის და 6 თვის (230:12.368=18,596). მისი პირველი ვაჟი იყო სეითი (Set-ი).
სეითის შემდეგ ადამმა კიდევ 700 “წელი” (მთვარის ციკლი) იცოცხლა (700:12,368=56,59)
დაახლოებით 56 წელი და 6 თვე და ეყოლა ბევრი ძე და ასული, ხოლო სულ ადამმა იცოცხლა 930
მთვარის ციკლის განმავლობაში (930:12,368=75) ანუ დაახლოებით 75 წელი.
ნათლად ჩანს, რომ მთვარის ციკლების მზის ციკლებზე გადაყვანის შედეგად, ჩვენ ვიღებთ
ძალზე რეალურ ასაკს, როგორც ადამის, ასევე მისი შთამომავლობის შემთხვევაში. განსაკუთრებით
აღსანიშნავია ადამის პირველი ძე სეითი (Set-ი). ეს სახელი როგორც ჩანს, საკმაოდ პოპულარული
იყო ათასწლეულების მანძილზე (Ha;Ua;X1-mtDNA; - R1a;Y-DNA) ხალხში. ჩვენ ამ სახელს
ვხვდებით 20,000 წლის შემდეგაც ეგვიპტის ფარაონებში. ფარაონები ძირითადად
ატლანტიდელების და ნოეს ტომის ეგვიპტელი ხამიტების ასიმილირებული შთამომავლები
იყვნენ - (Ha;Ua;X1-mtDNA; -R1a; Y-DNA) ანუ ადამის არიული ტომის და ნოეს ასიმილირებული
არიული ტომის (Hb;Ub;X2;-mtDNA; R1b; -R1b*;Y-DNA), ძველი აბორიგენი ხამიტი ეგვიპტელების
ასიმილირებული შთამომავლები. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ფარაონების ძირითადი სამეფო
დინასტიები (კლანები) ატლანტიდელების ეგვიპტური არეალის მისიის წევრების არიული
ელიტის და ძველი ხამიტი ეგვიპტელების ასიმილირებულ შთამომავლობას წარმოადგენდნენ (Атланто-Хамиты). ეგვიპტური არეალის ატლანტიდელები და მათი ასიმილირებული (შერეული)
შთამომავლები ბოლო წარღვნამდე რამდენიმე ათასი წელი (≈4500 წ.) და წარღვნის შემდეგაც მათი
ასიმილირებული შთამომავლები თითქმის 10,000 წელი მართავდნენ ეგვიპტეს. ეგვიპტის
მმართველი გორის მიმდევრების (ნერუს მიმდევრების) საბჭო (Followers of Horus [Senate Patria]) ამ
არიელთა შთამომავლობისაგან შედგებოდა, რომელსაც წარღვნის შემდგომ ბრინჯაოს ეპოქამდე
ანუ ეგვიპტის თავისუფლების მოპოვებამდე (≈3,050B.C.) ათასწლეულების მანძილზე, ჯერ
ბაალბეგიდან, შემდგომ ატლანტიდიდან, ბოლოს კი სპილოების ქალაქიდან - დელიდან
დანიშნული მარიონეტი ემისრები ხელმძღვანელობდა.
ბიბლიურმა წინაპარმა სეითმა (Set-ი). ცოლი მოიყვანა და ეყოლა ვაჟი ენოსი, როცა მისი
ასაკი 205 მთვარის ციკლს გაუტოლდა (205:12,368=16,57) ანუ დაახლოებით 16 წლის და 6 თვის

გახლდათ. ენოსის შობის შემდეგ სეთმა იცოცხლა კიდევ 707 მთვარის ციკლის განმავლობაში. სულ
სეითი მოესწრო 912 მთვარის ციკლს (912:12,368=73,7) ანუ დაახლოებით 73 წელი და 6 თვე
იცოცხლა. თანამედროვე მზის კალენდრის მიხედვით, მთვარის ციკლების მზის ციკლებზე
ამდაგვარი გადაყვანით ჩვენ მივიღებთ ყველა ბიბლიური პატრიარქის ასაკის შესახებ რეალურ
სურათს, თუ ასაკი არ არის ხელოვნურად რედაქტირებული. მოკლედ 36,300 წლის წინათ
ადამიანთა ყველაზე განვითარებული არიული ტომების დაოჯახების და სიცოცხლის ასაკის
შესახებ ინფორმაცია გაშიფრულია და რევიზიას აღარ ექვემდებარება. წმინდა სისხლის არიული
ტომების ადამიანების ჩვეულებრივი სიმაღლე იყო 2.5÷2.6 m.
როგორც ვხედავთ ადამის არიული შთამომავლობა გახლდათ საკმაოდ განვითარებული
ტომი. ჯერ კიდევ 36,300 წლის წინათ. მათემატიკის, ასტრონომის და სხვა არც თუ ისე
პრიმიტიული ცოდნის მქონე ტომს, ჰქონდა ჩინებული ოჯახური ტრადიციებიც. (არ
ოჯახდებოდნენ მომწიფებისთანავე, [≈12წ.] გააჩნდათ ერთი მეუღლის კულტურა, და ა.შ.)
ლამექის მიერ ნოეს "გაჩენის" შემდეგ ირღვევა (Ha;Ua;X1-mtDNA _ R1a;Y-DNA) გენეტიკური
მოდგმის ტრადიცია და მხოლოდ პირველი ვაჟის მოხსენიების წესი. შესაძლოა ლამექს მართლაც
ჰყავდა ვაჟი სახელად ნოე, მაგრამ (Hb;Ub;X2-mtDNA; - R1b;R1b* Y-DNA) ხალხის პატრიარქი ნოე
სულ სხვა პიროვნებაა, იგი (მერწყულის) ეპოქაში ცხოვრობდა და გახდა მრავალრიცხოვანი (R1b;
R1b* Y-DNA) გენეტიკური კოდის მატარებელი მამაკაცების პატრიარქი. მოკლედ, ნოე თავისი
შვილებით და მისი გადარჩენილი ოგას ასიმილირებული შთამომავლობა, აშკარად ვერ ჯდება
ადამის შთამომავლობის ტრადიციებში. ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნოე და მისი
შთამომავლობა ან ოგა მოგონილია ან გაყალბებულია. რა თქმა უნდა, ებრაელთა არიული
მოდგმის, ეგვიპტელი არისტოკრატების შთამომავალი ქურუმები ვერ მიხვდნენ ასაკის
დაანგარიშების საიდუმლოს. კოენებმა მოახდინეს ნოეს შთამომავლობის ასაკის აშკარა
რედაქტირება. ზოგან ასოცდაათი “წლის” (მთვარის ციკლის) მაგივრად მხოლოდ 30 “წელია”
დატოვებული შვილის შეძენის ასაკად. აშკარად რედაქტირებულია და შემცირებულია
სიცოცხლის ხანგრძლივობაც (მთვარის ციკლები) ნოეს გვიანდელ შთამომავლობაშიც.
რა თქმა უნდა, ებრაელთა წინაპრებისათვის ბაბილონში გადასახლება დიდი ტრაგედია
იყო. რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, ამ გადასახლებამ მსოფლიო ცივილიზაციას გადაურჩინა
უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია - (Hb;Ub;X2-mtDNA; - R1b;R1b*Y-DNA) გენეტიკური კოდების
ხალხის პატრიარქის ნოეს და მისი შთამომავლობის შესახებ. ნოეს შთამომავლობაში იკითხება
ბევრი უძველესი ტომის სახელი, რაც უბრალო დამთხვევა კი არ არის, არამედ უდიდესი
მტკიცებულებაა იმისა, რომ ნოე რეალური პიროვნება იყო და პატრიარქია R1b; R1b*; Y-DNA
გენეტიკური კოდის მამაკაცთა ურიცხვი შთამომავლობის. აზიის ამ ტერიტორიებმა ბოლო
ათასწლეულებში იმდენი ომი გადაიტანა და იმდენჯერ აოხრდა, რომ ეს უნიკალური გენეტიკური
ინფორმაცია ნამდვილად დაიკარგებოდა ტორაში რომ არ მოხვედრილიყო.
დღეს ხალდეური ენის ერთ-ერთი დიალექტი სვანური, ქართველური ენების დიალექტში
შედის. ამგვარად წარღვნამდე ევფრატის და ტიგროსის შუაში, მდინარე ედენის (Eden) ბაღში
მდებარე, სპილენძის კერპების ქვეყანა - დიდი ხალდეა ივერიული ტომების მონათესავე
ტომებისაგან შესდგებოდა. წარღვნის შემდგომ ტარტარებმა მოახდინეს ბაბილონის და
მესოპოტამიის სამხრეთის ოკუპაცია და ხალდეველთა ოკუპაციაც. ხალდეველები კი მთელს
ბაბილონის იმპერიაში და მის მეზობელ ქვეყნებში გაიფანტნენ. წარღვნამდელი დიდი ხალდეის
ქალაქ ურში გადასახლებული, ერთ-ერთი ხალდეველი მწყემსის ოჯახიდან იწყება ებრაელთა ერთ
ერთი ტომის ისტორიაც. ქართლოსიანთ ქვეყანაში ებრაელებს ურიებს ეძახდნენ, რაც ურიდან
მოსულ ემიგრანტებსაც ნიშნავს.
საყოველთაოდ აღიარებულია და სამეცნიერო გამოკვლევებით დადასტურებული, რომ
ქართველები იაფეტური მოდგმის არიან. ებრაელებს სემიტურ ჯგუფს აკუთვნებენ, მაგრამ მე მათ

შერეულ იაფეტურ-ხამიტურ-სემიტურ შთამომავლობას ვაკუთვნებ. ებრაული გენეტიკური შტო
თავდაპირველად ხალდეურ-ივერიულ გენეტიკურ შტოს გამოეყო და დამოუკიდებელ ეთნოსად
იქცა ათასობით წლის განმავლობაში, სხვადასხვა ერებთან თანაცხოვრების პირობებში.
თავდაპირველ ივერიულ-ხალდეურ გენეტიკური შტოს უალტერნატივობაზე მიუთითებს
ებრაული ენის სახელწოდება - "ივრითი" და ქართულ ენასთან მრავალი სიტყვის ფუძის
აზრობრივი და ლოგიკური თავსებადობა. ებრაელთა საწყისი გენეტიკური ფესვი უძველესი
პალესტინის მიწაზე მონათესავე კულტურების ხალხების: ხალდეველების, ივერიელების,
არაბების, ასირიელების, კოპტების... ასიმილაციის შედეგად წარმოიქმნა. ხალდეურ-არამეული
ენა კი ძველი ივერიული ენის მონათესავე დიალექტია. ამგვარად ებრაული ენა იაფეტურივერიული ენის ერთ-ერთი შორი მონათესავე დიალექტია.
Еврей — от слова «иври» означающее перешедшие реку. Так назвали Авраама и его семью жители
Ханаана. С тех пор потомков Авраама называли евреями (иври). Несомненно семитское
происхождение легендарного предка евреев — Авраама, выходца из Ура Халдейского в Вавилонии.
ივერიელები
ნოეს
შთამომავლობის
ძირითად
კავკასიურ
გენეტიკურ
ღერძს
მიეკუთვნებოდნენ და ტივების კეთების ტექნოლოგია შენარჩუნეს. ივერები ცხოველების ტყავს
წვრილ ზოლებად ჭრიდნენ და ხის მორებს კრავდნენ - ტივებს აკეთებდნენ. ამგვარად ცხადი
ხდება ივერიის საწყისი სახელის - "ივრ-ონას" (ივერონას [ივერთა ქვეყნის]) წარმოშობის
საიდუმლო. ივერიაში ასულ არიულ კოლონისტებს დახვდათ კარგად ორგანიზებული
მიწათმოქმედი საზოგადოება, რომლებიც თავიანთ თავს ივრებს (ივერებს) ეძახდნენ. ივერებმა
თავიანთ ქვეყანას დაარქვეს მთის მდინარეების ქვეყანა. შესაბამისად ივერები თავიანთ თავს
უწოდებდნენ მთის მდინარეების ხალხს. რათქმაუნდა ივერებს თავისუფლად შეეძლოთ
მდინარეების დაბრკოლების გადალახვა, რადგანაც ისინი ძირითადად გავრცელდნენ დიდი
კავკასიონის გარშემო, მცირე კავკასიაში და მესოპოტამიაში. ებრაელთა პატრიარქი ავრაამი
ივერიულ - ხალდეურ გენეტიკურ შტოს მიეკუთვნებოდა. ავრაამმა იცოდა რომ მის დიდ
წინაპრებს შეეძლოთ ნებისმიერი ზომის მდინარის დაბრკოლების გადალახვა. ამგვარად ივერების
სახელი საფუძვლად დაედო ებრაელთა ენის სახელს - "ივრითი" და ებრაელთა სახელწოდებას
სლავურ ენებზე - "Евреи".
ხალდეა მდებარეობდა მსოფლიოს ცივილიზაციის მთავარ აკვანში მესოპოტამიაში - არიული
ცივილიზაციის ედემის ბაღში. მესოპოტამია რომ მსოფლიო ცივილიზაციის აკვანია, ეს
გენეტიკური გამოკვლევებითაცაა დადასტურებული. კიბოს ეპოქის (34289b.c.) წარღვნის შემდეგ,
მესოპოტამიის ედემის ბაღში ვითარდებოდა და მძლავრდებოდა წმინდა სისხლის არიული რასა,
რომელთა ჩვეულებრივი სიმაღლე იყო 2.5-2.6m. ადამი სწორედ ამ არიული რასის პატრიარქი იყო,
რომელმაც მესოპოტამიაში დააბანაკა კიბოს წარღვნას გადარჩენილი მისი ტომი. დიახ
მესოპოტამიიის ედემის ბაღში გაძლიერდა და გამრავლდა არიული რასა. ეს ტიტანების რასა
თითქმის მზად იყო მთელი ევრაზიის და აფრიკის კონტინენტის ბუნებრივი და მატერიალური
რესურსების მესოპოტამიიდან სამართავად, მაგრამ მერწყულის ეპოქის (23214b.c) წარღვნამ
შეუშალა ხელი. ატლანტიკიდან წამოსულმა მერწყულის წარღვნის უზარმაზარმა ტალღებმა
მესოპოტამიაც მოაოხრა და არიული რასა მთელ მსოფლიოში გაფანტა. წარღვნიდან რამდენიმე
საუკუნის შემდეგ (≈23000b.c) მესოპოტამიაში შემოვიდა მონადირეთა და შემგროვებელთა
ივერიული ტომი, რომელმაც ადგილობრივ ბიოტაში დამკვიდრება მოახარხა. ეს იყო არიელი
პატრიარქის, იაფეტის, კავკასიაში ასიმილირებული ერთ-ერთი საკმაოდ განვითარებული
გენეტიკური შტო. მათ კარგად იცოდნენ მეტალის დამუშავება და მისგან იარაღის დამზადებაც.
ხმლების გარდა მათ შეეძლოთ ხარისხიანი მეტალის ბუნიკიანი შუბების და ისრების დამზადებაც.
არბალეტის გაჩენა მათ შეიარაღებაში მხოლოდ დროის საკითხი იყო და არიული გენებიდან
მიღებულ ნიჭთან იყო დაკავშირებული. დაახლოებით 16000 წლის წინ, როცა არიელებმა ისევ
დაიწყეს მესოპოტამიაში დამკვიდრება ივერიულ ტომებს მთელი მესოპოტამია დაკავებული

ჰქონდათ. არიელმა კოლონიზატორებმა ხალდეაში შემოიტანეს სოფლის მეურნეობის
მრავალფეროვანი ტექნოლოგიები და ხალდეველები მასიურად დაასაქმეს ფერმებსა და
პლანტაციებში. არიელებს ძალიან გაუკვირდათ აბორიგენთა დასახლებებში სპილენძის
ღმერთების სიმრავლე. ამის გამო ეს ხალხი ისტორიაში შევიდა ხალდეველების სახელით. ხალდეა
არიულ ენაზე (ძველ ლათინურზე) ნიშნავდა სპილენძის ღმერთების ქვეყანას. ხალდეველებს
გაცილებით ძნელად მისაღები და უფრო ლამაზი მეტალი უფრო მეტად ემეტებოდათ
ღმერთებისათვის...
მესოპოტამიაში არიული კულტურა შეერწყა ივერიულს. შედეგად, სამყარომ მიიღო ახალი
ასიმილირებული კულტურა, რომელიც ძველ არამეულ ენაზე ლაპარაკობდა. დაახლოებით 15000
წლის წინ, ატლანტიდის კუნძულების არიულმა კოალიციამ, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ
ნაწილში გაანადგურა პირველი არიული იმპერია - ლემურია და მისი დედაქალაქი
ბაალბეკი(კადიში)... იმდენი სისხლი დაიღვარა რომ ამ მიწას ეწოდა - "ნაწლავების ნიჩბები" ანუ
"PALӔ-STINE". დიახ უამრავი უდანაშაულო ადამიანის სისხლით მორწყულ მიწაზე ნიჩბები
საძებნელი გაუხდათ, რომ ომის უამრავი დაჩეხილი მსხვერპლი მიწისთვის მიებარებიათ. უნდა
აღინიშნოს რომ არიელები თავიანთი დიდი წინაპრების სისხლით მორწყულ მიწას წმინდა
მიწასაც უწოდებდნენ. ომში დამარცხებულმა გადარჩენილმა ლემურიელმა არიელებმა მოახდინეს
მასიური კოლონიზაცია ატლანტიდის კუნძულების და ასევე სხვადასხვა კონტინენტების,
როგორც ფერმერებმა, პლანტატორებმა, მმართველებმა, ქურუმებმა და პრიმიტიული
საზოგადოებების ღმერთებმა.
15 ათასწლეულის წინ არიული რასის მიერ განადგურებულ წმინდა მიწაზე, დაიწყეს შემოსვლა
მეზობელი რეგიონების მოსახლეობამ: ხალდეველებმა, ასირიელებმა, არაბებმა, ეგვიპტელმა
კოპტებმა, კაბადოკიელმა და კავკასიელმა ივერიელებმა… ამ სხვადასხვა ნათესაური
კულტურების ასიმილაციამ არიული რასის წმინდა მიწაზე წარმოშვა ახალი ქვეყანა, რომელსაც
დაერქვა - HEBRӔA. ახალი მოსახლეობის უმრავლესობა ასირიელები და ხალდეველები იყვნენ,
რომლებიც ძველ არამეულ ენაზე ლაპარაკობდნენ. ძველი არამეულის, კოპტურის, არაბულის,
ივერიული ენის და ამ ენების მფლობელთა გენეტიკური კოდების ასიმილაციით, 15
ათასწლეულის წინ ხმელთაშუაზღვის აღმოსავლეთ არეალში ფაქტიურად საფუძველი ჩაეყარა
HEBRӔA-ას ქვეყანას, რომელიც დღეს იუდეური კულტურის სახელითაა ცნობილი ისტორიაში.
ახალი ქვეყნის შემქმნელმა სხვადასხვა მონათესავე ასიმილირებული არიული კულტურიდან
მოსულმა ქურუმებმა, მოსახლეობის ყველა ფენისათვის მისაღები საერთო რელიგიური
მოძღვრებაც შექმნეს, რომელიც ჩვენს ეპოქაში იუდაიზმის სახელითაა ცნობილი. როდესაც
ორიონის პიკი 42 გრადუსზე დადგა, 30 გრადუსიანი მერიდიანიდან (11290b.c.), მთელს
დედამიწაზე დაიწყო არიული ეპოქის განვითარებული კულტურების ანბანების მოწესრიგების
პროცესი. უძველესი არიულ-არამეულ-კოპტური რუნების საფუძველზე შექმნილი HEBRӔA-ს
ქვეყნის ანბანიც მოაწესრიგეს. იუდაიზმის შემქმნელმა ქურუმებმა კარგად იცოდნენ, რომ მათი
დიდი წინაპრების უმრავლესობის ხალდეურ-ასსირიული გენეტიკური შტოები ივერიიდან
იღებდა სათავეს, ამიტომ ამ მოწესრიგებულ ანბანს მათ ივერიელი წინაპრების პატივსაცემად
უწოდეს - ივრითი. ივერიაში ებრაელებს უძველესი დროიდან ეძახდნენ ურიებს (ურიელებს), რაც
დიდი ხალდეის ქალაქ ურიდან წამოსულებს (ემიგრირებულებს) ნიშნავდა... HEBRӔA-ს ქვეყნის
ხალდეური ფესვების შესახებ, არსებობს კიდევ ერთი ძლიერი მტკიცებულება, რომელიც
ნიურბერგის - "ენების რუკაზე" - "Terra Polyglotta"-ზე არის წარმოდგენილი. იქ სადაც ივრითის
ალფავიტია მითითებული ზევიდან ლათინურად აწერია - "Litere Hebraeorum Chaldeorum" (ანბანი
ებრაელების ხალდეველების). რუკის შემქმნელმა 12 ათასწლეულზე მეტი ხნის წინ გამოგვიგზავნა
მესიჯი, რომ ივრითი იყო ხალდეური წარმოშობის ებრაელთა ანბანი. ეს ელემენტარული
ჭეშმარიტებაა, რადგანაც რუკის ავტორმა კარგად იცოდა ხალდეველების ორიგინალური
ალფავიტის არსებობაც. სწორედ ამ ხალდეური ალფავიტის გამოყენებით არის შესრულებული
ლოცვის ტექსტი დიდი ხალდეას რეგიონზე. საქმე ეხება უძველესი არიული ლოცვის - "მამაო

ჩუენო"-ს საწყის ტექსტს, რომელიც ძველი არამეული ალფავიტის ასოებითაა დაწერილი დიდი
ხალდეას რეგიონზე. დიდი ივერიის რეგიონზეც წერია, ამ უძველერი არიული ლოცვის საწყისი
ტექსტი: "მამაო ჩუენო რომელი ხარ ცათა შინა წმინდა იყავნ სახელი...". "Terra Polyglotta"-ს რუკაზე
HEBRӔA-ს ქვეყანაში სეპარატიზმის კვალსაც ვპოულობთ... HEBRӔA-ს ქვეყნის სამარიის რეგიონს,
სადაც სამარიტელები ცხოვრობდნენ საკუთარი ანბანი ჰქონდათ. ნიურბერგის - "ენების რუკაზე"
ამ ანბანს ეწოდება -"Samaritane" (სამარიტული).

ამ უძველეს რუკაზე კასპიის და შავ ზღვას შორის მდებარე დიდ ივერიას ეწოდება - "ივერიგეორგიკა". მის სამხრეთით მდებარეობს ივერიელთა მონათესავე ტომების ქვეყანა - "არმენიკა"
(დიდი სომხეთი). დიდი სომხეთის სამხრეთით მესოპოტამიაში - დიდი ხალდეა - "CHALDAICA
[(ხალ-დაი-კა) სპილენძის კერპების ქვეყანა]". რუკა შედგენილია სპილოების ქალაქის
მმართველთა მოთხოვნით (≈10300b.c.). ტერიტორიების სახელები შესაბამისად შესრულებულია
სანსკრიტულ დიალექტზე, არიული ასოების გამოყენებით. ასო -"C" რუკაზე CHALDAICA-ში
იკითხება როგორც ჟღერადი თანხმოვანი "კ". ასო -"H" რუკაზე იკითხება როგორც თანხმოვანი - "ჰ".
არიულ ალფავიტში არ არსებობდა ასო - "ხ", ამიტომ მის აღმნიშვნელ სიტყვად ხალდაიკა-ში
გამოიყენება ორი ასო - "კჰ". ყურადღებას იქცევს ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს
მიმდებარე დიდი რეგიონის უძველესი სახელი - “HEBRÆA - [ჰებრაეა]” რუკა ≈12000 წლის
წინანდელ პოლიტიკურ ვითარებას ასახავს. მოსეს ებრაელები მაშინ არ არსებობდნენ. უბრალოდ
ამ რეგიონის სახელის მიხედვით ≈3200 წლის წინ აქ შემოსულ მოსეს ემიგრაციას ეწოდათ
ებრაელები.

ებრაულის, ინგლისურის და ივერიულის შეპირისპირება და მათი კავშირი უძველეს
არიულ ენასთან გვაძლევს მთავარი თავსატეხის გაშიფვრის საშუალებას, თუ რომელი არიული
სიტყვიდან წარმოიქმნა სიტყვი - "ივერი" = RIV (მდინარე) + ER ერ-ი. RIV-ER - ძველ არიულ ენაზე
ნიშნავდა სწრაფი ხმაურიანი (მთის) მდინარეების ხალხს. ამიტომ დიდი და მცირე კავკასიონის
მდინარეების ხეობებში ცხოვრების პირობებთან ადაპტირებულმა ქართლოსიანთ ტომებმა,
თავიანთ თავს უწოდეს - “რივ-ერი”. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დიდი ბრიტანეთს
ივერიული საწყისი გააჩნია, არ უნდა გაგვიკვირდეს დღეს ინგლისურ ენაზე მდინარის
სახელწოდებაც - “river”. ათასწლეულების მანძილზე არიული ენის დიალექტში - ივერიული ენაში
სიტყვა “რივ-ერი”-დან ამოვარდა საწყისი ასო "რ". შესაბამისად კავკასიაში R-iver-ი ანუ მთის ჩქარი
ხმაურიანი მდინარეების ერი გახდა დიდი კავკასიური ერი - ივერი-ა. მაგალითისათვის შემიძლა
დავასახელო ლათინური სახელები: ბერბერი [Berber], შუმერი [∫umer], კხმერი [Khmer] ... არიული
ენის სუფიქსი -"er" ნიშნავდა -"ხალხს". ივერიულ ენაში ამ არიულმა სუფიქსმა ცალკე სიტყვის
სტატუსი მოიპოვა, განსხვავებული კულტურის ხალხის აღმნიშვნელი - "ერი". ინგლისურ ენაში
სუფიქსი -"er" გარდაიქმნა მხოლოდ ერთი ადამიანის (ცხოველის) მოქმედების მიმანიშნებელ
სუფიქსად. ინგლისური ენის არიული წარმოშობის სახელებში “S” ხშირად ცვლის არიულ ასოს [∫].:
უამრავი ენის სიტყვების ფუძეში შეგვიძლია ვიპოვოთ არიული სიტყვები: MAZ (ლამაზი),
LEG (ბრძოლა), VIC (გამარჯვება), PAC (მშვიდობა),
CIVL (ცივილიზაცია, მოქალაქეთა
საზოგადოება), ADI (დასასრული, ფინიში), VIR (ღირსება), CRAT (მართვა), ARENA (ზღვის,
მდინარის სილა), DIV (გაყოფა, გახლეჩა, დაშორება), IMP (იმპერია), DEMO (ხალხი), ORG
(ორგანიზება), VIS (ძალა), FLU (ბარის მდინარე, დინება), FLUVIUS (ბარის მდინარე ბუნების
ფართო პეიზაჟით) RIV (გაყოფა, გამიჯვნა, გაგლეჯა, მთების გამყოფი ჩქარი ხმაურიანი მდინარე)
… არიული ფუძისაგან - RIV სლავურმა ენებმა საინტერესო სიტყვები გამოძერწა: обрыв, прорыв,
срыв, перерыв (სამუშაოს გამყოფი), взрыв, разрыв, рёв, рывок… прорыв реки, обрыв у реки, рёв
горной реки… ინგლისური გრამატიკის კანონებს “er” სუფიქსი სიტყვაში - river არ ემორჩილება.
river წარმოგვიდგება ერთ სიტყვად, მკვდარი სუფიქსით - “er”. მე მხოლოდ ფარდა ავხადე
მკვდარი სუფიქსის საიდუმლოს სიტყვაში - "river"(река-разделитель).

ივერიის წარღვნამდელი რუკა. ატლანტიდის დედაქალაქის ლეგენდარული მთიდან მერუდან
ათვლილი E 75 მერიდიანი გადის თითქმის ივერიის შუაში. ყურადღებას იქცევს ერთ-ერთი
ივერიული ეთნოსის ტერიტორია კასპიის წარღვნამდელი რელიეფის მქონე ზღვასთან - ZUIRIE
(ზუირიელები, ზუირიელი ხალხი, მეზვრეები, მეზვრე ხალხი). DNA ტესტები ივერიელთა
გენეტიკურ კვალს მთელს მსოფლიოში იპოვის. ივერონაში დარჩენილი ზუირიელიბი შემდგომში
მოიხსენებიან ალვანებად და ვაინახებად. ალვანები - საღვთო ცეცხლის კულტის მქონე ვანები
[Albania]. ივერიელი მევენახეების (ZVIRIA) რეგიონში ჩვენ ვხედავთ კომუნების - კოლექტიური
შრომის ორგანიზებას არიელთა მიერ (COMMANIE)… რომელი ტომების???... ძალზე
მნიშვნელოვანია ისიც რომ მდინარე არაქსის სამხრეთ მთიანეთში არ არსებობს არავითარი
სომხეთი. იგი თურქული კომუნების ტერიტორიაზე ჩამოყალიბდა ბირთვული ომის შემდგომ,
ალვანების და ხალდეველების თურქული კომუნების აბორიგენებთან შერევით (≈10300b.c.).
სომხებს ხალდეველებისაგან შემორჩათ ორიგინალური გვარები პრეფიქსით - ян, ხოლო
ალვანელებისაგან სამოთხის (ვანის) რელიგია.

После долгих поисков удалось найти копия древной карты, где изображено реальная граница
Армении на юге реки Аракс. Реальная Армения находился на северозападной части нагорья,
который на Арийских картах назывался бальшая и малая Армения.... Так называли коротко
Арийские картографы Большого Армянского нагорья и Малого Армянского нагорья.... Столицей
Армении указан - Тигранокерт.: Грузинские земли обозночен белым цветом. Столица Колхиды
называется - "Вызов"- Cijta [ki:ta]. Имя этого древного города санскрит превратил в "Cуta" (Кутаиси). Буквосочетания - "ij" на Арийских оригинальных картах рукой посали так, что
малограмотные расшифровщики этих карт в эпохе возрождения восприминали как одну букву "у".: Портовый город Колхиды, потомков древнейших поклонителей солнечного божества Иешуа, Trapez-vs (Сила Трапеза) подчёркивает Арийские корни этого города древнего Эгриси
(Колхида). Территория Иверии (Iberia) почти не уступает территорию Армении. Столица новой
Иверии называется - Армазика (Harmazica). Это санскритский вариант имени древного
разрушенного города - Мцхета (Армази).: Создатель этого копия неправолно прочитал со своего
оригинала арийскую букву - "Z" и "V"а также Арийское буквосочетания - "ij"[i:]. Карта была
создана около 5120 лет назад. После эпохальной битвы на Курукшетре (3102 b.c.). Тогда между
бывшими колониями возникла потребность границ и представительств (послов). Победители не
знали какие контрмеры предпримит побеждённая метрополия Города Слонов (Дели). В сучае
глобальной опасности, они готовы были опять вместе дружно напасть на город
"сумашедших"(Дели). Для Земного рельефа этой карты, использована древная Арийская карта
послепотопного рубежа (10465-10400)в.с. Карта показывает как бывшие колонии поделили свои
територии и указали границ. На карте нет древние важнейшие города региона допотопного и
послепотопного рубежа Тештис, Армази, Анис, Дербент, Ериван (Народ Рая [ერი-ვანი]), Фазис,
Диоскурия... Дербент, Фазис и Диоскурия затанули близ побережья морей во время Апокалепсиса
в 10465в.с. Остальные города были полностью разрушены во время ядерного армагедона около
10400в.с. Временная столица новой Иверии находится в духовном центре Вардзиа (Армазика).
Сталица независимой Альвании находится в близи затанувшего Дербент (Кабалака). Видно
что язык правителей метрополии в Дели - санскрит с использованием латиницы была общий
язык для аристократии регионов Кавказа. Поэтому сталица Армении тоже написано на

санскритском диалекте - Тигранокерта. Озеро Севан и окружающий его огромный
Ариал явно видно что находится в Иверии. Название этого прекрасного озера можно
расшифровать только на Иверо-Арийском языке что озночает - "Святой Рай" (Се-Вани). Alwania
тоже происходит от слов Иверо-Арийского языка - "Ал-Вани" (Рай божественного огня).

В исторической Армении находились истоки двух величественных рек Месопотамии Евфрата и
Тигроса. Тигрос (Tigr-vs) из Арийского языка переводится как Сила Тигра. Евфрат (Evæ-frat-vs)
на Арийском языке означал силу родного брата Евы.: Обе эти реки берут начало у подножия
знаменитой величественной вулканической горы Арарат. Армения это результат мультикультурный Ассимиляции множество Евразийских пилигримов в племенах Арийского патриарха
"Сверхсилы". Мы имеем здесь типичную мульти-культурную ассимиляцию, которую можно
сравнить с образованием США. Там Испанцы, Итальянцы, Французы, Африканцы ... и т.д. все
стали Американцы.: ივერიელები ამ ხალხს იცნობდნენ როგორც სამეხეში მცხოვრებ
ხალხს. სწორედ აქედან მოდის თანამედროვე ქართულში დამკვიდრებული მათი სახელი "სომეხი". საქმე იმაშია რომ დიდებული ვულკანური მთის არარატის შემოგარენი ამ მაღალმთიან
რეგიონში ჭექა ქუხილის და ელვის წყარო იყო წელიწადის ნებისმიერ დროს... ეს ტრაგიკული
ბედის ხალხი, რომელსაც მთელი მსოფლიო არმენებად იცნობს, პირველ რიგში მეზობლებისათვის
უნდა ყოფილიყო ცნობილი არმენებად რა თქმა უნდა... მაგრამ.... ივერიული სახელი - "სომეხი"
ადასტურებს, რომ ასეთი ხალხის სამშობლო მხოლოდ მაღალ მთებში შეიძლებოდა ყოფილიყო...
ყოველივე ამას ადასტურებს რეალური ისტორიული სომხეთის გეოგრაფიული მდებარეობის
არეალიც არარატის მთის რეგიონში.
ვინ იყვნენ ზუირიელები და ხომ არ არის ამ სახელთან დაკავშირებული აფრიკული
სახელმწიფოს ზაირის სახელი. ივერო-მავრიტანიელების ისტორიიდან გამომდინარე, არ არის
გამორიცხული, რომ ივერიელ ზუირიელთა ნაწილი, აფრიკის ეკვატორთანაც დასახლებულიყო…

ზაირს, გუჯარათს, კარპატების, ალპების და ალტაის მთების ევროპეიდების DNA გამოსაკვლევია,
და კავკასიურ DNA კოდებთან შესადარებელია, ივერიული გენეტიკური ტოტების დასადგენად.
ბირთვული ომის დროს გაიჟლიტა დომინანტი არიული რასა. მსოფლიო ძალაუფლება
მოიპოვა სანსკრიტზე მოლაპარაკე ხალხმა - ტარტარებმა. მათ დიდი შთამომავლობა დატოვეს,
რომელიც დღეს სლავურ ენების სხვადასხვა დიალექტზე საუბრობს. სინამდვილეში ინდოეთი +
პაკისტანი + ინდოჩინეთის ტერიტორიიდან სანსკრიტზე მოლაპარაკე რასა მთელს მსოფლიოში
გაიფანტა - чтобы распространять свои семена, править и наслаждаться. ისინი სხვადასხვა
კონტინენტზე გადარჩენილი ტომების გენოფონდს შეერივნენ. ივერიიდანაც ივერიული
გენოფონდის ნაწილი მთელს მსოფლიოში გაიფანტა. საქართველო ივერიული ეთნოსის
უკანასკნელი ბასტიონია. ივერიის რუკაზე COMMANIE ნიშნავს კომუნების ტერიტორიას სადაც
კოლექტიური შრომის პრინციპი იყო დანერგილი. არიელები ამ ადამიანების კოლექტიურ შრომას
იყენებდნენ მეცხოველეობის და მეფრინველეობის ფერმებში, სასოფლო სამეურნეო მიწებზე, ქვის
კარიერებზე და მეტალის საბადოებზე...
ნილოსის აბორიგენი მოსახლეობა ქამიტურ ჯგუფს ეკუთნოდა. განსაკუთრებით აღნიშვნის
ღირსია ქანაანი. ეს მეცნიერულად დადასტურებული უძველესი კულტურის და მიწადმოქმედების
ისტორიული კერა გახლდათ ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით და მსოფლიო ცივილიზაციის
ერთ-ერთი აკვანი. ბიბლიის მიხედვით ქანაანის ძმამ ხუსმა (Cush-[Хамиты]) შექმნა უდიდესი
გენეტიკური შტო ნილოსის ხეობაში. ეგვიპტელები და ეთიოპელები თავიანთ თავს ქამიტურ
მოდგმად თვლიან. ნოეს შთამომავლები არ ყოფილან ზანგები. დღევანდელი ნეგროიდული რასის
ადამიანები ნილოსის ხეობასა და ეთიოპიაში, არიული რასის ასიმილირებული შთამომავლები
არიან სემიტურ-ქამიტურ-იაფეტური და ამ ტერიტორიაზე შესული პრიმიტიული ნეგროიდული
რასის ტომების. სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს რომ დღეს ნოეს ქრომოსომის
მფლობელი მამაკაცები ეგვიპტეში სულ რამოდენიმე პროცენტია. დანარჩენები ან უამრავ
ბრძოლებში დაიღუპა, ან მათმა შთამომავლობამ ეგვიპტე დატოვა. აქ დატრიალებულმა უამრავმა
უბედურებამ, სხვადასხვა კულტურების შეჯახებამ და პრიმიტიული გენოფონდის დიდმა
შემოდინებამ, გენეტიკური ქაოსიც შექმნა და ეგვიპტურ ცივილიზაციასაც ძირი გამოუთხარა.
არისტოკრატიის პარალელურად ეგვიპტის დატოვება მისმა აბორიგენულმა მოსახლეობამ
კოპტებმაც→(Атланто-Хамиты [Хамито-Арийская Раса]) დაიწყო. მათ ნაფუძვარზე შემოსვლა
დაიწყო არაბულმა და პრიმიტიულმა ნეგროიდულმა გენოფონდმა. ეგვიპტეში თავშეფარებული ამ
ახალი პრიმიტიული ნეგროიდული გენოფონდის ნაწილი კანიბალებს გაურბოდა, ნაწილი კი
შიმშილს.… ეგვიპტეში ახლა ნეგროიდულ ტომებთან ასიმილირებული ადამიანები ჭარბობენ.
საერთოდ ნეგროიდები იყოფიან ორ ძირითად სახეობად.
1. ასიმილირებული ადამიანები; - ასეთები გამოირჩევიან ვიწრო ცხვირით, წვრილი ნესტოებით
და ინდოევროპული რასისთვის დამახასიათებელი სხვა მონაცემებით.
2. არაასიმილირებული ან მცირედ ასიმილირებული ადამიანები; - ასეთები გამოირჩევიან დიდი
ცხვირით და ფართო ნესტოებით. ისინი ძველი ველური მონადირეების შთამომავლები არიან,
რომლებმაც ძალზე გვიან ისწავლეს მიწადმოქმედების და მეცხოველეობის
კულტურა.
ათასწლეულების განმავლობაში ამ პრიმიტიულ მონადირეებს ბევრი სირბილი უხდებოდათ
სარჩოს მოსაპოვებლად ნადირის დევნაში. შესაბამისად მათი ცხვირის ნესტოები ათასწლეულების
განმავლობაში ძალზე გაეზარდათ, ხშირი და მძიმე სუნთქვის შედეგად, ნადირის დევნის
პროცესში. სრულიად არ არის შემთხვევითი რომ ატლეტიკური შეჯიბრებების დროს სირბილში,
ძირითადად ნეგროიდული რასის წარმომადგენლები დომინირებენ. რა თქმა უნდა, ძველი
მიწადმოქმედების და მეცხოველეობის კულტურის შთამომავლები აშკარად ჩამორჩებიან. მათ
წინაპრებში ხომ სირბილმა დიდი ხანია დაკარგა ის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რაც
არსებობისათვის ბრძოლასთან იყო დაკავშირებული.

4. ბიბლია,H Ha;Ua;X1; mtDNA და R1a; Y-DNA გენეტიკური კოდები
ბიბლია გვაწვდის უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას არა მარტო დიდი პატრიარქის ადამის
და მისი შთამომავლების შესახებ, არამედ მათი მიგრაციის და მიწადმოქმედების შესწავლის
შესახებ და სხვა უამრავ საინტერესო ამბებსაც. ბიბლიაში აღწერილი ედემის ბაღის ძირითადი
ნაწილი რა თქმა უნდა მდებარეობდა ტიგროსის და ევფრატის ხეობაში. არც დანარჩენი ორი
მდინარეა რთული მოსაძებნი, რადგანაც ისინი ერთი ტერიტორიის გარშემო იღებენ სათავეს. ეს
არის დღევანდელი მტკარი-არაქსის ხეობა და რიონის ხეობა. მოკლედ ბიბლიური მდინარეები
მცირე და დიდი კავკასიონის უზარმაზარი ქედების მიერ იქმნებიან. ამას ამტკიცებს არარატის
მთაც. (Hb;Ub;X2; mtDNA - R1b; R1b* Y-DNA) ხალხის არიული რასის პატრიარქი ნოე ხომ ამ
ლეგენდარულმა მთამ გადაარჩინა. (Ha;Ua;X1; mtDNA - R1a;Y-DNA) ხალხის არიული რასის
პატრიარქი ადამი და მისი ტიტანების არიული ტომი ≈11000 წლით ადრე 34,289B.C. წელს
გადაურჩა კიბოს ეპოქის წარღვნას.
ნოეს წარღვნა მოხდა მერწყულის ეპოქაში (23,214B.C.). დიდი და მცირე კავკასიონის
მთაგრეხილებმა შექმნა დიდი წინაღობა წყლის მოძრაობის მიმართულებით. ამან ადრე
განვითარებული არიული რასის ნოეს ოჯახი გადაარჩინა. გენეტიკური კანონებით ნოეს
გენეტიკური ტოტი გამოეყო ძირითდ არიულ შტოს. ბიბლიის დასაწყისში აშკარად იკითხება
ატლანტიდამდელი (Ha;Ua;X1; mtDNA - R1a;Y-DNA) ხალხის და ასურული Hb;Ub;X2-mtDNA R1b; R1b* Y-DNA) ხალხის ლინგვისტური ფესვები. ეს ჩანს ცხოველებისა და მდინარეების
სახელებშიც. არ არის გამორიცხული რომ ატლანტიდამდელი ნაწილი ფარაონ ეხნატონის
დაწერილიც იყოს. მას ეს ფენომენალური ინფორმაცია შეეძლო გადმოეწერა ძველი არიული
წიგნებიდან, რომლებიც ეგვიპტური არისტოკრატიის ოჯახებში და ძველი ალექსანდერიის
ბიბლიოთეკაში ინახებოდა. ძალაუფლება დაკარგული ფარაონების შთამომავალმა მოესემ იგი
თარგმნა ებრაელთათვის და შემდეგ მთელი მსოფლიოსთვის სამაგიდო წიგნად იქცა.
ეხნატონი ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი რელიგიური რეფორმატორი გახლდათ.
ეხნატონის რეფორმა ეგვიპტეში მისი სიკვდილის შემდეგ დავიწყებას მიეცა. ეხნატონის
თანამოაზრეთა მცირე ჯგუფმა იმ დროისათვის ყველაზე პროგრესული რელიგიური
მიმდინარეობა (მონოთეიზმი) გადაარჩინა, მათმა შთამომავლობამ კი მთელს მსოფლიოში
გაავრცელა. მსოფლიოს სამ ყველაზე მძლავრ რელიგიას ქრისტიანულს, იუდაიზმს და ისლამს
საფუძველში სწორედ ეხნატონის რეფორმები უდევს. ბუდიზმი კი უშუალიდ არიულ რელიგიაზე
და მის რეინკარნაციის პრინციპებზე არის აღმოცენებული. ეხნატონის უმნიშვნელოვანეს მისიას
ადასტურებს მკვდარი ზღვის ხელნაწერებიც. ერთ-ერთი ხელნაწერი უშუალოდ მიგვითითებს მათ
დიდ პატრიარქზე – ეხნატონზე, რომლის უმნიშვნელოვანესი ინტელექტუალური, სულიერი და
ფინანსური მისია არც 1350 წლის შემდეგ არ დავიწყებიათ მის მიმდევრებს.
ბიბლია ამტკიცებს, რომ მთვარე, მზე და ვარსკვლავები P;Y-DNA და R1a;Y-DNA
გენეტიკური კოდის ტიტანებისათვის მნიშვნელოვანი ინტერესის სფეროს განეკუთვნებოდა.
მერწყულის წარღვნის ეპოქაში (23,214B.C.) გადარჩენილი ტიტანები ტროპიკული ზონასთან
ახლოს, 300-იანი განედის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. დღეს კავკასია და
მესოპოტამია გამოსულია ტროპიკული ზონის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. Aquarius–ის
წარღვნამ (23,214B.C.) გამოიწვია ევრაზიული კონტინენტური ფილების დრეიფი ჩრდილოეთით
დაახლოებით 1000÷1500km. ლეგენდარული ბაბილონის გოდოლი წარღვნამდე 300-იანი განედზე
იდგა. ბაბილონის გოდოლი ლომის ეპოქის წარღვნამდე (10465B.C.) N30-ზე უძველესი
ასტრონომიული ობსესვატორიის ფუნქციას ასრულებდა, ეპოქალური ზოდიაქალური ≈26000
წლიანი კალენდრის სიზუსტის დასაცავად. 10,465 ჩ.წ.ა-დე ლომის ეპოქის წარღვნამ, კიდევ უფრო
ჩრდილოეთით გადაადგილა ეს ტერიტორიები. დღეს კავკასიელი არიელების ისტორიული
სამშობლო მდებარეობს ≈420-იანი განედის მიმდებარე ტერიტორიაზე. კონტინენტების დრეიფმა

გამოცვალა ცის კაბადონზე განლაგებული ვარსკვლავების ამოსვლის და ჩასვლის კოორდინატები.
მზემ, მთვარემ და ვარსკვლავებმაც შეცვალეს ზეციური, სეზონური ტრაექტორიები.
ადამის წმინდა სისხლის არიული ტომის ძირითადი კონცენტრაცია მოხდა დღევანდელი
ავღანეთის ტერიტორიაზე, ინდოეთის (NOD-ის [ნაიდის]) დასავლეთით, ეთიოპიის მთიანეთისა
და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ტერიტორიებზე. ისინი მთელს ევრაზიის კონტინენტზე და
აფრიკის ტერიტორიებზეც ნადირობდნენ, რის შედეგად არიული ტიტანური არაასიმილირებული
რასის მნიშვნელოვანი კონცენტრაციის ცენტრი წარმოიქმნა ეთიოპიის მთებში და მის მიმდებარე
არეალში. მაშინ ავღანეთის ტერიტორიის უფრო ჩრდილოეთ ნაწილი მდებარეობდა 300-იანი
განედის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Y ქრომოსომის გამოკვლევებიც ადასტურებს ადამის
შთამომავალთა მიგრაციას ავღანეთისაკენ. ცნობილი მეცნიერის აკადემიკოს ვავილოვის
გამოკვლევების მიხედვით ავღანეთის ტერიტორია ითვლება ერთ-ერთ ცენტრად ხორბლის
უძველესი ჯიშებისათვის, ეთიოპიასა და ხმელთაშუაზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროებთან
მდებარე ლემურიის ტრიტორიებთან ერთად. ქარი ხორბლის უძველეს ჯიშებს ზუსტად ამ
განცალკევებულ ტერიტორიებზე ვერ გაავრცელებდა. ნათელია რომ ამ განცალკევებულ და ძალზე
დაშორებულ ტერიტორიებზე, ხორბალი ადამიანების გავრცელებულია და ადრეული
მიწათმოქმედების კულტურის ცენტრებზე მიუთითებს. ეს ცნობილმა რუსმა მეცნიერმა
ვავილოვმა დიდი ხანია დაამტკიცა.
იგავი კაენისა და აბელის შესახებ უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას გვაწვდის (Ha;Ua;X1;
mtDNA - R1a; Y-DNA) ხალხის ევოლუციის საწყისების შესახებ. მდინარე ინდის (NOD-ის)
დასავლეთით ჩამოყალიბდა და განვითარდა მათი მიწათმოქმედების კულტურა, მებაღეობამეხილეობის და ცხოველების ხელოვნურად მოშენების ტრადიციები. მსოფლიოში პირველად აქ
მოიხარშა და დაიფქვა ხორბალი, დღევანდელი ავღანეთის ტერიტორიაზე. სწორედ აქ ისწავლა
ადამიანმა ცხოველების გამრავლება შინაურ პირობებში. აბელი მწყემსი იყო და მოშინაურებულ
ცხოველებს ამრავლებდა კაენი კი მიწათმოქმედი. თუ რატომ არ მიიღო ღმერთმა ერთი ძმის
შესაწირი და რატომ მიიღო მეორის შესაწირი ძალზე რთული თემაა. აბელმა ღმერთს, ღმერთის
მიერ შექმნილი ცხოველები შესწირა. კაენმა მისი მძიმე შრომისა და ოფლის ღვრის შედეგად
მოწეული მოსავალი შესწირა. კაენის შრომა და არსებობისთვის ბრძოლა სისხლის ღვრას არ
მოითხოვდა, მხოლოდ თავდადებულ შრომას, მაშინდელი ქვის იარაღებით. ამ თემას “კაენის
ცოდვას” სხვა ინტელექტუალებს გადავაბარებ და მე კი გავაგრძელებ.

აკადემიკოს ვავილოვის მიერ აღმოჩენილი უძველესი მიწათმოქმედების კერები
მიწათმოქმედების და მეცხოველეობის კულტურა უშუალოდაა დაკავშირებული თიხის
დამუშავების ცოდნასთან ანუ გამომწვარი და მრგვალი თიხის ჭურჭლის შექმნასთან. ეს კულტურა
დაკავშირებულია მათემატიკასთან, ელემენტარულ მექანიკასთან ანუ ბორბლის გამოგონების და
გამოყენების კულტურასთან. ივერთა არიელ წინაპრებს დიდი ხანია ჰქონდათ ვარსკვლავების
დაკვირვების უნარი და ისტორიული გამოცდილება. კიბოს ეპოქაში (23,214B.C.) მომხდარი
წარღვნის შემდეგ, მრავალი კარვული ტიპის დასახლების ნაშთებია აღმოჩენილი არქეოლოგების
მიერ, დიდი კოცონების ნარჩენების გარშემო. ნათელია, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგ ისევ
მომრავლებულ არიელ-კრომანიონთა მონადირე შემგროვებლებში, ფართოდ იყო გავრცელებული
ცეცხლის გამოყენება. ადამის ტომი მაშინდელ დედამიწაზე ინტელექტუალურად ყველაზე
განვითარებული იყო და მთელს ევრაზიის და ამერიკის ჩრდილოეთ ტერიტორიებზე
ნადირობდნენ. სხვადასხვა არეალებში მომთაბარე ცხოვრების გამო, მათ თავიანთ ტომებს
არიული ტომები უწოდეს, ხოლო თავიანთ რასას - არიული (არეალური) რასა. ცეცხლის
გამოყენება პირველად სწორედ (Ha;Ua;X1; mtDNA - R1a; Y-DNA) არიული ხალხის წინაპრებმა
ისწავლეს, შესაძლოა კიბოს ეპოქის წარღვნამდეც.
კაენის და აბელის არიული იგავი უძველეს ადამიანებს მიუთითებდა დიდ ცოდვაზე და
ეუბნებოდა "არა კაც ჰკლა". კაენი გაძევებული იქნა ინდოეთის (NOD-ის) ტერიტორიაზე. აქ
ცხოვრობდა დიდი ინდო-ევროპული ტომი, რომელიც მათმა პრეისტორიულმა არიელმა
პატრიარქმა მოიყვანა ამ ქვეყანაში. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უძველესი ქვეყნები ყოველთვის
მათი პრეისტორიული პატრიარქების სახელს ატარებენ. რა ერქვა მათ შემქმნელ პატრიარქს ძნელი
მისახვედრი სრულიადაც არ არის, თუმცა დიდი ისტორია სახელებს ყოველთვის ამახინჯებს.
ინდოელებისთვის ის იყო ინდი. მათი მეზობელი (Ha;Ua;X1; mtDNA - R1a;Y-DNA) არიული
რასისთვის იყო NOD-ი. ძველი ქართლოსიანთ ტომებისთვის ის იყო ნაიდი და ა.შ. “და
დაემკვიდრა ქვეყანასა ნაიდს წინაშე ედემისა (მესოპოტამია)”. საკუთარ სახელებში თანხმოვნების
უცვლელობა და ხმოვნების ცვლა ლინგისტიკისთვის მეტად დამახასიათებელი მოვლენაა. ედემის
ბაღის სიახლოვეს მსგავსი სახელის მატარებელი ძველი ქვეყანა კი შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ
ინდოეთი (NOD-ი).

ადამის წმინდა სისხლის არიული ტომი მესოპოტამიაში (ედემის ბაღში) როგორც ყველაზე
განვითარებული ტომი სწრაფადაც მრავლდებოდა. არიული რასისთვის ტყუპების დაბადება
ჩვეულებრივი გენეტიკური კანონზომიერება იყო. სწრაფი გამრავლება რა თქმა უნდა კვების
პრობლემებთან არის დაკავშირებული. უკანასკნელი მონაცემებით ირკვევა რომ ავღანეთის
ტერიტორიაზე დაიწყო ამ ხალხის ადრეულად განვითარებული ბრინჯაოს ეპოქა. სანამ ისინი
მეტალების დამუშავებას ისწავლიდნენ, რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში მათ ქვის
ინსტრუმენტებით უხდებოდათ მიწის დამუშავება და მოსავლის გადამუშავება. ეს რა თქმა უნდა
უმძიმეს შრომასთან იყო დაკავშირებული, რასაც ბიბლიაც ადასტურებს. "ოფლითა პირისა
შენისათა სჭამდე პურსა შენსა, ვიდრე მიქცევამდე შენდა მიწად, რომლისგან მოღებულ იქმენ,
რამეთუ მიწა ხარ და მიწადცა მიიქცე". თანამედროვე ტერმინი - Нордическая раса აღითქმება
არიული მნიშვნელობით როგორც - Северная раса. რეალურად ეს ნიშნავს NOD-იდან წამოსულ
რასას. მთელი კოსმიური სამყაროს ქალღმერთი NOD-ი, არიელთათვის იყო ღვთისმშობლის
სტატუსის მქონე ქალღმერთი და კოსმიური სამყაროს ღმერთის უფალ იეშუას მეორე ნახევარი.

არიელთა გეოგრაფის მიერ შედგენილი წარღვნამდელი რუკა და Google–ს ინტერნეტ
პროექტის შესაბამისი რელიეფი ჩინებული მტკიცებულებაა ოლმეკების და ატლანტიდის
არსებობის დასამტკიცებლად და კაცობრიობის ისტორიის ფალსიფიკატორი ვაი “მეცნიერების”
წინააღმდეგ წარმოებული ინტელექტუალური ომის მოსაგებად.

Athanasius Kircher -ის გადარჩენილი წარღვნის შემდგომი ათწლეულების გამყინვარების არიული
რუკის არაპროფესიონალური დაბალი ხარისხის კოპიო და გააქტიურებული ვულკანები ანდებზე
(10,465÷10400)B.C.
Cancer–ის (34,289B.C.), Aquarius–ის (23,214B.C.) და Leo–ს (10,465B.C.) ეპოქების წარღვნების
შემდეგ რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში დედამიწის პოლარული რეგიონებში ხშირი თოვა,
ხოლო ტროპიკულ ზონებში კოკისპირული წვიმები იყო. ჩვენ ძირითადად უკანასკნელი წარღვნის
შემდგომ რუკები გვაქვს. საოცრად გადარჩენილი კირჩერის რუკა, ერთ-ერთი მათგანია, რომელის
წარღვნისშემდგომ გამყინვარებას ადასტურებს
ეპოქების პერიოდულობის კანონის გათვალისწინებით, მერწყულის წარღვნის შემდგომ
ტროპიკულ რეგიონებში და მათ სიახლოვეს ხანგრძლივი და კოკისპირული წვიმების ეპოქა იყო,
რასაც თანამედროვე მეცნიერების (პალეო–კლიმატოლოგების) გამოკვლევებიც ადასტურებს.
ყოველივე ეს ავღანეთის ტერიტორიაზე მდინარეების და სარწყავი არხების ფართო ქსელთან და
უხვი მოსავლის პერსპექტივასთან იყო დაკავშირებული. მერწყულის წარღვნიდან 6000÷7000
წლის შემდეგ დაიწყო მშრალი ეპოქა. ავღანეთი დღესაც ნახევრადუდაბნო ტერიტორიაზე,
მუდმივი ცხელი გლობალური ქარების ნაკადების მოქმედების არეალში მდებარეობს.
ეკვატორული ცხელი ნაკადები გვერდს უვლიან ჰიმალაის უდიდეს მთებს, შემდეგ კი ავღანეთის
და პაკისტანის ტერიტორიიდან იჭრებიან აზიის უდიდესი კონტინენტის შუაგულში, შუააზიის
ტერიტორიაზე. ამის გამოა რომ, როცა კასპიის ზღვის გარშემო ძალზე ცივა, იქვე ტაშკენტში უფრო
თბილი კლიმატური რეჟიმია. სწორედ ამ მუდმივი გლობალური თბილი და ცხელი ნაკადების
გამო ტაშკენტში ყოველთვის განსაკუთრებული თბილი, ზაფხულში კი ძალზე ცხელი ამინდებია.
ლომის ეპოქაში მომხდარი წარღვნის შემდგომ, წვიმების ეპოქა ისევ განმეორდა ამ
ტერიტორიებზე. დაახლოებით 4,500 წლის წინათ ეს ეპოქა ისევ შეწყდა. დაიწყო თანამედროვე
მშრალი ეპოქა. ავღანეთი ისევ ნახევრად უდაბნო ტერიტორიად იქცა და დაშრა მისი მდინარეები.
მის გვერდით პაკისტანის ტერიტორიაზე კი გაქრა 3÷12 კილომეტრის სიგანის მქონე წყალუხვი
მდინარე სარასვატი. დაშრა საჰარის სამხრეთით, აფრიკის ერთ-ერთი უდიდესი მდინარე ნიგერი.

ატლანტიკის ოკეანეში მდინარე ნიგერის მიერ შეტანილი მილიარდობით ტონა დანალექი ფენა (a)
და მისი მდებარეობა საოცრად გადარჩენილ უძველეს არიულ-ატლანტიდურ რუკებზე (b;c).:
წარღვნის გამო პერიოდული ნოტიო და მშრალი ეპოქების მონაცვლეობა ოკეანეების
ტემპერატურის გლობალურ ცვლილებებთან არის დაკავშირებული. წარღვნის შემდეგ პერიოდში
ოკეანეების საშუალო ტემპერატურა სამეცნიერო გამოკვლევების მიხედვით ≈50÷100–ით იზრდება.
ეს მხოლოდ ზოგადი მონაცემების შედეგადაა მიღებული და არ ასახავს წარღვნის პერიოდის
რეალობას როცა ≈50,000კმ. სიგრძის რიფტული ზონის არეალში ოკეანეების წყალი დუღს.
რიფტულ ზონებში ამოფრქვევების დამთავრების შემდეგ ოკეანეების საშუალო ტემპერატურა
≈200÷250–ით შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ წლების განმავლობაში მუდმივად მომატებული იგი
ვერ დარჩება. ღრუბლები თითქმის კეტავს მზის გამოსხივებას. მაგმის ოკეანედან სითბოს
მიწოდებაც წყდება. ოკეანეების წყლის საშუალო ტემპერატურა იწყებს დაწევას. პირველი
ათასწლეულების განმავლობაში ≈50÷100–იან მაჩვენებელის გარშემო მერყეობს. ეს ≈50÷100–იანი
სხვაობის გლობალური დონე, ბოლო წარღვნის შემდგომი ათასწლეულების (10000÷5000)b.c.
განმავლობაში სრულიად საკმარისი იყო, რომ თანამედროვე ეპოქასთან შედარებით, ბევრად
უფრო ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდები ყოფილიყო ტროპიკულ ზონაში და მის მიმდებარე
საჰარის ტერიტორიებზეც.

a) The Aryans Ancient God, now fully destroyed by Pashtun’s tribes of the Taliban (Afghanistan). Flat chin is
proof about left-handed race. Mayan (Atlantian teacher) god of rain Chaac has a flat chin, and some
survived less assimilated pharaohs’ mummies as well. Indus’ (Buddhist) race has no flat chin. NOD-ის
ტერიტორიაზე არიული რასის უძველეს სამშობლოში, ეს იყო უდიდესი არტეფაქტი. მე
დარწმუნებული ვარ, რომ იგი სამყაროს კოსმიურ ღმერთს - უფალ იეშუას გამოსახავდა.
b) Petra: [elkhazna]-Казна Богов); (ღმერთების-(el) [ლემურიის იმპერიის არიული არისტოკრატიის]
ხაზინა-[khazna]) One of the Treasures of Lemuria (Areal of Lions), Petra was chosen as one of the New
Seven Wonders of the World in 2007 and a World Heritage Site since 1985. Petra was chosen by the BBC as one of
"the 40 places you have to see before you die" There is no need to have great knowladge to understand that
the both artifacts are proofs about same culture and have the same roots.
წარღვნის დროს კოლოსალური ნაპრალური ამოფრქვევები ოკეანეების ფსკერზე,
წარღვნისშემდგომი ათასწლეულების განმავლობაში მკვეთრად ზრდის წყლის გლობალურ
საშუალო ტემპერატურას, დედამიწის ოკეანეების უზარმაზარ რეზერვუარში. იზრდება წყლის
აორთქლების სისწრაფეც. ეს განაპირობებს გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს ანუ ხანგრძლივ
თოვას პოლარულ ზონებში და ასევე ხანგრძლივ წვიმებს დანარჩენ ტერიტორიებზე, რასაც
ადასტურებს კირჩერის რუკაც. თუ ეპოქების პერიოდულობას გავითვალისწინებთ მშრალი ეპოქა
უნდა დაწყებულიყო წარღვნიდან დაახლოებით 6000÷7000 წლის შემდგომ. ეს ნიშნავს რომ ≈16,500
წლის წინათ, მაშინდელი NOD-ის (ავღანეთი+პაკისტანი) ტერიტორიაზე აღარ უნდა
დარჩენილიყო
არცერთი
ადამიანი,
რომელიც
(Ha;Ua;X1;
mtDNA
–
R1a;Y-DNA)
არაასიმილირებული, 2.5÷3m. სიმაღლის, არიული გენოფონდის გენეტიკური კოდების
მატარებელი გახლდათ. სად უნდა წასულიყო ეს უცნაური ხალხი, რომელებიც ათასწლეულების

განმავლობაში ძალზე შრომისმოყვარე, ცაცია, გრძელთითა და ტანმაღალ რასად ჩამოყალიბდა?
ბიბლიაც ამტკიცებს, რომ ისინი გახდნენ მოხეტიალენი დედამიწის ზურგზე. მინიშნებებს ისევ
ისტორია გვაძლევს. NOD-ის ტერიტორიაზე ეს რასა სხვადასხვა შტოებად გაიყო. ერთი შტო
წავიდა დასავლეთით და გადასახლდნენ ინდის ხეობაში. ინდის ხეობის შტო მოყვა ასიმილაციაში
ინდუსების პრიმიტიულ ტომებთან, რამაც შექმნა წარღვნამდელი ცივილიზაციის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ცენტრი – ინდი-სარასვატის ცივილიზაცია. ვავილოვის რუკის მიხედვით
შეგვიძლია დავასკვნათ რომ 2.5÷3 მეტრი სიმაღლის არიელთა ძირითადი კონცენტრაცია მოხდა
ეთიოპიასთან და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით. არიელთა ნაწილი გაიფანტა მთელს
ევრაზიის და აფრიკის არეალებზე, სადაც ახალი ფერმერთა და მონადირეების დასახლებები
შექმნეს ან ძველ დასახლებებს შეემატნენ. არიელთა კიდევ ერთი არაასიმილირებული შტო
აკრძალულ ისტორიაში პატაგონიელი გიგანტების სახალითაა ცნობილი. ისინი კიბოს ეპოქის
(34,289B.C.) წარღვნის შემდგომი გამყინვარების დროს, აზია-ამერიკის შემაერთებელი ყინულის
"ხიდით" გადავიდნენ და სამხრეთ ამერიკის თბილ კლიმატურ პირობებში ვითარდებოდნენ
(არაასიმილირებული Q;-DNA).

ახალი გენეტიკური ტოტების წარმოქმნა, თითქმის ზუსტად ემთხვევა აპოკალეფსების
ეპოქებს. 36300 (≈36000ybp) წლის წინათ მომხდარ კიბოს ეპოქის აპოკალეფსის შემდეგ, ერთ-ერთი
არიული ტომი გადავიდა ამერიკის კონტინენტზე. რათქმაუნდა ისინი მაშინდელი ჩრდილოეთ
ამერიკის ცივ კლიმატურ რეჟიმი გაერიდნენ და ამაზონის ხეობის თბილ ზონაში არჩიეს ცხოვრება.
ამ არიელებმა (პატაგონური) ოლმეკური გენეტიკური შტო შექმნეს (არაასიმილირებული Q;-DNA).
ჩვენ ვხედავთ რომ კიბოს ეპოქის წარღვნის შემდეგ გადარჩენილი ზიგიერთი არიული ტომი
ხვდება პრიმიტიულ ტომებთან ასიმილაციაში. ამ ასიმილაციის შედეგად ტროპიკულ ზონაში
იქმნება ჩინური O;Y-DNA და ჩრდილოეთში ნენტური N;Y-DNA გენეტიკური შტოები. ჩინური
გენოფონდი ძალზე გამრავლდა თბილ კლიმატურ პირობებში. ნენტური N;Y-DNA გენოფონდი

ჩრდილოეთში ძირითადად მტაცებელი, კანიბალი ცხოველების კვების ჯაჭვში მოხვდა და ვერ
გამრავლდა ჩინური O;Y-DNA ტომების მსგავსად. გენეტიკური გამოკვლევების მიხედვით,
თანამედროვე ოლმეკური შტო Q;Y-DNA ღმერთების გენების მიწაზე (Land of LORD Genes),
გადარჩენილი წმინდა სისხლის არიული რასის - პატაგონიელთა არიული რასის ასიმილირებული
შტოა, ამერიკის პრიმიტიულ ტომებში. თავისუფალი ტერიტორიების ძიებაში მყოფი ევრაზიის
ჩრდილო-აღმოსავლეთის მონადირე შემგროვებელთა არაასიმილირებული (2.5÷3)მ. ტიტანი
არიული ტომების ნაწილი P;Y-DNA 32000 წლის წინათ საბოლოოდ გავიდა აზიიდან და მოხვდა
ამერიკის კონტინენტებზე.
როცა ატლანტი არიელების კონკისკადორები ცეცხლსასროლი იარაღით ამერიკის
ტერიტორიაზე შევიდნენ, მათი პატაგონური არიული შტო, აქ ჯერ კიდევ შვილდ ისრების და
შუბების ეპოქაში იყო. მექსიკის დღევანდელ ტერიტორიაზე შემორჩენილია ატლანტუროლმეკური გრანდიოზული წარღვნამდელი პირამიდალური კომპლექსი Teotihuacan–ი.
Teotihuacan–ის კომპლექსი ეძღვნება მერწყულის ეპოქის წარღვნას და არიელთა ბატონობის
მეოთხე ეპოქას ამერიკის კინტინენტებზე. არიული არისტოკრატიის სირიუსის კალენდარის
მიხედვით კომპლექსის საზეიმო გახსნის დღეა 27 ივნისი 11,645B.C. Teotihuacan–ის კომპლექსში
არის ორ საფეხურიანი, ხუთსაფეხურიანი და სხვა სტრუქტურებიც. უნდა ვიცოდეთ რომ ეს
კომპლექსი ბოლო რამდენიმე ასეული წელიწადი ქვის საბადოს წარმოადგენდა ევროპელი
დამპყრობლებისათვის და მათი შთამომავლობისათვის. მთვარის და მზის პირამიდებს
შემოცლილი აქვთ მეგალითური ბლოკების დამცავი გარსი. უხარისხო მექსიკური რესტავრაციის
ფონზე აშკარად იკვეთება ატლანტიდიდან გადმოსული ტიტანი არაასიმილირებული არიელების
მართვის მეოთხე ეპოქის სიმბოლიკა. არ არის გამორიცხული ისიც, რომ აქ ოლმეკი არიელების
მცირე ზომის ეპოქალური საკულტო რელიგიური კომპლექსი, მეორე ეპოქის საზღვარზეც
(14,691B.C.) არსებულიყო.

Teotihuacan–ი არის მზის სისტემის და ორიონის ქამრის მინიატურული მოდელი.
წარღვნამდელ 30O–ზე იყო დაპროექტებული Chichen Itza, სადაც მდებარეობს დანგრეული
არიული ობსერვატორია.
→ ძირითადი სამეფო ლემურია (ლომების არეალი) არიელებმა შექმნეს ხმელთაშუა ზღვის
აღმოსავლეთით Baalbek–ის გარშემო. აქ არიელებს მათი ერთ-ერთი ასიმილირებული გენეტიკური

შტო, ქანაანის შთამომავლები დახვდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არიელთა უდიდესი
ქურუმის და მეფის ბაალის ქალაქი (კადეში [God-As] - Бог Богов), რომელსაც დღეს Baalbek–ი ჰქვია
და მისი დამაარსებლის სახელს ატარებს. ბაალ-ბეგი ნიშნავს უფალ ბაალს, რომელმაც დააარსა ეს
ქალაქი, რომელიც შემდგომში წარღვნამდელი მსოფლიოს პირველი იმპერიის პოლიტიკური,
ეკონომიკური და რელიგიური ცენტრი გახდა. მსოფლიოს პირველი მეფე-მეუფის (უფალთა
მეუფის) ბაალის ქალაქის ნანგრევები დღეს ლიბანის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მსოფლიოს
დღესაც აოცებს მისი მეგალითური კონსტრუქციები.
ატლანტურ-ოლმეკური არეალის ცენტრი 30O-იანი განედის მიმდებარე ტერიტორიაზე
დაარსდა. ჩემი გამოთვლების მიხედვით მე დარწმუნებული ვარ, რომ 30O-იანი განედი მაშინ
იუკატანის ნახევარკუნძულს კვეთდა. იგი ზუსტად ახლანდელ დანგრეულ ობსერვატორიაზე
გადიოდა Chichen Itza-ს კომპლექსში. საერთოდ (Ha;Ua;X1; - mtDNA; R1a;Y-DNA) გენეტიკური
კოდების მქონე შთამომავალნი 30O–იანი განედის მიმდებარე ტერიტორიებს განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციფიკური ასტრონომიური ცოდნა, რომლითაც
კაშკაშა ვარსკვლავების, განსაკუთრებით კი სირიუსის, მზის და მთვარის ამოსვლა ჩასვლის
ვადები N300-იანი განედიდან იყო გამოთვლილი. არიელებმა დაარსეს დიდი ქალაქი თანამედროვე
Tehitihuacan–ის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. მათ ჩრდილოეთ ამერიკაში შექმნეს თავიანთი დიდი
ქვეყანა. ამ ქვეყნის ცენტრში კი, Tehitihuacan–ში ააგეს გრანდიოზული ეპოქალური რეინკარნაციის
პორტალი, პირამიდალურ-ასტროლოგიური კომპლექსი ≈11,645b.c. წელს, რომელიც მერწყულის
წარღვნას, თავიანთ ღმერთებს და დაღუპულთა ზეციურ სულებს მიუძღვნეს. ეს იყო საღვთო
რეინკარნაციის და დიადი წმინდა სისხლის არიული რასის აღორძინების სიმბოლო.
ჩვენ დღეს ავღანეთისა და პაკისტანის ტერიტორიებზე გვაქვს ერთადერთი მნიშვნელოვანი
მტკიცებულება განსაკუთრებული ტექნოლოგიური და მეგალითური კონსტრუქციის. ეს იმაზე
მიუთითებს, რომ წარღვნამდელი ბრინჯაოს და რკინის ეპოქა ამ ხალხში დაიწყო NOD–ის
არეალიდან ანუ ინდოეთის დასავლეთით (ავღანეთი+მდინარე ინდის აუზი). არიული რასა ძალზე
განვითარდა ხმელთაშუა ზღვასთან გადმოსახლების შემდეგ. პატაგონიელების (ოლმეკების)
არიული შტო ვითარდებოდა ახლანდელი მექსიკის და სამხრეთ ამერიკის (საღვთო გენების [PataGones - Land of LORD genes]) ტერიტორიაზე.
არიელებმა შეამჩნიეს რომ ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად ამოდინებული ლავა
ქვავდებოდა, ქვა კი ჩინებულ სააამშენებლო მასალას წარმოადგენდა განსაკუთრებით მაშინ, როცა
ქვას კუთხეები დამუშავებული ჰქონდა. თავად ბაალ-ბეგი მთიან რეგიონშია აშენებული. სადაც
მთებია იქ ვულკანის არსებობა ჩვეულებრივი მოვლენაა. ბაალ-ბეგის გალავანის უზარმაზარი
ლოდები ადგილზეა ჩამოსხმული. ისინი ქვას ფქვავდნენ და იღებდნენ ცემენტის მსგავს ფქვილს,
რომლისგანაც კოლოსალურ მეგალითებს და ხელოვნების ფანტასტიკურ შედევრებს ქმნიდნენ.
თხევად ლავას საამშენებლო ობიექტზე ახლომდებარე ვულკანის ყელიდან ეზიდებოდნენ მცირე
პორციებით და ადგილზე ასხამდნენ უზარმაზარ ქვის ბლოკებს. უნდა აღინიშნოს რომ თხევადი
ვულკანური ქვის საამშენებლო მასალად გამოყენება ვულკანზე იყო უშუალოდ დამოკიდებული.
ქვის ფქვილს კი არავითარი ტექტონიკური სეზონი არ გააჩნდა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქვის
ჩამოსხმული ბლოკები სწორედ ბაალბეგში მდებარეობს. აქ ყველაზე დიდი ბლოკის წონაა 2000
ტონა (m≈2000t.). ასეთ ბლოკებს აშკარად ეტყობა დიდი ამბიციების მქონე მმართველის ხელი.
ცაციებმა ხელოვნური ქვის ფქვილისაგან ელასტიკური ნაზავების დამზადება და მისი
მეგალითების შექმნაც ისწავლეს. ასეთი კოლოსალური ბლოკების მცირე რაოდენობა ბაალბეგში
ამტკიცებს, რომ მათ დამზადებას რაღაცამ შეუშალა ხელი. ხელის შემშლელი ფაქტორი იყო
ბაალბეკის იმპერიის განადგურება ატლანტიდის მიერ. ბაალბეგში ჩამოტანილია უმაღლესი
ხარისხის კირქვის ბლოკები ეგვიპტიდან და მრავალგვარი კონსტრუქციებიც არის შექმნილი.
გასაოცარია ქვის ფქვილის საშუალებით გეო-პოლიმერული ბეტონის ტექნოლოგიით შექმნილი
მეგალითური ბლოკები და სვეტები, ლომის ეპოქის წარღვნამდელ და წარღვნის შემდგომ

მეგალითურ კომპლექსებში. დაბალი ხარისხის და დაბალი სიმტკიცის კირის ფხვიერი მასები
წყლისა და სხვა სპეციალური ნაერთების საშუალებით მეგალითურ ბლოკებადაა ჩამოსხმული
პირამიდებში. პირამიდების ბევრი მეგალითური ბლოკი, ასევე ბევრი სხვა კონსტრუქციული
დეტალი, სხვა არიულ არტეფაქტებშიც კირქვის გეოპოლიმერული ბეტონითაა ჩამოსხმული. ეს
სრულებითაც არ ნიშნავს რომ პირამიდის ყველა ბლოკი კირქვის გეოპოლიმერული
ტექნოლოგიითაა ჩამოსხმული. იქ ბუნებრივი კარქვის ხარისხიანი ფენებიდან ჩამოჭრილი
მეგალითებიცაა ატანილი. ჩამოსხმულ ბლოკებს არ აღენიშნებათ ბუნებრივი კირქვისათვის
დამახასიათებელი მრავალფენობრივი “სენდვიჩის” მსგავსი ეროზიული ფენები. ასეთი ფენების არ
არსებობა კი, ასეთი მეგალითური ბლოკების სპეციალური ტექნოლოგიით დამზადებას
ამტკიცებს, რასაც მე უკვე ვუწოდე “კირქვის გეოპოლიმერული ბეტონის ტექნოლოგია”. ეს
ანტიკური ტექნოლოგიები მივიწყებული იყო და ხელმეორედ აღმოაჩინა ჯოზეფ დავიდოვიჩმა.
უნდა აღინიშნოს რომ XX და XXI საუკუნეების მიჯნაზე უკვე იყო წარმატებული მცდელობა
მსგავსი მეგალითური ბლოკის შესაქმნელად. თანამედროვე მასონიზირებულ ყალბ სამეცნიერო
ეპოქაში, მას ყურადღებაც კი არ მიაქციეს, რადგან ის ანგრევს მთელს ისტორიულ მეცნიერებას,
რომელიც დაშენებულია დარვინის ყალბ თეორიაზე. განსაცვიფრებელია მსოფლიოს პირველი
პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრის, ბაალბეგის ტაძრების სვეტები, რომლებიც ეგვიპტის,
ასუანის ქვის კარიერიდანაა ჩამოტანილი და დამუშავებული. წარმოდგენაც კი შეუძლებელია
იმის, თუ რა მშვენიერი ქალაქი იქნებოდა ბაალბეგი წარღვნამდე ანუ ≈16.400÷17.000 წლის წინათ.
ეგვიპტეში სირიუსის კალენდარი ამოქმედდა მისი კოლონიზაციის დასაწისში ≈14,591B.C. წლის
შემდეგ, როცა მის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე უზენაესი მეფე-მეუფის (ღმერთების
მეუფის) უფალ ბაალის ქალაქში სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლა ცის კაბადონზე ყოველწლიურად
ხდებოდა 21 ივნისს, დაახლოებით 16,600 წლის წინათ. ეს არ შეიძლება იყოს უბრალო დამთხვევა.
მშრალი ეპოქის დასაწყისი, ეგვიპტის კირქვის კარიერების დამუშავების დასაწყისი და ავღანეთის
ტერიტორიიდან მდინარე ინდის აუზში არიული რასის ნოდური შტოს პერედისლოკაციის
საბოლოო ვადები, თითქმის ერთმანეთს ემთხვევა.
მსოფლიოში ყველაზე განვითარებულ ხალხს სწრაფი რეპროდუქციაც ჰქონდა თუმცა
ეპიდემიებიც ანადგურებდა. მათი ყველაზე დიდი მტრები 8 მეტრამდე სიმაღლის კანიბალი
გიგანტოპითეკები (გიგანტური მაიმუნები) და 12÷18 მეტრამდე სიმაღლის დევები იყვნენ. 12÷18
მეტრამდე სიმაღლის დევები გიგანტური ადამიანის ფორმის კანიბალები იყვნენ. კვების
პრობლემების გადაჭრას 2,5÷3 მეტრამდე სიმაღლის არიელები თავისებურად ახერხებდნენ.
წარღვნამდელ ეპოქაში მთელს მსოფლიოში ძალზედ ბევრი ველური ტომი ცხოვრობდა. რა თქმა
უნდა, მათთვის მიწათმოქმედების და მეცხოველეობის შესწავლა ძალზე რთული საქმე იყო. იმ
პერიოდში არიელებთან შედარებით ნაკლებად განვითარებულმა ნოეს ასიმილირებულმა
ევროპეიდულმა ტომებმა თითქმის დაიკავა ძირითადი ტერიტორიები ევროპიდან ინდოეთამდე,
აგრეთვე აფრიკის ორი უდიდესი მდინარის ნიგერის და ნილოსის ხეობა ეთიოპიის ჩათვლით.
ცაცია რასამ დაიწყო ამ ევროპეიდული რასის ხალხებში მესაქონლეობის და მიწათმოქმედების
განვითარება. ვინც მათ ებრძოდა, ისინი ამ ტომების ბრძოლისუნარიან მამრებს წარმატებით
ანადგურებდნენ. ნილოსის ხეობაში მათ თავიდან მესაქონლეობა, ხილის წარმოება და
მესიმინდეობა განავითარეს, ეთიოპიის მთებში კი ყველაფერ დანარჩენთან ერთად ხორბლის
წარმოებაც. შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების და მართვის სხვა ცენტრებიც: ინდოეთის
არეალის – სპილოების ქალაქში (დელი), მცირე და დიდი კავკასიონის მიდამოებში ფაზისი,
დიოსკურია და დერბენტი. ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე და ოლიმპოს მთებში დაარსდა
არიული ქალაქები, აპენინის ნახევარკუნძულის და მისი არიული ქალაქების მართვა ხდებოდა
კაპიტოლიუმის ბორცვიდან. წარღვნამდელი მართვის ცენტრს Caieta ერქვა, რომელიც
დღევანდელი რომის ცენტრში მდებარეობს. ივერიის ნახევარკუნძულის და მისი არიული
ქალაქების მართვა ხორციელდებოდა Hades-იდან (Gadiz). ატლასის მთების მეტალების და ქვის
კარიერების და მიმდებარე სანაპირო ტერიტორიების სოფლის მეურნეობა და მისი არიული

ქალაქები იმართებოდა
ტერიტორიიდან).

Carthago-დან

(უძველესი

ქალაქის

კართაგენის

წარღვნამდელ

ბასკების წინაპრების კოლხეთიდან ატლანტიკის ოკეანესთან გადასახლება უშუალოდაა
დაკავშირებული ცაცია რასის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პოლიტიკასთან. მათ იქ კარგად
განვითარებული ხალხი სჭირდებოდათ მესაქონლეებად, მიწათმოქმედებად და მებაღეებად.
დიდი ივერიული ეთნოსის ორი შტო კოლხები და ივერები უშუალოდ მათი ასიმილირებული
გენეტიკური შტო იყო და მათ არ უჭირდათ ამ ხალხთან ურთიერთობა. კოლხეთი ხომ
წარღვნამდელი მსოფლიოს ოქროს მოპოვების ერთ-ერთი ცენტრიც იყო.

დიდი ივერიის მარგალიტის ეგრისის წაშლაზე ისტორიიდან უკანასკნელი საუკუნეების
განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდნენ რუსთა და ოსმალთა იმპერიები... ოსმალები ლაზების
რელიგიის შეცვალაზე მუშაობდნენ, ხოლო რუსები ეთნიკურ გენოციდზე და გასახლებაზე...
შედაგად მივიღეთ გამუსულმანებული ლაზები (ჭანები). რუსებმა კი ეგრისის ჯიქეთის
ჩრდილოეთ ნაწილი მდინარე ყუბანამდე აბასკების (აფხაზების) ისტორიული სამშობლო თითქმის
გაწმინდა რუსების ჩასახლებისთვის. სწორედ აქედან გადაასახლეს არიელებმა ბასკები ევროპაში
15000 წლის წინათ ივერიის ნახევარკუნძულზე. უნდა აღინიშნოს რომ ეგრისულ-აბასკურ ტომებს
ზევსის ანუ არგონავტების ეპოქაში 15000 წლის წინ, დიოსკურიიდან ქერჩის სრუტემდე მთელი
სანაპირო ზოლი ჰქონდათ ათვისებული. შემიძლია მათი სახელები ზუსტად ჩამოგითვალოთ

არიულ ენაზე: Heniochi (ჰენიოხი, დიოსკურიასთან), Gymni, Bisaltae, Cercetii (კერკეტი),
Charandaei (ხარანდეი), Sinti (ქერჩთან). ის ვინც დღეს აფხაზობს აფხაზეთში, მხოლოდ იმიტომ
გადარჩა რომ მათი წინაპრები საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვდა საცხოვრებლად ცარიზმის
დამხობის შემდეგ. მათ არ იციან რომ პოლიტიკურ სპეკტაკლში მათი გამოყენების შემდეგ,
რუსეთს მათი ასიმილაციის ანუ გენეტიკურად მათი გაქრობის გეგმა დიდი ხანია შემუშავებული
აქვს. ბასკურ სიმღერში აშკარად შეინიშნება მეგრული სიმღერებისათვის დამახასიათებელი
ტემბრი. მოაზროვნე ადამიანს ნათელი წარმოდგენა შექმნება, მეგრული და აბასკური (აფხაზური)
კულტურების საერთო ეგრისულ-ივერიულ ფესვებზე...
ყველა ზრდასრულ არიელს ფერმერობა და უფროსობა უნდოდა. მთელს მსოფლიოში
მიმოფანტულ არიელებს კი ფიზიკურად განვითარებულ მეჯოგეებზე მენახირეებზე და მუშებზე
დიდი
მოთხოვნა გააჩნდათ. პრიმიტიულ
აბორიგენებთან
ასიმილირებულ
არიულ
შთამომავლობასაც კი ქონდა პრეტენზიები მართვაზე და მიწების მფლობელობაზე. ეს
აბორიგენებთან ასიმილირებილი არიული (полукровка) ჰიბრიდები 2.0÷2.2 მეტრ სიმაღლემდე
იზრდებოდნენ და წარღვნამდელ ეპოქაში, ბევრ თანამედროვე ადამიანს ჯობდნენ განვითარების
დონით და ინტელექტუალური შესაძლებლობებით. სწორედ ამან გამოიწვია ციკლოპების შექმნა
არიული გენოფონდიდან. არიელთა ფაშისტი ექიმები რამდენიმე კვირის არიული რასის ემბრიონს
(ჩანასახს) დედის საშვილოსნოში ნემსით უკეთებდნენ ერთი თვალის ამპუტაციას. ემბრიონის
ერთი თვალის ლორწოვანი მასის გადატანა ხდებოდა არიელი ქირურგის ნემსში. დაახლოებით 9
თვეში იბადებოდა ადამიანი, რომელსაც ერთი თვალი შუბლზე ჰქონდა დაფიქსირებული.
ზრდასრულ არიულ ციკლოპებს ტერიტორიების მართვაზე და მიწების საკუთრებაზე
პრეტენზიები არ ჰქონდათ. სამაგიეროდ ეს ციკლოპები 2,5 მეტრი სიმაღლის და უფრო მაღლებიც
იზრდებოდნენ, რომლებსაც მესაქონლეებად, მიწათმოქმედებად და სხვადასხვა შავი სამუშაოს
მუშებად ამუშავებდნენ.

არიელთა ქირურგების მიერ ემბრიონის ჩანასახზე ერთი თვალის ამპუტაციის შემდეგ იბადებოდა
ციკლოპი. მეორე ჯანსაღი თვალი ინკუბაციის პერიოდში ბავშვს შუბლის შუაგულში
უფიქსირდებოდა
მუტანტოლოგია არიულ ეპოქაში საკმაოდ განვითარებული მეცნიერება გახლდათ. არიელების
სადისტ ექიმებს ფანტაზიის დიდი შესაძლებლობები ჰქონდათ. მათ შეეძლოთ ადამიანის
რამდენიმე-კვირიან ემბრიონისათვის თავი მოეკვეთათ და მის მაგივრად მსხვილფეხა ან
წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის ან თუნდაც მტაცებელი ცხოველის ემბრიონის თავი მიებათ. ასე
იბადებოდნენ ადამიანები ხარის, ცხვრის, ლომის ან სხვა ცხოველების თავებით. რათქმაუნდა
მითებს მინოტავრების კენტავრების და სხვა საშინელებების შესახებ რეალური მოვლენები, ანუ
არიელთა საშინელი გენეტიკურ-ქირურგიული ექსპერიმენტები უდევს საფუძვლად. ცხენის

რემდენიმეკვირიან ემბრიონს თავს კვეთდნენ, ხოლო ადამიანის რამდანიმეკვირიან ემბრიონს
ქვედა კიდურებს ჭრიდნენ. შემდეგ ადამიანის ემბრიონის ტანს ცხენის ემბრიონის კისერზე
აერთებდნენ ცხენის საშვილოსნოში. ასე იქმნებოდა საშინელი გენეტიკური ჰიბრიდი რომელსაც
ერქვა კენტავრი. არიელი ფერმერები კენტავრებს, სფინქსებს და მსგსვს ჰიბრიდებს მწყემსებად
იყენებდნენ. მათ შეეძლოთ არიელი ფერმერებისათვის ასეულობით დაბალგანვითარებული რასის
აბორიგენი მწყემსის შრომა შეეცვალათ, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, მხოლოდ კვების
საფასურად. გენეტიკურ ექსპერიმენტებში ძირითადად განვითარებული არიული გენოფონდის
რამდენიმეკვირიან ემბრიონებს იყენებდნენ. ერთ-ერთ ცნობილი არიული გენეტიკური
ლაბორატორია კრეტაზე მდებარეობდა. აქ კლდეში დიდი სვეტებიანი ოთახებიც კი იყო
გამოჭრილი. წარღვნისშემდგომი ბირთვული ომის და გლობალური ანარქიის დროს ≈10400B.C.
არიული გენეტიკური ლაბორატორიები განადგურდა, ხოლო მათში განთავსებული ავეჯი დაიწვა.
მულდაშოვი ამტკიცებს რომ კრეტაზე მის მიერ აღმოჩენილი, კლდეში გამოკვეთილი ოთახის
ზომა იყო 100X200მ. ოთახის შიდა მოცულობა ეყრდნობოდა მაღალ კვადრატულ სვეტებს 5X5მ. ეს
გიგანტური ოთახი მიწისქვეშა იარუსოვანი სისტემის მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო. უნდა ითქვას
ისიც, რომ ეს შეიძლება მულდაშევის არანორმალური ფსიქიკის პროვოცორებული ბლიფიც იყოს.

არიელთა ქირურგების კიდევ ერთი "შედევრი" კენტავრი
ვავილოვის მრავალწლიანი მაშტაბური გამოკვლევებიდან, რომელიც ხორბლის საწყისი
ჯიშების აღმოჩენასთან იყო დაკავშირებული შეიძლება დავასკვნათ, რომ ამ ცაცია არიულმა რასამ
აფრიკაში ჯერ დაიწყო ნილოსის ხეობის და ეთიოპიის მთების ათვისება. ნილოსის ხეობაში
მესაქონლეობის განვითარების ისტორიას, წარღვნამდელი არიული რასის ფერმერის და დიდი
არისტოკრატიული ოჯახის წარმომადგენელის, ოსირისის ტრაგიკული ისტორიაც ადასტურებს.
ოსირისი მეჯოგეების და რათქმაუნდა ნილოსის ხეობაში მიმდინარე სხვა ნებისმიერი
სამუშაოების მმართველი და მაკონტროლებელი სამეფო ოჯახის წევრი იყო. მისი და მისი
ქვემდებარე ტერიტორიების მმართველი ვასალი არიული ოჯახების დანიშნულება, ნილოსის
ხეობაში იყო იმპერიის პირველი ცენტრის, მეფე-მეუფე ბაალის დაარსებული ლემურიის
იმპერიის, ხორცის და რძის პროდუქტებით, ხილით, სიმინდით და ა.შ მომარაგება. ოსირისის
ოჯახი რომ განსაკუთრებული უფლებებით სარგებლობდა და მთელს ნილოსის ხეობას
აკონტროლებდა ამაში ეჭვიც კი არ მეპარება. იგი მის ძმას (Set–ს) არ მოუკლავს რამდენიმე ასეული
მსხვილფეხა პირუტყვის ან ცხვარის კონტროლის გულისთვის. ოსირისი შეეწირა მისი ძმის, Set-ის
ძალაუფლებისაკენ სწრაფვას. ოსირისი რა თქმა უნდა, უფროსი ვაჟი იყო და მთელი მართვის
უფლებები მასზე უნდა გადასულიყო. ბიბლიაც გვიდასტურებს პირველი ვაჟის საგანგებო მისიას
(H;U;X1;–R1) კოდების მატარებელ არიულ რასაში. მოკლედ, მახვილის აღმართავი მახვილითვე
დაიღუპა. Set-ი ოსირისის ვაჟმა გორმა (Horus-მა) მოკლა. გორი უმანკო ჩასახვის შედეგად
მოევლინა ქვეყანას, რასაც დენდერის ზოდიაქოც ადასტურებს. ოსირისის მეუღლემ

მემკვიდრეობის გადაცემის ბაალბეგური კანონები გამოიყენა და Horus-ის დავაჟკაცებამდე
ნილოსის სამეფოს ტახტს არავინ არ გააკარა. იგი დროებით თავად ხელმძღვანელობდა აქ სოფლის
მეურნეობის განვითარებას. Horus-იც გაიზარდა და ნილოსის ხეობის კონტროლი მას, ანუ
ოსირისის კანონიერ მემკვიდრეს დაეკისრა. უამრავი ისტორიული წყაროს გაცნობის შემდეგ, მე
პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ ოსირისი ჯერ კიდევ მიჯნური იყო, როცა მოკლა მისმა ძმამ.
მე ეჭვიც კი არ მეპარება რომ Horus-ი ხელოვნური ჩასახვის შედეგად მოევლინა ქვეყანას. ეს
დეტალურად არის გადმოცემული ოსირისის ზოდიაქოზე დენდერაში. ამ ამბავმა ჯერ კიდევ
≈17,300 წლის წინათ სათავე დაუდო უმთავრესი (მზის მესიის სტატუსის) ღმერთის
უმნიშვნელოვანეს პრინციპს – ქალიშვილის მიერ (მზის მესიის სტატუსის) ღმერთის შობას უმანკო
ჩასახვის (ხელოვნური განაყოფიერების) საშუალებით. ოსირისის ტრაგიკულმა ისტორიამ
ადგილობრივი ქამიტური აბორიგენების ღმერთებიც კი დაჩრდილა. მთელი ოჯახი: იზიდა,
ოსირისი, გორი ქამიტური ტომების ღვთაებებად იქცნენ. მე შემიძლია კიდეც დავათარიღო
ოსირისის ეპოქა. ეს მოხდა დაახლოებით 17,350÷17,300 წლის წინათ. სირიუსის ბრწყინვალე
ამოსვლა ცის კაბადონზე 70 დღიანი გაუჩინარების შემდეგ 30O-იან განედზე, წარღვნამდელ
პლანეტაზე, ნილოსის შუაწელში და ბაბილონში 21 ივნისს ხდებოდა დაახლოებით 491 წლის
განმავლობაში. ეს ბრწყინვალე გამოჩენა კი პირველად დაემთხვა 22 ივნისს ნილოსის ხეობაში
(13,118B.C.) წელს, როდესაც წარღვნამდელ მსოფლიოს მოევლინა ეგვიპტის ახალი ცივილიზაცია –
არიულ-ქამიტური (კოპტების) ქვეყანა თავისი (არიული) კალენდრით და კულტურით.

არიული რასის ცაცია მმართველები, ფერმერები და მართვის სტრუქტურის სხვა წევრები მთელი
ნილოსის (ეთიოპიიდან ეგვიპტემდე) და ნიგერის (პუნტის ანუ პუტის ქვეყანაში) ხეობის გასწვრივ
ცხოვრობდნენ. მმართველები საკმაოდ დიდ სახლებსაც იშენებდნენ, მაგრამ მთავარი მმართველის
ანუ არეალის ხელმძღვანელის სახლზე დიდი შენობის აშენებას, ნამდვილად ვერ გაბედავდნენ.
ადგილობრივი ქამიტური ტომის კოპტი აბორიგენები ამის გამო მათ "ფარაოჰ"-ს (Paraoh) ეძახდნენ,
რაც მათ ენაზე დიდ სახლს ნიშნავდა. რადგან ქამიტური აბორიგენებისთვის ასეთი სახლების
აშენება შეუძლებელი იყო, ამ ერთი სიტყვით, ისინი გამოხატავდნენ თავიანთ ინტერპრეტაციას
არიული რასის მმართველებისადმი.
წარღვნამდელი არიული დასახლებები ნილოსის ხეობაში. “ABISSINO; RVM IMPERII
DESCRIPTIO” – “აბისსინია” - Governing Region of Vast Mediterranean (RVM) imperium. ამ არიულ
რეგიონში საყურადღებოა არეალების სახელები: Gorga, Amara, Olabi, Dangali, Ambian.
დასახლებები: Gasabela, Gorga, Alguchet-ალგუხეთი, Dangala, Coiberia-კოივერია. ამ უამრავ არიულ
დასახლებულ პუნქტებს შორის ზოგიერთის სახელი ივერიული დიალექტისაკენ იხრება. მათ
შორის მთელი დიდი რეგიონის სახელი ეკვატორთან, დიდი ტბების აღმოსავლეთით - GORGA.
GORGA - ივერიელთა შემოკლებული სახელია არიულ ენაზე. ზუირიელი გორგების და მათი
მეზობელი ამაზონების აფრიკაში მოხვედრა არიელ არისტოკრატთა იმპერიულ მადასთან უნდა
იყოს კავშირში. მოკლედ “აბისსინია” არიელთათვის ნიშნავდა მთელს აფრიკის რეგიონს, იმ
არეალების გამოკლებით, სადაც ნუბიელების და მავრების მსგავსი დაუმორჩილებელი კანიბალი
და ველური ნეგროიდული ტომები ცხოვრობდნენ.
ჩვენ კი ვიცით, რომ ოსირისიც სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი იყო ეგვიპტეში, მაგრამ
ისიც ცისა და მიწის შვილად ითვლება ეგვიპტურ მითოლოგიაში. სხვაგვარად ღმერთის სტატუსის
მიღება შეუძლებელი იყო. მისმა ტრაგედიამ იგი სათაყვანებელ ღმერთად აქცია.
გორმა შემოიღო ეგვიპტის მართვის ახალი წესები, რომელიც კოლონიის მართვას არეალის
სენატის (Senate Patria-[Сенат Отчизны]) საშუალებით ითვალისწინებდა და რომელსაც მის შემდეგ
უნდა გამოერიცხა ყოველგვარი სისხლიანი დაპირისპირება ძალაუფლებისათვის. გორის შემდეგ
ნილოსის ხეობა ფარაონების პირველ დინასტიამდე გორის, შემდეგ კი ნერუს და დელის
კანონებით იმართებოდა, დაახლოებით 12,000 წლის განმავლობაში. ეს საწყისი მმართველობითი
ორგანო (the Shemsu Hor) შეიძლება ითარგმნოს როგირც: “გორის შვილები” “გორის მიმდევრები”
ან “გორის მოსწავლეები”. დინასტიურ ეპოქამდე ეგვიპტეს რამდენიმე დამოუკიდებელი
მმართველი მხოლოდ წარღვნის შემდგომ საზღვარზე ჰყავდა. ისტორიულმა წყაროებმა
შემოგვინახეს სასწაულებრივ გადარჩენილი ინფორმაცია, რომლის გაშიფვრის შედეგად ჩვენ
მივიღებთ ნილოსის კოლონიის ათვისების დასაწყის ეტაპს ანუ “მეექვსე და მეშვიდე დღეს”. ეს
ნიშნავს, რომ სირიუსის კალანდრით მეექვსე დღე არის – 21 ივნისი 14,591 ჩ.წ.ა. და მეშვიდე დღე –
24 ივნისი 13,118 ჩ.წ.ა. N300-ზე. ბაალბეკში შეთანხმებული (იხ. სირიუსის კალენდრის ცხრილი)
პირველი კანონები ადგილობრივ ქამიტურ აბორიგენებს ოსირისმა დაუწერა ≈17,300 წლის წინათ.
ამ კანონების საფუძველზე ≈14,100 (1178 ჩ.წ.ა) წლის შემდეგ მოსემ ებრაელებს დაუწერა ათი
მცნება. ეს არის ძალიან მარტივად გასაგები კანონები თვით პრიმიტიული გაუნათლებელი
მესაქონლის, მებაღის ან მიწათმოქმედისთვის, თუ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება, რა არის კარგი
და რა არის ცუდი. ნოლოსის კოლონიებმა ბაალის ქვეყანა ძალზედ გააძლიერა. მეტალის
ინსტრუმენტების შექმნამ მათ საშუალება მისცა გემების ინტენსიური მშენებლობის დასაწყებად.
მალე ნებისმიერ ელიტარულ ოჯახს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ თუნდაც დედამიწისთვის
შემოევლო საკუთარი გემით. წარღვნამდელი მსოფლიოს რუკები ადასტურებენ მაშინდელი
კონტინენტების განსხვავებული სანაპიროების დეტალურ გამოკვლევებს, მათ შორის კი
წარღვნამდელი ჩრდილოეთ ამერიკის რუკას, სასწაულად გადარჩენილი საოცრება შეგვიძლია
ვუწოდოთ. ეს რუკები არის უმნიშვნელოვანესი მტკიცებულება თანამადროვე ისტორიის
ფალსიფიკატორების სრული უვიცობის და მათი ყალბი სამეცნიერო ხარისხების სრული

უაზრობის დასამტკიცებლად. წარღვნამდელი რუკები პირდაპირ მიუთითებს წარღვნამდელი
სამყაროს მაშინდელ ცენტრზე ატლასის სამეფოზე – წარღვნამდელი მსოფლიოს პლანეტარული
იმპერიის დედაქალაქზე. პირველი ნულოვანი მერიდიანი, თუ რუკები არ არის რედაქტირებული
ან ცუდი კოპირებული, გადის ატლასის სამეფოს ცენტრზე – მთებით გარშემოტყმულ ციხესიმაგრე
ატლანტისზე. ეს ლეგენდარული დედაქალაქი ახლა აზორის წყალქვეშა პლატოზეა ჩაძირული,
აზორის კუნძულების სანტა მარიასა და სან მიგუელის კუნძულებს შორის (Capitol hill).

წარღვნამდელ ეგვიპტეს გაცილებით უფრო სამხრეთ პოზიციები ეკავა. როდესაც
წარღვნამდელ მსოფლიო იმპერიის პირველ ცენტრში ბაალ-ბეგში სირიუსი ამოდიოდა 24 ივნისს
(13,118 ჩ.წ.ა) ამ დროს ეთიოპიიდან ნილოსის დელტამდე გადაჭიმული ძველი ეგვიპტის ერთ-ერთ
განედზე იგივე მოვლენა უკვე დაფიქსირებული იყო 21 ივნისს. სირიუსის ყოველწლიური
ბრწყინვალე ამოსვლის გაგება სპეციფიკურ ასტრონომიურ ცოდნას მოითხოვს. სირიუსი არიული
რასისათვის აღორძინების სიმბოლო იყო. ეს სტატუსი მას არც ნილოსის აუზის ასიმილირებულ
არიულ-ქამიტურ (კოპტურ) შთამომავლობაშიც დაუკარგავს. სირიუსი აგრეთვე ძველეგვიპტელთა ატლანტურ-ქამიტური (კოპტური) ცივილიზაციის უდიდესი ღვთაებების იზიდას
და მისი შვილის გორის ვარსკვლავია, რომელიც ყოველ წელს წარღვნამდე, ეგვიპტეს და მთელს
ნილოსის ხეობას ატყობინებდა ნილოსის ადიდების დაწყებას. იზიდამ ჩვილით (გორით) ხელში
კოპტურ ხატებზე ღვთისმშობლის სტატუსი მიიღო. კოპტებში არიული ტრადიციების მსგავსად
უდიდესი მოკრძალება და რიდი იყო ღვთიური სირიუსის ვარსკვლავის. 1473 წელიწადში
ერთხელ ეგვიპტელთა ეპოქალური ახალი წელი ემთხვეოდა სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლას ცის
კაბადინზე, მცირე ხნით გაუჩინარების შემდეგ. ეს უდიდესი ზეიმის წელი იყო ეგვიპტეში. 1334
წელი ჩ.წ.ა-მდე სირიუსის ეპოქალური ამობრწყინება დაემთხვა ერეტიკოსი და უცნაური
ფიზიონომიის ფარაონის ეხნატონის მმართველობის დასასრულს, რომელმაც ახალი დედაქალაქის
აშენება მიუძღვნა ამ თარიღს. მისი სიკვდილის შემდეგ იგი მიტოვებული იქნა. დღეს ეს ადგილი
ცნობილია მისი დამახინჯებული არაბული სახელით “Tel-el-amarna”.

სპილოების ქალაქის უნიჭო გეოგრაფების თვითშემოქმედება. არიული რასის წინააღმდეგ
ბირთვული გენოციდის მომწყობი სპილოების ქალაქის შეთქმულები, თავიანთ თავს დრაკონებს
უწოდებდნენ. რუკაზე ნაჩვენებია ბირთვული ომის (≈10400B.C) შემდეგ დრაკონების მიერ
საკუთარ ნებაზე გაყოფილი და განადგურებული აზიის ტერიტორიები. თანამედროვე რელიეფი
აზიამ და ყველა კონტინენტმა, სწორედ ბირთვული ომის შემდეგ მიიღო. დრაკონებს ყველა
არიული კოსმოსური სატელიტი ჩამოგდებული ყავდათ და დედამიწის ზუსტი რელიეფის
რუკების შექმნა არ შეეძლოთ. რუკების დამახინჯებულ რელიეფს დრაკონების უნიჭო
გეოგრაფები, საკუთარი ფანტაზიის გამოყენებით ქმნიდნენ…)))

წარღვნამდელი და წარღვნის შემდგომი ჩრდილოეთ გეოგრაფიული პოლუსის ≈1500კმ-ით
წანაცვლება სამი დღის განმავლობაში. მაგნიტური პოლუსი ამ სამი დღის განმავლობაში შეიცვალა
თითქმის 1800-ით (10,465 ჩ.წ.ა.)
2807-ში ჩ.წ.ა-მდე სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლა დაემთხვა ჯოსერის მმართველობის
დასასრულს, რომელმაც ამ თარიღს ექვს საფეხურიანი ლამაზი პირამიდა მიუძღვნა და ამ
პირამიდის გარშემო ააშენა მთელი რელიგიური კომპლექსი. ექვსი საფეხური ჯოსერის
პირამიდაზე ნიშნავს სირიუსის მეექვსე ბრწყინვალე ეპოქალურ ამოსვლას, ცის კაბადინზე
უკანასკნელი წარღვნის (10465B.C) შემდგომ (6th heliacal rise of the star Sirius - 1-st Thoth 15 ივლისი
2 807 ჩ.წ.ა.). ჯოსერის პირამიდის გარშემო აშენებული რელიგიური კომპლექსი კი უშუალოდაა
დაკავშირებული 730 წლიან და 1460 წლიან სტატიკურ პერიოდებთან და ეგვიპტურატლანტიდური (არიულ-კოპტური) სინთეზური კულტურის და ასტრონომიული ცოდნის
საფუძვლებთან. ჯოსერმა ეს პირამიდა მიუძღვნა მის დიდ წინაპარ ღმერთებს (ატლანტიდელებს).
პირამიდაში მან დაასვენა ცარიელი სარკოფაგი – ღმერთების სიმბოლური საფლავი და მოაწყობინა
განძთსაცავი ოთახები სადაც 7558 წლის მანძილზე დაზიანებას გადარჩენილი ატლანტიდური
არტეფაქტები მოათავსა. ეს საოცარი ≈30000 არტეფაქტი რომელიც XX საუკუნეში აღმოაჩინეს
ნებისმიერ მნახველს აოცებს, ხოლო სპეციალისტებს აბნევს, რადგანაც დღესაც გაუგებარია ბევრი
მათგანის დამზადების ტექნოლოგია. ამგვარად ჩვენ მივედით საოცარ დასკვნამდე, არტეფაქტის
აქსიომამდე, რომლის უარყოფა უკვე შეუძლებელია. “ეგვიპტის ცნობილი მეგალითური
პირამიდები რეინკარნაციის უდიდესი პორტალებია და არიული რასის წარღვნის შემდგომი
აღორძინების დიდი იმედითაა შექმნილი, ხოლო გიზას კომპლექსი დამატებით მიუთითებს ამ
საშინელი ტრაგედიის ზუსტ ასტრომომიულ თარიღს PON=45O=10465b.c. სიმბოლური საფლავები
პირამიდებში მიძღვნილი იყო ატლანტიდელთა სულებისადმი, ხოლო საიდუმლო განძთსაცავი
ოთახები პირამიდებში წარმადგენს ამ ზეციური სულების ძღვენს” განძსაცავი ოთახები
პირამიდებში შეერთებულია მცირე დერეფნებით ≈(20X22)სმ. განძსაცავი ოთახების შემაერთებელი
მინიატურული დერეფნები გადატიხრულია ასევე მინიატურული მაგრამ მეტალის
სახელურებიანი თხელი ქვის კარებებით რომ სულებს ემოძრავათ ოთახებს შორის და მათი
ზეციური განძი “გამოეყენებინათ”. სოროებში მძრომელ ვირთხებს თაგვებს, გველებს, ხვლიკებს,
ხოჭოებს ... სულები რომ არ შეეწუხებინათ, პირამიდებს აგებდნენ ტექტონიკური ზონების ახლოს,
სადაც ძლიერია დედამიწის გავარვარებული მანტიის გამოსხივება. ყოველივე ეს დამატებითი
მტკიცებულებაა იმის შესახებ, თუ ვის ეძღვნება მეგალითური პირამიდები და უფრო გვიანდელი
ეპოქის ჯოსერის პირამიდაც.

ეროზიისაგან სფინქსის სხეულის და კედლის დაშლილი მოცულობა ≈12,400 წლის მანძილზე
გიზას პლატოს არიული პირამიდალური კომპლექსი (Deadline≈10400B.C.), რომელიც სამგზის
უდიდებულესი ჰერმეს II-ის (Hermes II Trismegistus) შედევრია, აშენდა უკანასკნელი წარღვნის

შემდეგ, როგორც არიელთა განადგურებული სულების დიდებული (საღვთო) რეინკარნაციის
პორტალი. მთავარი მიზანი იყო წმინდა სისხლის არიული რასის არისტოკრატიის სწრაფი
აღორძინების სურვილი, რომელთა ჩვეულებრივი სიმაღლე 2.5 მეტრი იყო.
უკანასკნელი წარღვნის (10465b.c.) შემდეგ დაიწყო პოლიტიკური კრიზისი არიულ
მმართველობაში. წარმოიქმნა უამრავი დამოუკიდებელი ტერიტორიული არეალი. ყველაზე
ამბიციური არიული არისტოკრატიის გადარჩენილმა შთამომავლებმა დაიწყეს მსოფლიოს ახალი
პოლიტიკური ცენტრის მშენებლობა იერუსალიმში. ისინი მთელი დედამიწის ტოტალიტალური
მმართველობისათვის ემზადებოდნენ, არიული მსოფლიოს ახალი დედაქალაქიდან იერუსალიმიდან.
მე ცრუპენტელა ეგვიპტოლოგებს შემიძლია მხოლოდ ჯოსერის პირამიდის მშენებლის
საკითხში დავეთანხმო. ჯოსერმა ექვს საფეხურიანი პირამიდა, სირიუსის მეექვსე ეპოქალურ
ამოსვლას მიუძღვნა ცის კაბადონზე წარღვნის შემდგომ 1-st Thoth, 15 ივლისი 2807 ჩ.წ.ა.
პირამიდალური კომპლექსის მშენებლობაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ჯოსერის კარის
არქიტექტორმა – იმხოტეპმა. ეგვიპტოლოგები ჯოსერის პირამიდის დათარიღების საკითხშიც
ცრუობენ. – “There has been significant controversy about dating the reigns of the Old Kingdom, but
radiocarbon dates now indicate that Djoser's reign began sometime between 2691 to 2625 BC.”
იმხოტეპმა პირამიდის ფუნდამენტში დაახლოებით 7550 წლის წინათ დამზადებული ბლოკებიც
გამოიყენა, ანუ რომელიღაც უძველესი პირამიდის ან დოლმენის კონსტრუქციის ნარჩენები. არ
არის გამორიცხული, რომ ჯოსერმა უძველესი დაშლილი პირამიდის ფუნდამენტს დააშენა თავისი
პირამიდა. თანამედროვე გამოკვლევები ამტკიცებს, რომ ჯოსერის პირამიდის მშენებლებს
მეგალითური ტექნოლოგიების ცოდნა საერთოდ დაკარგული ჰქონდათ. მეგალითური სფინქსის
ორიგინალის შექმნის მინიმალური ასაკი დაახლოებით 12400 წელია. ისტორიული ცნობების
მიხედვით სფინქსს თავიდან გორის სახე ჰქონდა. მზის უდიდესი ღვთაება, მზის მისიის
სტატუსის მქონე, უმანკოდ ჩასახული ღვთაება Horus–ი, პირდაპირ მზის ამოსვლას უყურებდა
ასტრონიმიული საზონების ცვლილების მომენტებში (22 მარტი, 22 სექტემბერი). თანამედროვე
გამოკვლევების მიხედვით კი, იგი ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად დააზიანა წვიმამ და
ქარმა, რომ ფარაონების IV დინასტიის დროს, აუცილებელი გახდა მისი რესტავრაცია. სურათზე
ნათლად ჩანს, რომ ეროზიამ ≈12,410 წლის განმავლობაში, სფინქსის რეალური ორიგინალის მთლიანი სხეულის მოცულობის ნახევარზე მეტი დაშალა და გაანადგურა. სფინქსის XIX საუკუნის
უძველეს შავ-თეთრ ფოტოებზე, მის თავს აშკარად ეტყობა მხოლოდ ქარისაგან და ქვიშისაგან
წარმოქმნილი ეროზიის მცირე კვალი. თავზე წყლის ეროზიის კვალიც კი არ არის. ეს იმას
ამტკიცებს, რომ სფინქსის თავი დინასტიური ფარაონების ეპოქის ხელოვნების ნიმუშია. სფინქსის
გვერდით კედლებზე წყლის ეროზიის უზარმაზარი ტალღებია წარმოქმნილი. ათასწლეულების
განმავლობაში სფინქსის ტანის მრავალჯერ ჩატარებული რესტავრაციის გამო, ტანს არ ეტყობა
წყლის ღრმა ეროზია, გვერდითი კედლების მსგავსად. სფინქსის მთელი სხეული ისე ჩამოჩეხეს
ათასწლეულების განმავლობაში, რომ ლომის სხეულის პროპორციული ზომები და წყლის ღრმა
ეროზიის კვალი თითქმის სულ წაშალეს. ისტორიის ფალსიფიკატორების და ცრუპენტელა
ეგვიპტოლოგების საუბედუროდ, სფინქსის გვერდით კედლებს აშკარად ეტყობათ მრავალი ათასი
წლის განმავლობაში, წვიმის წყლის მიერ შექმნილი ძლიერი ეროზიის კვალი. თანამედროვე
ფალსიფიკატორი ეგვიპტოლიგების საუბედუროდ, ფარაონთა დინასტიების ეპოქაში არავის
უცდია სფინქსის გარშემო კედლების ჩამოჩეხვა და გასწორება ანუ “რესტავრაცია”. ფარაონების
დინასტიების ეპოქაში რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ მოსული იშვიათი წვიმა, ასეთ ღრმა
ეროზიის კვალს კედლებზე ვერ დატოვებდა. პალეო-კლიმატოლოგების და გეოლოგების
მონაცემებზე დაყრდნობით ნათლად ჩანს, რომ სფინქსის ასეთი ღრმა ეროზია, წარღვნის
შემდგომი ხანგრძლივი წვიმების ეპოქას უკავშირდება. ყველაფერ ამას თავი რომ დავანებოთ, მე
მაქვს უდიდესი ასტრონომიული მტკიცებულება, რომელსაც ნორმალურ (საღ) ჭკუაზე მყოფი
ასტრონომი ვერანაირად ვერ უარყოფს. ასტრონომიული გამოთვლებით და ისტორიული

დოკუმენტების მიხედვითაც კი, გიზას მთელი კიმპლექსი და მიმდებარე ზოგიერთი
კონსტრუქცია ზუსტად შეესაბამებოდა ეგვიპტელთა და არიელთა უმნიშვნელოვანესი
ვარსკვლავების კოორდინატებს ცის კაბადონზე 10,465 B.C. წელს.

CARTE DE LA CALIFORNIE; “ET DES PATS NORD-OUEST” - [North-West part of Regon]
წარღვნამდელი ჩრდილოეთ ამერიკის რუკა, წარღვნამდელი და ამერიკის კოლონიზაციის
დროინდელი გეოგრაფიული მონაცემებით. Pre-flood Prime Meridian-ი გადის წარღვნამდელ
კაპიტოლიუმზე - ციხესიმაგრე ატლანტისზე (on mount Meru). ამ ლეგენდარულ ჩაძირულ არიულ
საკულტო კომპლექსზე, ახლა გადის W25 მერიდიანი გრინვიჩიდან-(the modern Prime Meridian
[Greenwich], after 1851). MAR DE ZUR: - მეფეების ზღვა (ოკეანე). ჩრდილოეთ ამერიკის ეს
წარღვნამდელი რუკა სხვა რუკებთან ერთად ახლა გამქრალია ოფიციალური საიტებიდან...)))
სფინქსის ნახევრად გადარჩენილი ტანის კირქვის “სენდვიჩისებური” ფენები, რომელთა
მიმდევრობას ზუსტად იმეორებს მისი გარემომცველი კედლები და ამ მოცულობიდან მიმდებარე
ტერიტორიაზე გადატანილი მეგალითები, პერიოდული გეოლოგიური კატოსტროფების შესახებ
დამატებით მტკიცებულებას იძლევა. საქმე ეხება ასტეროიდების შეჯახების შედეგად
წარმოშობილ გეოლოგიურ კატასტროფებს, რომლის დროსაც ოკეანეს ფსკერის ლითოსფერული

ფილები სწრაფად იცვლიან სიღრმეს, კონტინენტური პლატფორმების უძლიერესი ზემოქმედების
შედეგად. ხდება ოკეანეს თხელი ლითოსფერული ფილების ერთმანეთზე გრანდიოზული
გადახოხება და მათგან სქელი კონტინენტური პლატფორმების შექმნა. ეს საოცარი მოვლენა
დაკავშირებულია კონტინენტური პლატფორმების სწრაფ მოძრაობასთან, ≈400კმ. სიღრმის მაგმის
ოკეანეზე ანუ ასთენოსფეროზე(Asthenosphere).
გიგანტური ასტეროიდის შეჯახებას კოლოსალური დეტონაციური ძალა გააჩნია და იგი
ძალზე სწრაფად ანგრევს ქერქს შეჯახების ადგილზე. იცვლება ყველა კონტინენტის სანაპირო
ზოლი და რელიეფიც. მაგალითისათვის გამოდგება ჩრდილოეთ ამერიკის წარღვნამდელი
არიული რუკა. მომენტალურად ირღვევა დედამიწის შიდა გეოსფეროების გაწონასწორებული
წნევის ძალები. ამ დროს გარე ბირთვიდან თხევადი მატერიის გაჟონვა კი არ ხდება
ასთენოსფეროში, არამედ ხდება კოლოსალური გაფრქვევა და ქერქის ქვეშ მაგმის ოკეანეში
უძლიერესი თხევადი ნაკადები წარმოიშობა. ამ სწრაფ, თხევადი მატერიის ნაკადებს სხვადასხვა
მიმართულება გააჩნია და შესაბამისად მათ მიერ წატაცებულ კონტინენტურ და ოკეანურ
ლითოსფერულ პლატფორმებს და მათ დაგლეჯილ ნაწილებს ამ ფილების უძლიერესი შეჯახების
გამოწვევა შეუძლიათ. ამ დროს თანამედროვე აკადემიური მეცნიერებისათვის წარმოუდგენელი
მოვლენები ხდება. თხელი ოკეანური ლითოსფერული ფილების გადახოხება სქელ კონტინენტურ
პლატფორმაზე წარმოშობს მთაგრეხილების ზონებს. ახოხებულ და დაგლეჯილ თხელ ოკეანურ
ლითოსფერულ პლატფორმების ნაწილებს, მილიონობით წლების განმავლობაში, წყლის და
ატმოსფერული ცირკულაციით გამოწვეული ეროზიული პროცესები, ულამაზესი მთების სახეს
აძლევს. ამგვარად ძალზე მარტივად იხსნება ევერესტის ძირში, ოკეანის მოლუსკების
გაქვავებული ნიჟარების აღმოჩენა. გიგანტური ასტეროიდის შეჯახებით პროვოცირებულმა
გეოლოგიურმა კატასტროფამ, ოკეანის ფსკერის დაგლეჯილი ლითოსფერული ფილები, თავისი
მოლუსკების ნიჟარების ნარჩენებთან ერთად, ისეთი ძალით შეაგდო სქელ კონტინენტურ
პლატფორმაზე რომ თითქმის 8,000 მეტრზე აიტანა. ამ დაგლეჯილ ოკეანის ფსკერის
ლითოსფერულ ფილებზე მილიონობით წლების განმავლობაში წყლის და ატმოსფერული
ცირკულაციით გამოწვეულმა ეროზიულმა პროცესებმა, ულამაზესი ჰიმალაის მთაგრეხილი
წარმოშვა. ამგვარად ოკეანის მოლუსკების ნიჟარების ნაშთები ევერესტის ძირში, არავითარ
უცნაურობას არ წარმოადგენს, თუ ჩვენ ვიცით რეალური გეოლოგიური კანონები, რომელიც
რატომღაც ცრუმეცნიერებადაა გამოცხადებული აკადემიური წრეების მიერ. აქვე უნდა აღინიშნოს
ისიც, რომ ოფიცალური მეცნიერება ვერ ხსნის თუ როგორ გახდა ოკეანის ფსკერი ევერესტი. ისინი
უბრალოდ ამბობენ მხოლოდ იმას რასაც ხედავენ – “ერთ დროს ევერესტის მიმდებარე
ტერიტორია ოკეანის ფსკერი იყო”. ამით მთავრდება ყველაფერი მათთვის, მაგრამ ისინი კარგად
ხვდებიან რომ ამ თავსატეხის რეალურმა გაშიფვრამ, სულ სხვა გზით უნდა წაიყვანოს
ოფიციალური გეოლოგიური მეცნიერება და არა მარტო გეოლოგია.
მხოლოდ შიდა წნევის ძალებით გამოწვეული გეოლოგიური კატასტროფა ანუ ნელი გაჟონვა
მანტიაში, ჩრდილოეთ აფრიკის ზომის უზარმაზარ ტერიტორიას, სიმაღლეს ან სიღრმეს ოკეანეში
მკვეთრად ვერ შეუცვლის. აფრიკის ეს ზონა არ იყო რიფტული ზონა, რომ ბუნებრივი
პერიოდული გეო-კატასტროფების დროს, ჩაძირულ გიზას პლატოზე წყლის სიღრმე დიდი
დიაპაზონით შეეცვალა. შესაბამისად ასეთი შედარებით მცირე ძალის, მაგრამ გლობალური
მასშტაბის პერიოდული გეო-კატასტროფები, დიდად ვერ ცვლის ზღვის ცხოველების ჩონჩხის
ნაშთებისაგან და ნიჟარებიაგან ოკეანეებისა და ზღვების ფსკერზე შექმნილი კირქვის ფენების
სიღრმეს. 10÷20 მეტრით ოკეანეებისა და ზღვების სიღრმის ცვლილება კი ვერ ცვლის შემდგომში
კირქვის დამატებული ფენების ხარისხს აფრიკის მსგავს ლითოსფერულ პლატფორმაზე მკვეთრად
და ვერც კირქვის დამატებული ფენების ხარისხსაც თვალსაჩინოდ.
მე არ მაქვს სფინქსის კედლების კირქვის ფენების გამოკვლევის ფინანსური საშუალება,
მაგრამ რომ მქონდეს ახლა ეს შეუძლებელია. მომავალ მკვლევარებს შემიძლია გეო-

კატასტროფების რეალური ახსნის გზა ვუჩვენო. ნახაზზე სფინქსის კედლების კირქვის ფენებს
აწერიათ ციფრები: 11; – 56; – 11; – 76; – 42; – 76; – 75; – 86; ეს ციფრები დაკავშირებულია კირქვის
ფენების ხარისხთან ანუ მის სიმკვრივესთან (სიმტკიცესთან).
11–ით აღნიშნულია ყველაზე დაბალი ხარისხის კირქვის ფენები. ეს ფენები ხელითაც კი
იფშვნება, რადგანაც მისი წარმოშობის დროს, პრეისტორიული ოკეანეს შესაბამისი ფსკერი ძალზე
ახლოს იყო წყლის ზედაპირთან და წყლის წნევას არ ჰქონდა საკმარისი ძალა, რომ მტკიცე კირქვის
ფენა შეექმნა წყლის ორგანიზმების დაშლილი ჩონჩხისაგან, დაღუპული წყლის არსებების,
დაშლილი ძვლის ნარჩენებისაგან და ნიჟარებისაგან. ანალოგიურია ტბის კირქვის ფენებიც.
ძირითადად ტბის წყალს არ აქვს საკმარისი სიღრმე და არ შეუძლია შექმნას ძლიერი წნევის ძალა,
მის ფსკერზე მტკიცე კირქვის ფენების მისაღებად. შესაბამისად ტბის კირქვის ფენების სიმტკიცე
ძალზე დაბალია და ხელითაც კი იფშვნება. ასეთი დაბალი ხარისხის კირქვის ფენებს არიელები
ხმარობდნენ კირქვის გეოპელიმერული ბეტონის ტექნოლოგიაშიც. მათი დაფქვა გაცილებით
ადვილი იყო.
86–ით აღნიშნულია ყველაზე მაღალი ხარისხის კირქვის ფენა, რომლის დასამუშავებლად
სპეციალური მეტალის ინსტრუმენტებია საჭირო. მისი წარმოშობის დროს მისი შესაბამისი
პრეისტორიული ოკეანეს ფსკერი, ყველაზე დიდ სიღრმეში იმყოფებოდა, სხვა ფენების
წარმოშობის პერიოდებთან შედარებით. ამდაგვარ და შედარებით ცოტა დაბალი ხარისხის
კირქვას იყენებდნენ სხვადასვა წარღვნამდელი და წარღვნისშემდგომი ხელოვნების საოცრებების
შესაქმნელადაც.
უმთავრესია ის რომ ფენებს შორის არ არსებობს გარდამავალი ფენა ანუ 11–ის შემდეგ
პირდაპირ იწყება 56–ე ფენა და პირიქით ისევ 11–ე ფენა. ეს იმას ნიშნავს რომ არ არსებობს
გარდამავალი 12 – 13 – 14 – 15 –….. – 54 – 55; ფენები. ნათელია რომ ოკეანის ზედაპირთან ძალზე
ახლოს მყოფი შესაბამისი ფსკერი, ათეულობით მილიონობით წლის განმავლობაში კოლოსალური
რაოდენობის, მაგრამ დაბალი ხარისხის კირქვის ფენის შექმნის შემდეგ, უეცრად მოხვდა
გაცილებით დიდ სიღრმეში და იწყება გაცილებით მაღალი ხარისხის და მტკიცე კირქვის 56–ე
ნომრით აღნიშნული ფენის შექმნის პროცესი. თუ რა კატასტროფულ ძალას შეეძლო ეს გამოეწვია,
ამაზე ოფიციალური მეცნიერება დუმს. გეოლოგიის თანამედროვე მამებს ამაზე არავითარი
პასუხი არ გააჩნიათ, ანუ გეოლოგიის ოფიციალურად აღიარებული ევოლუციური თეორიით ანუ
მოდელით ეს არ იხსნება. აქ ლაპარაკია კოლოსალური – მილიარდობით ტონის წონის მქონე,
ლითოსფერული ფილების ზემოთ წყლის სიმაღლის (სიღრმის) უეცარ ცვლილებაზე. ასეთ
თავსატეხებს ოფიციალური მეცნიერება ჩვეულებრივ გვერდს უვლის ანუ გაურბის.
მკითხველი რომ კარგად გაერკვეს დასხმარებლად მინდა გამოვიყენო ყველასათვის კარგად
ცნობილი უცნობების ანუ X-ის Y-ის მნიშვნელობა. პირველი 11–ე ნომრით აღნიშნული ფენის
სისქე ნახაზზე მიახლოებით ტოლია ≈10 მმ–ის. შემდეგი 56–ე ნომრით აღნიშნული ფენის სისქე
ტოლია ≈22 მმ–ის. 56–ე ნომრით აღნიშნული ფენის მომდევნო, პირველი ფენის იდენტური მესამე
ფენის ანუ შემდეგი 11–ე ნომრით აღნიშნული ფენის სისქე ტოლია ≈8 მმ–ის. შემდეგი მეოთხე
ფენის ანუ 76–ე ნომრით აღნიშნული ფენის სისქე ტოლია ≈9 მმ–ის. მეხუთე (42) ფენის სისქე
ტოლია ≈5 მმ–ის. მეექვსე (76) ფენის სისქე ტოლია ≈8 მმ–ის. მეშვიდე (75) ფენის სისქე ტოლია ≈4
მმ–ის. მერვე (86) ფენის სისქე ტოლია ≈3 მმ–ის.
დავუშვათ რომ ერთი მილიმეტრის შესაბამისი მასშტაბის უზარმაზარი კირქვის ფენა
თანამედროვე ეგვიპტის ტერიტორიის არეალის შესაბამის უძველეს ანუ პრეისტორიულ ოკეანეს
ფსკერზე გროვდებოდა X მილიონი წლის განმავლობაში. ეს იმას ნიშნავს რომ პერველი ფენა
იქმნებოდა 10 X მილიონი წლის განმავლობაში 11 Y მ–ის სიღრმეზე.
1. 10 X -მილიონი წელი – 11 Y მ–ის სიღრმეზე;

2. 22 X -მილიონი წელი – 56 Y მ–ის სიღრმეზე;
3. 8 X -მილიონი წელი – 11 Y მ–ის სიღრმეზე;
4. 9 X -მილიონი წელი – 76 Y მ–ის სიღრმეზე;
5. 5 X -მილიონი წელი – 42 Y მ–ის სიღრმეზე;
6. 8 X -მილიონი წელი – 76 Y მ–ის სიღრმეზე;
7. 4 X -მილიონი წელი – 75 Y მ–ის სიღრმეზე;
8. 3 X -მილიონი წელი – 86 Y მ–ის სიღრმეზე;

სამგზის უდიდიდებულესი ფარაონის Hermes II-ის დროს, დამოუკიდებელ, მაგრამ არიული
მართვის ქვეშ მყოფ ეგვიპტეში, სფინქსს Horus-ის სახე (a) მისცეს (≈10450B.C.).: ხეოფსმა (ხუფუმ)
(≈2800B.C.) თავის პრიმიტიულ ქვისმთლელებს თავიდან გამოაკვეთინა ნახევრად დაშლილი
ლომის ტანი. ხუფუს ქვისმთლელები შეეცადნენ ეროზიისაგან განახევრებული და
წაგრძელებული სფინქსისთვის მათი მბრძანებლის სახე (c) მიეცათ…)))
X-ის და Y–ის ზუსტად გამოთვლა საჭიროებს გიზას პლატოს დეტალურ გეოლოგიურ
გამოკვლევებს რაც ახლა ფაქტიურად შეუძლებელია. ნათელია რომ ყველაზე ხარისხიანი კირქვის
ფენა წარმოიქმნა 86y მ–ის ეკვივალენტ პრეისტორიული ოკეანის ყველაზე დიდ სიღრმეზე, ხოლო
ყველაზე დაბალი ხარისხის – წყლის ზედაპირთან ყველაზე ახლოს ანუ 11y მ–ის სიღრმეზე.
კირქვის ფენების საზღვრები უშუალოდ დაკავშირებულია არამარტო მეცნიერებისათვის
კარგად ცნობილი, ცოცხალი სამყაროს ჟლეტის მოვლენებთან (Extinction event); არამედ
სხვადასხვა არც თუ ისე მცირე ზომის ასტეროიდების დედამიწასთან შეჯახებასთანაც. ეს არის
კოსმოგეოლოგიური აქსიომა და დოგმატიკოსი, ტვინდახურული მეცნიერების მხრიდან
გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
ეს გახლდათ კიდევ ერთი უმნიშვნელივანესი საიდუმლო რომელიც სფინქსმა გაგვანდო,
მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი საიდუმლოებების გამომჟღავნება ატლანტიდურ-ეგვიპტურ
სირიუსის კალენდარს შეუძლია
238 ჩ.წ.ა-მდე ეგვიპტის მმართველმა Ptolemy III Euergetes-მა მოინდომა “ღმერთების” ანუ
ატლანტების კალენდრის გადაყვანა უფრო თანამედროვე სტაბილურ კალენდარზე, სადაც
იქნებოდა მუდმივი ახალი წელი. მოკლედ ახალი წელი და სხვა დღესასწაულები იქნებოდა
სტაბილური და აღარ იხეტიალებდა 1460 წლის განმავლობაში წელიწადის ყველა დროში.
არსებობს ბერძნული დოკუმენტი OGIS-56, დათარიღებული 7 მარტით 238 ჩ.წ.ა-მდე. 22
ოქტომბერს 238 ჩ.წ.ა-მდე ახალი წელი (1-st Thoth) ემთხვეოდა Zep Tepi–ის. Zep Tepi არის
ეგვიპტური მითოლოგიის მიხედვით საწყისი ეპოქა როდესაც ღმერთები – H Ha;Ua;X1–mtDNA და

R1a;Y-DNA კოდის არიელი მისიონერები ცხოვრობდნენ მათ გვერდით. Zep Tepi იწყება გორის
მიერ დაარსებული კოლექტიური მართვის ეპოქიდან როცა H Ha;Ua;X1–mtDNA და R1a;Y-DNA
კოდის ადამიანისაგან (2.5÷3.0 მეტრის სიმაღლის არიული რასის “ღმერთისაგან”) შემდგარი საბჭო
(არეალის სენატი: ნიერუს [Meru-ს] მიმდევრები, გორის მიმდევრები) მართავდა ეგვიპტეს
მორიელის ეპოქის შემდეგ. ლომის ეპოქის შემდეგ, ატლანტიდის ჩაძირვის და სპილოების ქალაქის
აღზევების შემდეგ კი არიელთა ასიმილირებული შთამომავლობა, ანუ ნახევრად ღმერთები. Zep
Tepi იყო ოქროს ეპოქა, ანუ მაშინ მათ არ აკლდათ არც საჭმელი, არც სასმელი და არც სამუშაო.
წარღვნის შემდგომ Zep Tepi გაუთანაბრდა წარღვნის შემდგომი ეპოქის დასაწყისს, რომელიც
ოქტომბრის ბოლოს აღინიშნებოდა. Zep Tepi ითარგმნება როგორც ეპოქის (დროს) დასაწყისი.
Ptolemy III Euergetes-მა ახალი კალენდრის პროექტის პირველ დღედ, მთავარი ქურუმის ან
რეფორმის მომხრე ქურუმების რჩევით შეარჩია 3 დღე თანაბარი უფლებებით (21, 22 ან 23)
ოქტომბერი, რადგანაც ზუსტად ამ დღეებში მზე ამოდიოდა შუა პირამიდიდან გამავალ ეპოქების
ალფა–ომეგა საზღვრის გასწვრივ, რომელიც იწყებოდა შუა პირამიდიდან და მთავრდებოდა
სფინქსთან. რადგანაც წელიწადში იყო 365.25 დღე, მზე 4 წელიწადში ერთხელ 21 და 23
ოქტომბერსაც ამოდიოდა ამ ხაზის გასწვრივ. წარღვნის დღედ მითითებულია სამი რიცხვი, ამას კი
თავისი გეოლოგიური ახსნა გააჩნია. ჩვენ გვაქვს ისტორიული დოკუმენტიც, მაიას ტომის
ქურუმის ხელნაწერი, რომელიც უძველესი არიულ-ოლმეკური დოკუმენტიდან უნდა იყოს
კოპირებული და რომელიც ბრიტანეთის მუზეუმშია დაცული. ამ სასწაულად გადარჩენილ
დოკუმენტში ნათლადაა დაფიქსირებული რომ წარღვნის გამომწვევი საშინელი მიწისძვრები
გრძელდებოდა 3 დღის განმავლობაში. მისი ინგლისური თარგმანი ასე ჟღერს; ”In the year of 6 Kan,
on the 11 Muluc, in the Month Zac, there ocurred terrific earthquakes which continued without
interruption until the 13 Chuen” მაიას ტომის ოლმეკური კალენდრის, 11 მულუკსა (Muluc) და 13
ჩუენს (Chuen) შორის არის სამი დღე ანუ 11, 12 და 13 რიცხვი. ე.ი. წყლით წარღვნის გამომწვევი
უძლიერესი გლობალური მიწისძვრები და სხვა კატაკლიზმები (Earthquakes, runaway subduqtions,
obductions, fissure outflows, volcano eruptions…etc) თანამედროვე გრიგორიანული კალენდრით
გრძელდებოდა სამი დღე 21; 22; 23 ოქტომბერს -10,465 წელს (ჩ.წ.ა.). ძლიერი მიწისძვრები სამ
დღეში დამთავრდა მაგრამ ოკეანეების დაწყნარებას რამდენიმე კვირა სჭირდებოდა…
კონტინენტების
ერთმანეთზე
ნელი
ტექტონიკური
ურთიერთქმედება,
სტაბილური
იზოსტატიკური ბალანსის მიღწევამდე საუკუნეები გრძელდებოდა წარვნის შემდეგაც. ძველი
არიული რუკები ადასტურებენ, რომ ბირთვულმა ომმა გადაწია სტაბილური იზოსტატიკური
ბალანსის მიღწევის გეოლოგიური პროცესი. დრაკონები ისეთ ძლიერ არიულ ბირთვულ იარაღსაც
ხმარობდნენ - წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ მის ტექტონიკურ შედეგებზე.
აბობოქრებულმა ცუნამებმა 10465b.c. წლის წარღვნის დროს ეგვიპტემდე ვერ მოაღწია,
რადგანაც ატლანტიკის ოკეანე გაფართოვდა, მაგრამ კიდევ რამდენიმე კვირა აუცილებელი იყო
ოკეანეების დასაწყნარებლად. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ მაშინ წყნარი ოკეანის წყალმა, ანდების
უღელტეხილები გადალახა. ოკეანეს ქერქის ლითოსფერული ფილების ტალღური დეფორმაციის
გამო, იქმნება კილომეტრობით სხვაობა წყლის დონეებს შორის. ოკეანის კოლოსალური წყლის
მასები მიისწრაფის დაიკავოს ახალი წონასწორობის მდგომარეობა, რასაც რამდენიმე კვირა
სჭირდება და გიგანტური ცუნამებიც. მოკლედ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ წყლით წარღვნის
წარმომშობი უძლიერესი მიწისძვრები დაიწყო 21 ოქტომბერს და დამთავრდა 23 ოქტომბერს
10,465B.C. წელს. სწორედ ამიტომ იყო შერჩეული სამი დღე (21, 22 ან 23) ოქტომბერი თანაბარი
უფლებებით ახალი კალენდრის პროექტის პირველ დღედ. ეჭვის გარეშეა ისიც, რომ ეგვიპტის
ატლანტიდური წარმოშობის ქურუმებს, ჩვენზე და ჩვენს “მეცნიერებზე” მეტი ინფორმაცია
გააჩნდათ უძველესი ამბების შესახებ. 22±1 ოქტომბერი არის რეალური თარიღი, გლობალური
წყლით წარღვნის წარმომშობი უძლიერესი მიწისძვრებისთვის. რეფორმის მცდელობას ეგვიპტეში
მოყვა ძლიერი პროტესტი ორთოდოქსი სასულიერო პირების მხრიდან. მათ სასტიკი უარი
განაცხადეს უძველესი წარღვნამდელი (ღმერთების) კალენდრის შეცვლაზე. ამგვარად 238b.c.
წლის Ptolemy III Euergetes-ის რეფორმა ეგვიპტეში ჩაიშალა და არ განხორციელდა.

- 25 ივლისი 2000,÷2010წ. (სირიუსის ამოსვლა N30°-ზე კაიროსთან, 70 დღიანი პაუზის შემდეგ)
- სირიუსის ციკლი (1460+1+12) = 1473წ.
- სტატიკური ციკლი (1460+1) = 1461წ.
ცხრილი ნათლად გვიჩვენებს რომ წარღვნამდელ ბაბილონში 30°-ზე სირიუსი 21 ივნისს
ამოვიდა 14,591 ჩ.წ.ა-მდე. ეგვიპტეში გიზას პლატოსთან 20 ივნისს სირიუსის ბრწყინვალე
ამოსვლა ცის კაბადონზე დაიწყო დაახლოებით ერთი ციკლის ანუ 1473 წლის შემდეგ.
წარღვნამდელ ეგვიპტეს (ეგვიპტე + სუდანი + ეთიოპია) 30°-იანი კვეთდა, მაგრამ როცა 24 ივნისს
13,118 ჩ.წ.ა-მდე ბაბილონში სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლა ცის კაბადონზე დაიწყო, იგივე
მოვლენა ეგვიპტის გულში, უკვე დაფიქსირებული იყო 22 ივნისს 13,118 წელს (ჩ.წ.ა.).
≈(12,627÷12,136÷11,645)B.C. წლები არის ეგვიპტური წელთაღრიცხვის ათვლის ეპოქა როცა
ეგვიპტის გულიდან სირიუსის ამოსვლის დანახვა შესაძლებელი იყო 22 ივნისს. 13,118B.C. წლის
22 ივნისს, Thoth–ის ეპოქიდან ანუ სისიუსის მეშვიდე ეპოქიდან იღებს ძველეგვიპტური
ჰელიოცენტრული (არიულ-კოპტური)
დამწერლობაც სათავეს, რომელშიც უძველესი
ატლანტიდური ასოებიცაა გამოყენებული. სირიუსის კალენდარი კი ეგვიპტეში შეტანილი იქნა
კოლონიზაციის დასაწყისშივე ≈14,591 ჩ.წ.ა-მდე, მაგრამ ეს იყო არა გულუბრყვილო ქამიტური
ტომის აბორიგენების, არამედ მხოლოდ მმართველი არიული ელიტის და ასიმილირებული
არიულ-კოპტური წარმოშობის ხალხის კალენდარი.
ყველაფერი მიგვანიშნებს მერწყულის წარღვნის შემდგომ სირიუსის მეშვიდე ეპოქაზე
(13,118÷11,645)B.C.: Thoth –ის მეუღლის ანუ დამწერლობის მასწავლებელი მწერალი ქალის Seshet–
ის (Seshat (Sashet, Sesheta), meaning ”female scribe”,) შვიდქიმიანი გვირგვინი ნიშნავს მეშვიდე ეპოქას,
სირიუსის ეპოქალური ამოსვლის დაკვირვება ეგვიპტის გულიდან და მიმდებარე
ტერიტორიებიდან წარღვნამდე, 22 ივნისს შეიძლებოდა მხოლოდ სირიუსის მეშვიდე ეპოქაში,
ეგვიპტური კალენდარიც მეშვიდე ეპოქაშია შემოღებული, რადგანაც ახალი წლის ათვლა 22

ივნისიდან დაიწყო და Thoth–ის ეგვიპტური დამწერლობაც, რომელიც კოპტური ალფავიტის
სახელითაა ცნობილი. მეშვიდე ეპოქაშია შექმნილი.

ორიონის კალენდრის მიხედვით ტოტის ეპოქა არის PON42°=11290 ± 30÷40 წელი.
წარღვნამდე ეგვიპტეში მხოლოდ ერთი პირამიდა აშენდა. არსებობს არაპირდაპირი
მტკიცებულება, რომ იგი შვიდსაფეხურიანი იყო. წარღვნის შემდგომ იგი დაშლილი იქნა და მას
გადარჩენილი კოლონიის მაშინდელმა ელიტამ, ატლანტიდელების მცირედ ასიმილირებულმა
შთამომავლებმა ახალი პირამიდა დააშენეს ზემოდან, რომელიც დღეს მეიდუმის (Meidum)
პირამიდის სახელითაა ცნობილი (1-st Thoth.: 6 ივლისი 7,226 ჩ.წ.ა.). მეიდუმის პირამიდას
თანამედროვე გეოგრაფიული კოორდინატები აქვს, მაგრამ მის ქვეშ მოქცეულ წარღვნამდელ
პირამიდის ფუძეს წარღვნამდელი გეოგრაფიული კორდინატები გააჩნია. Meidum–ის
წარღვნისშემდგომი სამსაფეხურიანი პირამიდა, სირიუსის მესამე ციკლზე და ატლანტიდელთა
სულებზეა ასევე მიძღვნილი. მის მშენებლებს ჰქონდათ ქვის დასამუშავებელი ინსტრუმენტების
აშკარა დეფიციტი.

a - b - აქსუმი (Axum) ეთიოპია.:

c - ეგვიპტე.:

d - ანდები, ბოლივია

ეგვიპტის სამხრეთით ეთიოპიის კოლონიის (ზემო ეგვიპტის) მმართველის სასახლე
მდებარეობდა Axum-ში. ამ სასახლის ნარჩენებს დედოფალმა შებამ ≈9,000÷10,000 წლის შემდეგ
თავისი რეზიდენცია დააშენა. დედოფლის დროინდელი ქვის "ტექნოლოგიები" წვრილი და
უფორმო ქვის წყობა, აშკარად ჩამორჩება წარღვნამდელი სასახლის ნარჩენების, მეგალითურ და
ლამაზად დამუშავებული ქვის ბლოკების ხარისხს. რელიგიური ცენტრი მდებარეობდა Yeha-ში.
სადაც შემორჩენილია მთვარის ტაძარი, რომელსაც შესასვლელი დასავლეთის მხრიდან აქვს. მზის
ტაძრებს შესასვლელი ჩვეულებრივ აღმოსავლეთის მხრიდან აქვთ და ზუსტად შეესაბამებიან
ეპოქის გეოგრაფიულ კოორდინატებს.
Axum-ში არის ბევრი არტეფაქტი არიული ცაცია რასის მიერ დატოვებული, საოცარი
მეგალითური ქვის ობელისკების და მეგალითური ქვის სამარხის ბლოკების უცნაური წყობით.
მეგალითური ბლოკები ისეთივე ტექნოლოგიითაა შეერთებული, როგორც ეგვიპტეში და
ტიუანაკოში (ანდებში). ეთიოპია არიელი ცაციების ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრიც იყო. ცაცია
არიელი ტურისტები მათი კოლონიების არეალებიდან კილიმანჯაროს დასალაშქრავადაც
ადიოდნენ, მათ შორის კი ოლიმპიელი “ტიტანებიც” და ზევსიც რათქმაუნდა. ნათელია რომ
ალპებიც და კავკასიაც განსაკუთრებით კი მისი "სახურავი" ელბრუსი უახლოესი სამთო
ტურიზმის ცენტრების სტატუსით სარგებლობდა. ელბრუსის მისადგომებთან შემორჩენილია
არიელი ალპინისტების საბაზო ბანაკის, მეგალითური შენობის ფუნდამენტის ნამსხვრევები “გერმანული აეროპორტის” მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ადრე ძალზე ბევრი არიული მენგირებიც
იყო, რომლებიც ელბრუსზე დაღუპული არიელი ალპინისტების ტრაგედიების უტყვი მოწმეები
იყვნენ. არიელები დოლმენებს, მენგირებს და პირამიდებს, დაღუპული (უკვალოდ დაკარგული)
არიელების სულებს უძღვნიდნენ (Могилы белых духов), მათი ღირსეული რეინკარნაციიის
იმედით. ამგვარად, სამთო ტურიზმს დედამიწაზე წარღვნამდელი ისტორიაც აქვს. ნილოსურმა
კოლონიებმა ხეობაში მოსახლეობის მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. მარტო მეცხოველეობის და
მებაღეობის განვითარებით მათი არსებობა შეუძლებელი იყო. ხორბლის მოყვანისა და
დამუშავების ტექნოლოგიებმა ეთიოპიიდან ნილოსის ხეობაშიც შეაღწია. ნილოსის ხეობაში
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს წარღვნამდელი ადრეულად განვითარებული მიწადმოქმედების
მტკიცებულებები. არიული ეთიოპია, ატლანტურ-ქამიტური კულტურის შემქმნელი არიული
ცივილიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელის, წარღვნამდელი არიული ერის - ფინიკიელთა
წარმოშობის ადგილიცაა. წარღვნამდელი არიულ-ქამიტური ეთიოპია, ნილოსის აუზის ზედა
ნაწილს მოიცავდა მთლიანად და ერქვა ზედა ეგვიპტე - (თაფლის ქვეყანა). იეროგლიფებში ეს
ქვეყანა გამოსახული იყო ფუტკრის იეროგლიფით.
მოსახლეობის მომრავლებასთან ერთად მრავლდებოდა მმართველი ელიტის სამეფო
ოჯახების შტოები. გაიზარდა მოთხოვნილება დამატებითი ტერიტორიების ათვისებაზე და
მართვაზე. სოფლის მეურნეობის მართვის ცენტრები ფოლიანტებივით მოეფინა მთელს
ხმელთაშუა ზღვის, შავი ზღვის აუზის არეალებს და ევრაზიის დანარჩენ ტერიტორიებს.
წარღვნამდელ რუკებზე ეს დასახლებები სპეციალური ნიშნითაა აღნიშნული და 2.5÷3.0მ.
სიმაღლის არიელთა ფერმერების და მონადირეების დასახლებებს წარმოადგენს. რუკებზე
მითითებულია ტერიტორიების სახელები, ადგილობრივ აბორიგენების სახელების მიხედვით:
ტარტარია, სკიფია, ეგვიპტე, ივერია, სომხეთი, ხალდეა და ა.შ. სინამდვილეში ეს ყველა
ტერიტორია 2.5÷3.0მ. სიმაღლის არიელთა არეალებს წარმოადგენდა. წარღვნამდელ რუკებზე
არიელთა კონცენტრაციის ადგილებს შეგვიძლია ვუწოდოთ წარღვნამდელი კონკისკადორების
დასახლებებიც. აგრესიულ აბორიგენებს ისინი უპრობლემოდ ანადგურებდნენ, თუ არიელებს არ
აკმაყოფილებდათ აბორიგენთა მუშაობა ფერმებში. თუ აბორიგენები ვერ მუშაობდნენ სათანადოდ
ქვებისა და სხვადასხვა მეტალების კარიერებში, არიელები პრიმიტიულ აბორიგენთა მამაკაცებს
უბრალოდ ანადგურებდნენ, ხოლო აბორიგენთა ქალების საშუალებით ქმნიდნენ ახალ
ასიმილირებულ (არიულ-აბორიგენულ) რასას. ეს ახალი რასა გაცილებით ადვილად ითვისებდა

ფერმებში და კარიერებში მუშაობის წესებს, უფრო შრომისუნარიანობით და გონიერებით
გამოირჩეოდა.
ჩრდილო აფრიკის ტერიტორიაზე ძირითადად განვითარდა მეცხოველეობა. ცაცია არიელი
ფერმერები ქირაობდნენ ადგილობრივ აბორიგენებს ან შემოყვანილ განვითარებული ტომების
ადამიანებს მენახირეებად, მებაღეებად და მუშებად. თავისთვის იშენებდნენ ლამაზ სვეტებიან
სასახლეებს. მათი ნასახლარების ნარჩენების უმნიშვნელო ნაწილი ახლაც მიმოფანტულია
აფრიკის კონტინენტზე ხმელთაშუაზღვის სანაპიროს გასწვრივ. ეს არტეფაქტები თავიანთი
საოცარი მოჩუქურთმებული სვეტებით, ბერძნულ-რომაული კულტურის ობიექტებადაა
გამოცხადებული. სასაცილოა მაგრამ ჩვენი მომეცნიერო სწავლულები ამ არიულ არტეფაქტებს
2300 წელზე მეტ ასაკს არ აძლევენ. საერთოდ, ძველი ბერძნებიც და რომაელებიც, ცაცია რასის
ასიმილირებული შთამომავლები იყვნენ. მათი განვითარება, კულტურული და რელიგიური
საფუძვლები Ha;Ua;X1-mtDNA და R1a;Y-DNA კოდების არიელი ხალხის მისიების არეალებთან
(კეისრების კოლონიებთან) იყო მჭიდროდ დაკავშირებული. აფრიკაში ნეგროიდული ტომის
მავრი ველურების მენახირეებად გამოყენებამ არ გაამართლა. ისინი როგორც მსხვილფეხა ასევე
წვრილფეხა საქონლის ხორცს უმად ჭამდნენ. მოხარშული ან შემწვარი ხორცის ჭამის კულტურის
შესწავლა მათთვის უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა. ამის გამო ცაციებმა სანაპირო
ტერიტორიებზე დაიწყეს უფრო განვითარებული იბერიელების, ელინების ამაზონკების (Amazahi
[Амазахи - белый север Африки]) და სხვა ინდო-ევროპული რასის ხალხის ჩამოსახლება. მავრები
და მსგავსი ველურები ნაწილობრივ გაჟლიტეს, დანარჩენები კი სამხრეთისკენ იქნენ
გაძევებულები.
5. ზევსი, პოსეიდია და ჰადესი.
არიული ცაცია რასის მიერ ხმელთაშუა ზღვის აუზის ათვისების პროგრამის ფარგლებში,
ოლიმპოს მთებში გამოჩნდა ახალგაზრდა პრინცის, ურანუსის უმცროსი შვილის პრინც ქრონოსის
ახალგაზრდული ამალა (მისია), მეტრანახევრიანი ელინი აბორიგენების დახმარებით, სოფლის
მეურნეობის გასავითარებლად. მის შემადგენლობაში შედიოდნენ: რეა, ატლასი, ჰელიოსი, ათენა
და სხვა მისიონერები. ახალგაზრდა პრინცის ქრონოსის მისია ბალკანებზე ჩამოვიდა ბაალის
ქვეყნიდან - ლემურიიდან (ლომების არეალიდან). პარალელურად ურანუსმა თავისი უფროსი
შვილის პრინც სატურნის ახალდაზრდული ამალა, აპენინებზე გააგზავნა ადგილობრივი
აბორიგენების გამოყენებით სოფლის მეურნეობის გასავითარებლად. ურანუსის ორმა შვილმა
კაცობრიობის ისტორიის ორი ახალი ფურცელის წერა დაიწყო. ბალკანეთზე გადაბარგებულმა
უმცროსმა შვილმა ქრონოსმა, ადგილობრივი აბორიგენების ენა არ იცოდა, ამიტომ მას
სჭირდებოდა თარჯიმანი. ეს ფუნქცია კი ჩინებულად იკისრა ათენამ, რომელიც კრეტის ელინური
არეალის მმართველი სამეფო ოჯახიდან წამოიყვანეს. წარღვნამდელ ბალკანურ (ელინურ) ტომებს
ჰყავდათ გულუბრყვილო ნათელმხილველები (Seers), რომლებსაც კომპიუტერული მეხსიერება
ჰქონდათ. ისინი თითქმის იგივე ფუნქციას ასრულებდნენ, როგორსაც ქურუმები სხვა ტომებში.
რადგანაც ათენა კრეტის სამეფო ოჯახიდან გახლდათ, მან ელინური ტომის კრეტის აბორიგენების
ენა ბავშვობაშივე შეისწავლა და მსგავს დიალექტზე მოლაპარაკე ბალკანეთის ელინურ ტომებთან
ურთიერთობა არ უჭირდა. ათენა იყო მეფე მეტისის ქალიშვილი, რომელიც კრეტას მართავდა.
მეტისი იყო ცაცია რასის ადრეული მისიის ხელმძღვანელი კრეტაზე, რომელიც ეგეოსის ზღვის
კუნძულებსაც მოიცავდა. მეფე მეტისი სოფლის მეურნეობის მართვას ხელმძღვანელობდა
კრეტაზე და მახლობელ კუნძულებზე, რომელიც სავარაუდოდ კრეტის ცნობილი არიელი მეფის
მინოსის მამა იყო.

a. მრავალჯერადი რესტავრაციების შედეგად ≈14000 წლით გაახალგაზრდავებული ტაძარი
b. ზევსის ძველი ქალაქი-ციხესიმაგრე (პართენონის კომპლექსი) 18.50-ით შემოტრიალდა
უკანასკნელი აპოკალეფსის შემდეგ- (10465B.C.)
ზევსის ძველი ქალაქი-ციხესიმაგრის წარღვნამდელი არიული შედევრები: პართენონის(1) და
ათენას(2) - (≈14000 ჩ.წ.ა.) ტაძრების ორიგინალები ზუსტად შეესაბამებოდა წარღვნამდელ
გეოგრაფიულ კოორდინატებს. დიონისეს ამფითეატრის ორიგინალიც (18) მიმართული იყო
ზუსტად წარღვნამდელი სამხრეთით. ათასწლეულების განმავლობაში რეკონსტრუქციების
შედეგად დიონისეს ამფითეატრს მხოლოდ წარღვნამდელი სამხრეთის მიმართულება და
სახელიღა შემორჩა. მის გვერდზე მდებარე ნამდვილ ბერძნულ-რომაული ეპოქის Herod Atticus–
ის(15) ამფითეატრს კი რათქმაუნდა წარღვნის შემდგომი ანუ თანამედროვე გეოგრაფიული
კოორდინატები აქვს და იგი ჩვენი ეპოქის სამხრეთ მიმართულებაზეა დაპროექტებული. კუთხე
Herod Atticus–ის ამფითეატრს და Dionysus ამფითეატრს შორის 18.50 ზუსტად შეესაბამება,
წარღვნის დროს ბალკანეთის ნახევარკუნძულის შემოტრიალების კუთხეს. ზუსტად ასევეა
შემოტრიალიბული ათენას(2) და პართენონის(1) ტაძრებიც, რომლებსაც ათასწლეულების
განმავლობაში რეკონსტრუქციების შედეგად, ასევე მხოლოდ წარღვნამდელი გეოგრაფიული
მიმართულები და სახელებიღა შემორჩათ. წარღვნამდელ ფუნდამეტზე პართენონი პირველად
მარათონის ეპოქალური ომის (590B.C.) შემდეგ აღადგინეს. ამავე პერიოდში აღადგინეს სხვა
წარღვნამდელი შედევრებიც, რითაც არიელთა და ელინთა ასიმილირებულმა შთამომავლებმა
ფაქტიურად თავიანთი ცივილიზაცია მრავალი ათასი წლით გააახალგაზრდავეს. პართენონი
თურქული ოკუპაციის დროს კიდევ ერთხელ დაინგრა და მან თანამედროვე იერი XX საუკუნეში
განხორციელებული რესტავრაციისას მიიღო. “в 1687 году, во время осады Афин венецианцами во
главе с Франческо Морозини, в храме был устроен пороховой склад. Влетевшее 26 сентября через
крышу ядро произвело огромный взрыв, и Парфенон навсегда стал развалинами. Вся его средняя
часть была уничтожена, множество рельефов упало и разбилось. Ремонтировать здание не стали.
Более того, местные жители начали растаскивать мраморные блоки и жечь их на известь (подобная
участь постигла Колизей).” ჩვენ გვაქვს უდიდესი მტკიცებულებები, იმის შესახებ რომ სიცილიის
ათვისება არიულმა რასამ მოახდინა ელინური ტომების საშუალებით. თანამედროვე სიცილიის
გენოფონდი ხმელთაშუა ზღვის და მიმდებარე რეგიონების შერევის შედეგად ჩამოყალიბდა,
მაგრამ აქაურ ენა და კულტურა ელინურ-არიული ასიმილირებული რასის წარღვნამდელ
ფუძეზეა განვითარებული. ძველბერძნული ელინური ენა და ივერიული ენა იაფეტური ენიდანაა
წარმოშობილი და უძველესი არიულ-კავკასიური ენის დიალექტებს წარმოადგენენ. პართენონის
ელინურ-არიული კომპლექსი (≈14,400ჩ.წ.ა.) 18.5 გრადუსით შემოტრიალდა წარღვნის (10465b.c.)
დროს, ხოლო სიცილიის ელინურ-არიული კომპლექსი (≈14,350ჩ.წ.ა.) Agrigento–ში 20 გრადუსით.
სიცილიის აგრიგენტოს კომპლექსი ეძღვნება ატლანტიდის და ლემურიის არიული

კონფედერაციების ომის შემდეგ საღვთო ზავის დადებას “PACI DEI”. პართენონის კომპლექსი არ
იძლევა მის ამ ომის ზავთან დაკავშირების საფუძველს და დაახლოებით ნახევარი საუკუნით ადრე
უნდა იყოს აშენებული. ათენის როგორც ქალაქის შექმნის დასაწყისად ასევე უნდა მივიჩნიოთ
≈14,400B.C.
სამხრეთ ბალკანური ტომების ინტენსიური სწავლების ეპოქა ათენას მიერ, არის ეპოქალური
მოვლენა ბალკანეთის ისტორიაში. იგი ასწავლიდა ფლეიტაზე დაკვრას, რომ თავისუფალ დროს
გართობილიყვნენ, თიხის ჭურჭლის ხმარებას საჭმელის ჭამის დროს, მსხვილფეხა და წვრილფეხა
ცხოველების მოვლას, მიწის დამუშავებას, დაოჯახების და ერთი ცოლის ერთგულების
კულტურას. ქალებს ასწავლიდა საოჯახო საქმეებს, კაცებს კი გემის მართვას და ნიჩბის ხმარებას
და ა.შ. ჩვენ უკვე გვაქვს თითქმის იდენტური ოთხი ცნობილი მისია ქალებისა, რომლებიც
ადგილობრივი აბორიგენთა ქალღმერთებად იქცნენ შემდგომში. ესენი არიან სარასვატი _
ინდოეთში, იზიდა - ეგვიპტეში, ათენა ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე და კერესი აპენინზე. ეს
ყველაფერი ამტკიცებს მისიების რეალურობას, ლეგენდები კი გვაძლევენ მხოლოდ გაშიფვრის
შანსს.

წარღვნამდელი ატლანტიდა და მისი 10 მთავარი კუნძული: პოსეიდია, პლუტო, ამონი და
პოსეიდიას ძმის ჰადესის მეუღლის პერსეფონეს სახელობის 7 კუნძული. 7 არიული სამეფო
მდებარეობდა ცენტრალურ კუნძულზე - პოსეიდიაზე, ერთი პერსეფონეს კუნძულებზე, ერთი
ამონზე და ერთიც პლუტოზე. აქაც მადეირას არქიპელაგის ზონა შეცდომითაა მოხვედრილი
ატლანტიდის კუნძულებში
მას შემდეგ რაც ცაცია არიული რასის სამყარო ორად გაიყო პოსეიდონის და იუპიტერის კლანებს
შორის, დაიწყო ბალკანეთის აბორიგენების ინტენსიური მომზადება სამხედრო ტრირემების
სამართავად. სამხედრო ტრირემები მაშინდელი ეპოქის ყველაზე მრისხანე საზღვაო ძალა იყო.
სამხედრო ტრირემების ძალა მის სისწრაფეზეა გათვლილი, რომელსაც უამრავი მენიჩბის
შეთანხმებული მოქმედება განაპირობებს. ტრირემების ეფექტურობა საზღვაო ბრძოლაში
მოწინააღმდეგის გემის ტარანზე იყო გათვლილი. ათენა აქტიურ მონაწილეობას იღებდა
აბორიგენების მენიჩბეებად მომზადებაში და ომისათვის სამზადისში. ყოველივე ეს ბალკანურ

მითოლოგიაშიც აისახა. ეს პერდაპირი მტკიცებულებაა ლემურიისათვის მებრძოლი არიული
გენოფონდის კრიზისზე
ათენა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მეტად სათაყვანებელი ქალღმერთი სამხრეთ ბალკანეთში.
ის ითვლებოდა ქალაქის (წარღვნამდელი და წარღვნისშემდგომი ათენის), ხელსაქმის, სოფლის
მეურნეობის ქალღმერთად. ის იყო სისუფთავის და სიბრძნის განსახიერება. მას ყოველთვის თან
დაჰქონდა ზევსის ნაჩუქარი ელექტროშოკის მაგვარი ხელსაწყო თავის დასაცავად. ათენა პირველ
რიგში ქალი იყო და რა თქმა უნდა, ეშინოდა სექსუალურად აღგზნებული ნახევრად ველური
მამრის თავდასხმის. იგი ელინებს ასწავლიდა პრიმიტიული, მარტივი ქოხების აგებას, ტყავისაგან
ტანსაცმლის გაკეთებას და თიხის დამუშავებას. მამაკაცებს ასწავლიდა ცხენების მოთვინიერებას,
საყვირის გამოყენებას და ორთვალას მართვას, მასში შებმული ცხენ(ებ)ით. ამ ელინი
აბორიგენების შთამომავლობამ, თანამედროვე ბერძნებმა არ დაივიწყეს მისი ისტორიული მისია.
ამიტომაცაა, რომ საბერძნეთის დედაქალაქს დღეს ათენი ჰქვია. ათენას საყვარელი ხე იყო
ზეითუნის ხე და საყვარელი ფრინველი კი ბუ. რა თქმა უნდა, ათენას მისია უმნიშვნელოვანესი
იყო, მაგრამ მის გვერდით იზრდებოდა სამეფო ოჯახის ახალგაზრდა თაობა: ზევსი, ჰადესი და
პოსეიდია. მათი მამისაგან განსხვავებით ისინი თავისუფლად ლაპარაკობდნენ აბორიგენთა ენაზე.
ოლიმპოს კოლონიის მემკვიდრე გახდა უფროსი ძმა ზევსი. ჰადესს სამართავად გადაეცა ივერიის
ნახევარკუნძული (Iberian Peninsula). იმის გამო რომ ზევსმა თავისუფლად იცოდა აბორიგენთა ენა
მას არავითარი პრობლემა არ ჰქონდა მათთვის ათასგვარი ზღაპრები მოეყოლა, განსაკუთრებით კი
გულუბრყვილო ნათელმხილველებისათვის. ამ გულუბრყვილო ნათელმხილველების უამრავმა
თაობამ, ათასწლეულების განმავლობაში გადაარჩინა და ჩვენამდე მოიტანა ფანტასტიკურად
დაშიფრული რეალური ისტორია, ცაცია არიელების რასის მიერ ბალკანური ტომების განსწავლის
და განვითარების შესახებ.
ამ 2.5÷3.0მ. სიმაღლის არიელთა მისიაში, რომელიც ტიტანებდ არიან ცნობილი უძველეს
ელინურ მითოლოგიაში იყვნენ ხელოსნებიც: არგო, ჰერაკლე, ჰეფესტოსი (არიული მეტალურგიის
ქალაქის - ეფესოს ტუზი [მბრძანებელი]) და სხვა ჩვენთვის უცნობი და მათი დამხმარე
ადამიანები, რომლებიც შეგვიძლია ბრიგადის წევრებადაც მივიჩნიოთ. ყველას თავისი საქმე
ჰქონდა. გემების, ორთვალების, მმართველთა სასახლეების კეთება. მათვე ევალებოდათ ასევე
რკინის იარაღის: ფარების, სამკაპების, შუბების, ხმლების, ორთვალას ბორბლების, ცხენის
შესაკაზმი მასალების და ა.შ. უამრავი წვრილმანი დეტალის დამზადება. თავისუფალ დროს, სექსი
ადგილობრივ აბორიგენთა ქალებთან მათი გართობის ყველაზე კარგი საშუალება იყო. რამაც
ელინურ-არიული ასიმილირებული მეხუთე უფრო განვითარებული გახადა.
ყველაზე უმცროს ძმას პოსეიდიას არავითარი შანსი არ ჰქონდა ბალკანეთის კოლონიის
მართვის, მაგრამ მას როგორც სამეფო ოჯახის წარმომადგენელს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ
მოეძებნა მის ძმებზე არანაკლები არეალი, მისთვის ღირსეული ტერიტორია სამართავად. მან
ორგანიზება გაუკეთა დიდ ექსპედიციას და გემით ან გემებით გაეშურა ახალი სამფლობელოს
მოსაძებნად. რადგან ხმელთაშუა ზღვაში ყველა ტერიტორია დაკავებული იყო, იგი შევიდა
ატლანტიკის ოკეანეში. ეს რა თქმა უნდა, დიდი რისკი იყო, მაგრამ ამან გაამართლა. მან აღმოაჩინა
7 პატარა კუნძული და შემდეგ პირდაპირ მიადგა უზარმაზარ კუნძულს შუაგულ ატლანტიკაში.
მაშინ პოსეიდიამ არ იცოდა რომ აღმოაჩინა დიდი კუნძული. მისთვის ეს იყო დიდი არეალი
ოკეანის მეორე მხარეზე, რომელზეც საკუთარი ახალი სამეფოს შექმნა შეიძლებოდა. ეს არეალი
სინამდვილეში იყო ულამაზესი კუნძული მაღალი მთებით, ვულკანებით, 6 მდინარით, ცივი და
ცხელი წყაროებით და ტბებით, უამრავი ყვავილებით და ბუნებრივი ველური ხილის ბაღებით,
უამრავი მგალობელი ფრინველით და ულამაზესი პლიაჟებით. მოკლედ, პოსეიდიამ აღმოაჩინა
ნამდვილი ედემის ბაღი ველური ტომების და მტაცებელი ცხოველების გარეშე. სიტყვა ედემი
ნიშნავს ბაღს ანუ ჩვენ გვაქვს პირდაპირი ისტორიული მინიშნება რეალურ მოვლენებზე.

სენსაციური ინფორმაცია ელვის სისწრაფით მოედო მთელს კოლონიებს და დაიწყო ცაცია
არიული რასის მასიური ემიგრაცია ატლანტიკის ოკეანესაკენ. ქრონოსმა ბალკანეთში ყველაფერი
ზევსს გადააბარა და გაემართა ახალ სამეფოში - პოსეიდიასთან. ჰადესმაც, რომელმაც ადრე
დატოვა ბალკანეთი და გადაბარგდა ივერიის ნახევარკუნძულზე, ასევე ჩაიბარა შვიდი პატარა
კუნძული, რომელიც პოსეიდიას უზარმაზარ კუნძულსა და გიბრალტარის (ჰერკულესის სვეტები)
სრუტეს შორის მდებარეობდა. ჰადესმა ცოლად მოიყვანა პერსეფონე, ზევსისა და მისი არიელი
მსახური ქალის ქალიშვილი. ამ შვიდ კუნძულს ჰადესმა უწოდა პერსეფონეს სახელი. ჰადესმა
ჩაიბარა ივერიის ნახევარკუნძულის სოფლის მეურნეობის განვითარებაც. საქონლის, რძის
პროდუქტების და მრცვლეულის გადმოსაზიდად ივერიის ნახევარკუნძულის კუთხეში,
ატლანტიდის აღზევების დასაწყისში ჰადესმა დააარსა საზღვაო კვანძი, რომელიც დღესაც მის
სახელს ატარებს - Hades (Gadiz--ღმერთ(ებ)ის). მართალია Gadiz–ის წარღვნამდელი ნაგებობები
ღრმადაა ჩამარხული მიწაში და ნაწილობრივ ზღვაშიც არის ჩაძირული, მაგრამ მონდომებული
არქეოლოგები მას აუცილებლად აღმოაჩენენ მომავალში და დაათარიღებენ კიდევაც. ყურადღებას
იქცევს ურანუსის შვილიშვილის ანუ სატურნის შვილის სახელი Pluto. ეჭვსგარეშეა რომ სატურნის
მისიის წევრების ნაწილმაც მიაშურა ახალ სამოთხის ბაღნარს ატლანტიკის ოკიანეში. მე
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის წარღვნამდელ აღმოსავლეთ სანაპიროსთან
მდებარე კუნძულის პირველი მმართველი იყო Pluto. Pluto ხომ პოსეიდიას ბიძაშვილი იყო. ის
ჩინებული კანდიდატიც იყო ახალი კოლონისტების მმართველის პოსზე. მაშინ ატლანტიდის
სამეფო ჩამოყალიბების პროცესში იყო და ბაალბეგის იმპერიასთან დაძაბული პოლიტიკური
ურთიერთობა არ ჰქონდა. ურანუსი და ბაალბეგის იმპერია ატლანტიდის ათი კუნძულის
სამეფოებსაც თავის საკუთრებად თვლიდა. ბაბუა ურანუსიც სანამ ცოცხალი იყო ყოველმხრივ
ხელს უწყობდა პოსეიდიას ახალი სამეფოს ჩამოყალიბებაში.
ქრონოსს ანუ პოსეიდიას მამას სამართავად გადაეცა კუნძულ პოსეიდიას მაღალმთიანი
რეგიონი ატლასის სამეფოს დასავლეთით, სადაც მდებარეობდა დიდი ტბა მაღალი მთების ძირში,
ამ მთებით გარშემორტყმული. ეს მიწა კუნძულის ჩაძირვამდე (10.465ჩ.წ.ა.) ქრონოსის სახელს
ატარებდა. იგი დასტურდება ტროას განძში ნაპოვნი ატლანტიდური არტეფაქტებით, რომელიც
ქრონოსის მმართველი ერთ-ერთი უცნობი მეფისგანაა გამოგზავნილი. ეს უძვირფასესი პრიამის
საგანძური, უდიდესი მტკიცებულაა ატლანტიდის არსებობის. ნათელია რომ ქრონოსიც ურანუსის
სამეფო ოჯახს ეკუთვნოდა. სხვაგვარად მმართველის სტატუსის მიღება ატლანტიდის
კუნძულებზე შეუძლებელი იყო.
დავუბრუნდეთ ბალკანეთს, სადაც ზევსი დარჩა სრული ბატონ პატრონი ამ სამეფო
კოლონიის. “ნათელმხილველებმა” შეამჩნიეს ქრონისის და ჰადესის გაუჩინარება. ცხადია ისინი
დაინტერესდნენ მათი ბედით. ეშმაკმა ზევსმა გულუბრყვილო ადამიანებს პრიმიტიული საკენკი
გადაუყარა. მან თქვა, რომ ჰადესი გააგზავნა მიწის ქვეშ, ხოლო მამამისს სასქესო ორგანო “მოაჭრა“
და მოიშორა. თან დეტალურად აღუწერა “დასჯის” ამბები ელინთა გულუბრყვილო
"ნათელმხილველებს". ამგვარად, ჰადესი გახდა მიწისქვეშეთის მეუფე, ხოლო მამამისი ქრონოსი
დაუჯერებელი მითების ბურუსში გაეხვია. ჩვენთვის ცნობილია ისიც, რომ ქრონოსი ატლანტიდის
კუნძულებზე გადაბარგებამდე, მის უფროს ძმასთან სატურნთან გაემგზავრა Caieta–ში აპენინის
ნახევარკუნძულზე.
ზევსის არიელი ტიტანების მისიამ, ბალკანეთზე ტიტანური კონსტრუქციების და ტაძრების
მშენებლობასაც მოჰკიდა ხელი. ტიტანი არიელები დროებითს და უხარისხოს არ აშენებდნენ. მათ
მეგალითურ შედევრებს დიდხანს უნდა გაეძლო დრო-ჟამისათვის. წმინდა (არასიმილირებული)
არიული რასა იყო ცაცია რასა 2.5÷3.0m. სიმაღლის და ფიზიკურადაც ტიტანები იყვნენ
მეტრანახავრიან აბორიგენებთან შედარებით. ურანუსის უფროსი შვილის სატურნის მისიას
მსგავსი მეგალითური მშენებლობებით აპენინებზე თავი ძალიან არ გამოუჩენია თუმცა სატურნის
მისიამაც დაუტოვა ჩვენს მეცნიერებს მეგალითური თავსატეხები. სატურნის სახელზე ერთი

მნიშვნელოვანი ტაძარიც ააშენეს კაპოტოლიუმის (მმართველების) ბორცვზე. რამე რომ
მომხდარიყო ბაალბეგის იმპერიის მმართველის გვირგვინი სატურნის თავს დაამშვენებდა
იმპერიის კანონმდებლობის ძალით, მაგრამ სატურნმა ისიც იცოდა რომ შეიძლებოდა იმპერიის
გვირგვინს ვერც მორგებოდა (ან მოსწრებოდა) სიბერეში. როგორც ჩანს მან თავი დაიზღვია და არ
ისურვა ბაალბეგის არისტოკრატულ ინტრიგებში თავისი ბებერი თავის გაყოფა, რადგანაც თავს
აპენინზეც კარგად გრძნობდა. სატურნმა აპენინზე თავის უფროსს ვაჟს იუპიტერს გადააბარა
ტახტი გამოცდილების მისაღებად. არც სატურნის უფროსს შვილს იუპიტერს გამოუჩენია თავი
პოლიტიკური კავშირების ხლართვით. სექსი ადგილობრივ აბორიგენთა ქალებთან მისი
გართობის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი იყო. მანაც იცოდა, რომ ადრე თუ გვიან, ბაალბეგის
იმპერიის ტახტი მას დარჩებოდა. მართალია ზევსის პოლიტიკური კავშირების ხლართვა
უშედეგო აღმოჩნდა, მაგრამ მისმა უმცროსმა ძმამ პოსეიდიამ ზევსს აშკარად აჯობა. ცაციები
საკმაოდ მაღალი რასის წარმომადგენლებიც იყვნენ. შეიძლება ითქვას რომ მათი ჩვეულებრივი
სიმაღლე იყო დაახლოებით 2.50÷2.60m.-ის ფარგლებში. აბორიგენების საშუალო სიმაღლე იყო
≈1.50მ. მოკლედ ცაცია არიული რასა ფიზიკურადაც ტიტანები იყვნენ ადგილობრივ
აბორიგენებთან შედარებით. ადრე განვითარებული არიული ცაცია რასა, კიბოს წარღვნის
(34,289B.C.) ეპოქიდან ყველაფერს ნატურალურს და ახალს მიირთმევდა. შემწვარი და მოხარშული
საკვების მიღებაც ყველაზე ადრე ისწავლეს, რაც მათი ასკის და სიმაღლის მატებაშიც აისახა.
ოლიმპიელი "ტიტანები" ელინმა აბორიგენებმა გააღმერთეს და შესაბამისი მშობლებიც მოუძებნეს.
ქრონოსი გახდა მიწისა და ცის შვილი. ბალკანეთის სტუმარი პრინცები და პრინცესები და მათი
ამალის წევრები, არიელი მონადირები, მოგზაურები და ტურისტები, ოკეანიდების სახელითაა
ცნობილი, რადგანაც ისინი ზღვიდან შემოდიოდნენ გემებით, რათა ბალკანური მისიის
საქმიანობას გასცნობოდნენ, ან დაესვენათ ეგზოტიკურ გარემოში.
უძველესი ბალკანური მითოლოგია ნათლად ამტკიცებს, რომ გულუბრყვილო პრიმიტიულ
ნათელმხილველებს ფანტაზიის დიდი უნარი და კომპიუტერული მეხსიერება ჰქონდათ.
ამგვარად, თუ ისტორიულ პერსონას ჰყავს დაუჯერებელი მშობლები: მიწა, ცა, ოკეანე, მზე,
მთვარე და ა.შ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ის პირველი ან მნიშვნელოვანი არიელი მისიონერია.
რომაულ მითოლოგიაში, ბევრი შრომის და ინტელექტუალური თავსატეხების ამოხსნის
შემდეგ გავარკვიე, რომ პირველი მისიის ხელმძღვანელი იყო სატურნი. იმპერატორ ურანუსის
უფროსი ვაჟიშვილის, უფლისწულ სატურნის ახალგაზრდული მისია, წარღვნამდელ ეპოქაში
კაპიტოლიუმის (მთავარი) ბორცვიდან ხელმძღვანელობდა, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების
გაშლას მთელს აპენინის ნახევარკუნძულზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე - ქრონოსის მისიის
პარალელურად. აქ ისე არის არეული ეტრუსკული, პროტო-რომაული, კრეტული, ბალკანური და
სხვა ღმერთები, რომ ახლა შეუძლებელია პირველი მისიის რეალური წევრების დადგენა. სატურნი
არის ერთადერთი რეალურად გამოკვეთილი ფიგურა. სატურნი ცისა და მიწის შვილად
მოიხსენიება და ღმერთთან არის ასოცირებული. პლუტო იყო Ha;Ua;X1-mtDNA და R1a;Y-DNA
კოდების ასიმილირებული შთამომავლობის უძველესი ღმერთი, ატლანტიდის და კრეტული
მითოლოგიის ერთ-ერთი უმნიშვნალოვანესი ღვთაება. ის ლათინურ-არიული რასის რომაელთა
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღვთაებაც იყო. ლათინურ-არიული რასის რომაელთა ნაკლებად
ასიმილირებული შტო კაპიტოლიუმის ბორცვზე, ძირითადად კრეტიდან ემიგრირებულთა
შთამომავლობაა. რომაული არისტოკრატიის ნაწილი კი განადგურებული ტროიდან
ემიგრირებული არიულ-ელინური ასიმილირებული ელიტის შთამომავლობაა. ეს იმის უტყუარი
მტკიცებულებაა რომ Pluto–ს კულტი რომში კრეტიდან შემოვიდა. არ არის გამორიცხული რომ
იგივე გზით მოხვედრილიყო რომში იუპიტერის და ზოგიერთი სხვა ღვთაებების კულტიც. თუ
ბაალ-ბეგის ტაძრების სახელები ზუსტია, ეს იმაზე მიუთითებს რომ ქანაანის ქვეყანაში შესული
და დამკვიდრებული Ha;Ua;X1-mtDNA და R1a;Y-DNA კოდების ხალხისათვის ბაალის და
იუპიტერის მისიის მნიშვნელობა ძალზე დიდი ყოფილა. პირველმა დააფუძნა ქალაქი, და
უდიდესი იმპერია შექმნა. იუპიტერი კი ამ უდიდესი პირველი მსოფლიო იმპერიის ბოლო

მმართველი იყო. ბაალბეგი ათას წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მაშინდელი მსოფლიოს
უდიდესი პოლიტიკური, ეკონომიკური და რელიგიური ცენტრი იყო. სამწუხაროდ ის
ისტორიული მასალები და დოკუმენტები რომლებმაც ამ მისიების საიდუმლოს შეიძლება
მოფინოს ნათელი “მომეცნიერო მასონების” (Academy of Sciences) პატიმრობაში იმყოფება.
მომეცნიერო მასონები მასონური მოძრაობის ნელი მოქმედების ნაღმია, რომელიც მასონებს და
მთელ მსოფლიოს დაღუპავს.
6. ზევსის ზღაპრები და ისტორიული თავსატეხები
რომ გავიგოთ რეალური ისტორია ჩვენ უნდა ჩავანაცვლოთ გულუბრყვილო
ნათელმხილველის გონება ჩვენი გონებით წარღვნამდელ ეპოქაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ახალგაზრდა ზევსი ძალზე ეშმაკი და მკვეხარა კაცი იყო. ნებისმიერი ახალგაზრდა კაცი
საჭიროებს გართობას. ზევსი გარშემორტყმული იყო რა გულუბრყვილო და ყველაფრის დამჯერი
აბორიგენებით, ამ უჩვეულო სიტუაციას იგი გასართობადაც იყენებდა. ქრონოსის ნაადრევი
წასვლა ბალკანეთიდან იმითაც იყო გამოწვეული, რომ მან აბორიგენთა ენა არ იცოდა და მათ ვერ
ეკონტაქტებოდა თუნდაც გასართობად. შეიძლება ითქვას, რომ მას ძალზე მოწყენილი ცხოვრება
ჰქონდა. საჭმელი და სასმელი არ აკლდა, მაგრამ ეს ხომ არ იყო მთავარი. განვიხილოთ ზევსის
ფანტასტიკური ზღაპარი, რომელიც მან მამამისზე მოიგონა.
"ქრონოსს შურდა მამამისის ურანუსის ძალაუფლება, რომელიც მთელი სამყაროს
(ლემურიის არიული იმპერიის) მმართველი იყო. ურანუსს კი ჰქონდა თავის მეუღლესთან
გაიასთან მტრობა (ე.ი. ცას და მიწას ერთმანეთის მტრობა ჰქონდათ). ურანუსმა გაიას დაუმალა
მისი ყველაზე ახალგაზრდა შვილები, ასხელა და ასევე ცალთვალა ციკლოპიც ტარტარუსის
დილეგში გამოამწყვდია. მიწისქვეშა დილეგში შვილები სინათლეს ვერ ხედავდნენ. გაიამ გააკეთა
დიდი ნამგალი, შეკრიბა ქრონოსი და სხვა შვილები და არწმუნებდა მათ, რომ მოეხდინათ მათი
მამის კასტრირება. მხოლოდ ქრონოსმა გაბედა ამის გაკეთება. გაიამ გადასცა ნამგალი ქრონოსს და
ჩაასაფრა საფარში. როცა ურანუსი შეხვდა გაიას ქრონოსმა შეუტია მამამის და მოკვეთა სასქესო
ორგანოები. მოკვეთილი ორგანოები მან ზღვაში გადაყარა. ურანუსის დაღვრილი სისხლისაგან
(ზოგიერთი ვარიანტით სპერმიდან) გიგანტები Erinyes-ი და Meliae წარმოიშვნენ. იმ
ნაწილებისაგან, რომელიც ზღვაში იქნა გადაყრილი აფროდიტე გაჩნდა. ურანუსი იმუქრებოდა
შურისძიებით”...)))
“ამის შემდეგ ქრონოსმა გაანთავისუფლა ტარტარუსის დილეგში გამომწყვდეული ტუსაღები
ცოლად მოიყვანა “მისი და” რეა და დაიწყო სამყაროს მართვა, ხოლო რეა გახდა დედოფალი. ეს
იყო ოქროს ხანა. ყველა აკეთებდა კარგ საქმეებს და ამორალურ ქმედებებს ადგილი არ ჰქონდა.
ქრონოსმა თავის მაგალითზე დიდი გაკვეთილი მიიღო იმისა, რომ ისიც შეიძლებოდა ისევე
მოეშორებინა მის შვილს როგორც მან მოიშორა მამამისი. მისი წინათგრძნობა რომ არ ამხდარიყო
მან მისი შვილები ჰადესი და პოსეიდია დაბადებისთანავე გადაყლაპა. ამის გამო რეამ მესამე
შვილი ზევსი მალულად გააჩინა, ხოლო ქრონოსს მიუტანა შეფუთული ქვა. რეამ თავისი მესამე
შვილი ზევსი გადამალა იდას მთის მახლობლად, გამოქვაბულში სადაც იგი თხამ ამალთეამ
გაზარდა. როცა ზევსი გაიზარდა, მას დედამისმა გაიამ მისცა ღებინების წამალი. ამ წამლის
საშუალებით ზევსმა მამამისს ამოანთხევინა (15-16 წლის წინათ???) გადაყლაპული ქვა, მისი ძმები
და დები? შემდეგ ზევსმა გაანთავისუფლა დამწყვდეული გიგანტები ელვის (მეხის) საშუალებით.”
…???...)))
ჩვენ ვხედავთ, რომ ზევსის და გულუბრყვილო ნათელმხილველების ფანტაზიას საზღვარი
არ აქვს. ზევსს შეიძლებოდა მის სტუმარზე ეთქვა რომ ის ჩამოვიდა სირიუსის სისტემიდან ან
კოსმოსიდან. ელინური ტომის კომოპიუტერული მეხსიერების “ნათელმხილველები” ამას
დაიზეპირებდნენ და ახლა ჩვენ გვექნებოდა კიდევ ერთი თავსატეხი. სამაგიეროდ გაიშიფრა

ბაალბეგის ერთ-ერთი უკანასკნელი იმპერატორის ურანუსის და მისი მეუღლის, ბაალბეგის
დედოფლის სახელი – გაია.
მოკლედ ჩვენ ამ ზღაპრიდან შეგვიძლია უმნიშვნელოვანესი დასკვნა გავაკეთოთ. პრინც
ქრონოსის არიული ახალგაზრდული მისია, ბალკანეთზე ბაალბეგიდან ცაციების მეფეს, ურანუსს
გამოუგზავნია, სოფლის მეურნეობის განსავითარებლად და სწრაფად ზრდადი იმპერიის
საზღვრების გასაფართოებლად. ეს იმპერია მალე პლანეტარულ სტატუსს მიიღებს ატლანტიდის
დაარსების შემდგომ და მართლაც მთელი მსოფლიოს მმართველად მოგვევლინება.
თავისუფლების მოყვარული მაგრამ მართვის უფლების არ მქონე სამეფო ოჯახების
მრავალრიცხოვანი (უმცროსი) შთამომავლები ოკეანეების პატარა კუნძულებზეც კი დაარსებენ
საკუთარ კოლონიებს რომ “თავიანთი თავი თვითვე ეყუდნოდეთ”
მე ეჭვიც კი არ მეპარება იმაში, რომ ეშმაკ და მკვეხარა ზევსს მისი ძმა ჰადესი არ მოუკლია.
ჰადესი ატლანტიდის ახალ სამეფოში ივერიის ნახევარკუნძულთან ერთად მოხვდა. ზევსი
საკმარისად ჭკვიანი იყო იმისათვის, რომ ამდაგვარი ბოროტი ხუმრობები არ გაევრცელებინა
პოსეიდიაზე ან ბაალის ქვეყნის მმართველ ურანუსზე (მის სიცოცხლეში) - მისი სამეფო ოჯახის
მთავარ მმართველზე. ასეთ ბოროტ ხუმრობას შეეძლო ზევსის მმართველობის ეპოქისთვის
წერტილი დაესვა და მართალა გამოემწყვდიათ ტარტარუსის დილეგში, რომელიც
დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად არსებობდა. ეჭვიც კი არ უნდა შეგვეპაროს, რომ ზევსს
მართლაც შურდა მისი დიდი ბაბუის ურანუსის ძალაუფლება. მითში ხომ ჭეშმარიტების
მარცვალი ან მარცვლებიც არსებობს. ეს გახლავთ მითის აქსიომა, ხოლო მის მოძებნას და
ამოკრებას სჭირდება უდიდესი ინტელექტუალური მობილიზაცია
გულუბრყვილო აბორიგენებს ყველა ქალი, ვინც დიდხანს იმყოფებოდა ზევსის გვერდით
მისი დები ეგონათ. სამეფო ოჯახის წევრებს ერთი არიული წარმოშობის მსახური მაინც ხომ
ჭირდებოდათ თუ მეტი არა. დემეტრა სწორედ რომ მსახური იყო, რომელმაც ქალიშვილი
(Persephone) გაუჩინა ზევსს. Persephone მოგვიანებით შვიდ პატარა კუნძულზე განლაგებული
სამეფოს დედოფალი გახდა. Estia კი ნამდვილად დიდი ტრიოს და იყო. ასე უფრო
დამაჯერებელია. ზევსს უამრავი არჩევანი ჰქონდა შეერჩია მისი რჩეული უზარმაზარ იმპერიაში,
რომელიც მთელს შავ და ხმელთაშუა ზღვის გარშემო, ნიგერის და ნილოსის ხეობის მთელს
სიგრძეზე იყო გადაჭიმული ეთიოპიის (წარღვნამდელი არიული ფინიკიის) ჩათვლით. ზევსის
მეუღლის ჰერას ხასიათი, ტიპური ამაყი ელიტარული სამეფო ოჯახის წევრისთვისაა
დამახასიათებელი, რომელიც უეცრად აღმოჩნდა პრიმიტიული ელინური ტომის ხალხის
დედოფალი. ეს სხვა სამყარო მისთვის თითქმის მიუღებელი იყო. მას არ ჰქონდა სხვა გზა და
გახდა ნერვიული და მკაცრი ელინური ტომის აბორიგენებისთვის. ჰერა ცნობილი იყო როგორც
შურისმაძიებელი და ეჭვიანი ქალი, განსაკუთრებით ზევსის მრავალრიცხოვანი საყვარლების
მიმართ და ასევე ზევსის უამრავი შვილების მიმართაც.
ზევსი ყოველთვის ყურადღებით აკვირდებოდა ხმელთაშუა ზღვის გარშემო მიმდინარე
პროცესებს და ცდილობდა მართვის ნებისმიერ გაჩენილ ნიშანში თავისი ხალხი ჩაესვა, რომ
გამხდარიყო მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე. მისი ამალის მნიშვნელოვანი წევრი იყო
ჰელიოსი და ამასთანავე როგორც ჩანს ძალზე ახლობელი ადამიანიც. ჰელიოსი რა თქმა უნდა
სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი იყო. მისი ვაჟი - აიეტი, ივერიული ეთნოსით დასახლებულ
კოლხეთს მართავდა, ხოლო ქალიშვილი ეგეოსის კუნძულების მმართველის მინოსის მეუღლე
გახდა. ჰელიოსის ერთ-ერთმა ვაჟმა, ეგვიპტეში ქალაქი დაარსა და მას მამის საპატივცემულოდ
ჰელიოპოლისი უწოდა, რომელიც შემდგომ სამეცნიერო ცენტრად იქცა. ამ ვაჟს ერქვა Actis-ი და
იგი ჰელიოსის და Rhode-ს შვილი იყო. კუნძული როდოსი (Rhodes) ჰელიოსის მეუღლის სახელს
ატარებს. ჰელიოსი ნამდვილი ფერმერია "თუ თქვენ წახვალთ თრინიკიის კუნძულზე თქვენ
ნახავთ უამრავ მსხვილფეხა საქონლის ჯოგებს და ცხვრის ფარას, რომელიც მზის ღმერთს
ჰელიოსს ეკუთვნის. იქ იქნება შვიდი საქონლის ჯოგი და შვიდი ცხვრის ფარა, თითოეულში 50

სულით"… ატლასი გახდა მავრიტანიის მმართველი. მაშინ ველური მავრები ატლასის მთების
ფერდობებთან და სანაპირო ზოლში ცხოვრობდნენ, მაგრამ შემდგომ ისინი გაძევებული იქნენ
სამხრეთით, რადგანაც ვერ ივარგეს ვერც მენახირეებად, ვერც მებაღეებად და რა თქმა უნდა, ვერც
მიწადმოქმედებად. ისინი ბევრად უფრო განვითარებული ელინური და ივერიული
ევროპეიდული ტომებით ჩაანაცვლეს. ატლასი იყო ფილოსოფისი, მათემატიკოსი, ასტრონომი და
როგორც ჩანს გეოგრაფიც. ის ფაქტიურად ასტრონომი მეფის სახელით იყო ცნობილი. იგი იყო
პირველი არიული მისიის წევრი, ქრონოსთან, ათენასთან და ჰელიოსთან ერთად, რომლებიც
პირველად გაიცვნეს ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთის ელინური ტომის აბორიგენებმა.
ამიტომ მას პირველი ტიტანის სტატუსით იცნობდნენ. ატლასის სახელი დაერქვა მოგვიანებით
მთელს უზარმაზარ მთიანეთს, რომელსაც აფრიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს.
როგორც ჩანს იგი იყო პირველი ინიციატორი და შემქმნელი ცის კაბადონის ვარსკვლავების და
დედამიწის გეოგრაფიული რუკების, ანუ ატლასის. თანამედროვე მსოფლიო, დედამიწის
გეოგრაფიული რუკების და ცის კაბადონის რუკების კრებულს დღესაც მისი სახელით იცნობს.
ასეთი რუკების კრებულის, პირველი შემქმნელის პატივისცემის ნიშნად ატლასი ეწოდება. ატლასი
ქრონოსის ძმისშვილი იყო. ურანუსის ეპოქაში ისე განვითარდა ზღვაოსნობა, რომ ასეთი რუკების
შექმნა გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენდა. ლომების არეალის ანუ ლემურიის იმპერიის
უზარმაზარ ტერიტორიებს, გემები ერთმანეთთან ვერ დააკავშირებდნენ თუ არ ექნებოდათ
ზუსტი რუკების კრებულები, როგორც ცის კაბადონის, ასევე ხმელთაშუა ზღვის და მისი
მიმდებარე ტერიტორიების.
დარდანუსი იყო ზევსის და Electra-ს შვილი. Electra ატლასის ქალიშვილი იყო, დარდანუსი
კი იაზონის ძმა გახლდათ. დარდანუსმა უდიდესი სამეფო დინასტია შექმნა. მის სახელს ატარებს
დარდანელის სრუტე. დარდანუსის არიულმა, ასიმილირებულმა სამეფო საგვარეულომ
ბირთვული ომის შემდეგ 12,000 წელზე მეტი იარსება 1178 ჩ.წ.ა-მდე. ეს სამეფო ოჯახი, ტროას
დაცემის (1178 ჩ.წ.ა) შემდეგ, მთელი თავისი ქონებით და საკუთარი გემით ემიგრაციაში წავიდა.
სწორედ ამ ოჯახის შემდგომმა თაობებმა დაარსეს რომი, კაპიტალოუმის ბორცვის გარშემო და
უდიდესი იმპერია შექმნეს.
ჩვენ გვაქვს უამრავი მტკიცებულება ზევსის ზღვარსგადასული სექსუალური და
მმართველობითი აქტიურობის შესახებ. ის რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი არიული სამეფო
დინასტიის, ურანუსის ოჯახის წევრი იყო. ურანუსის დინასტია, მთელს ლემურიის იმპერიას
ბაალის ქალაქიდან მართავდა. წარღვნამდელი ქალაქი ნიშნავს მცირე დასახლებას, სადაც მინიმუმ
რამდენიმე ასეული წმინდა სისხლის არიული ოჯახი ცხოვრობს და რომელიც გარშემორტყმულია
არც ისე დიდი დამცავი კედლებით. წარღვნამდელი ციხესიმაგრე კი ნიშნავს დიდი ტერიტორიის
(არეალის) მმართველ ცენტრს ან არიული იმპერიის დედაქალაქს.
ზევსს, სადაც ხელი მიუწვდა, მართვის სტრუქტურებში ყველგან თავისი ნათესავები და
მეგობრები ჩასვა. ნათლად ჩანს, რომ ამ ქსელის შექმნით იგი ემზადება, რომ გახდეს
წარღვნამდელი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი პიროვნება. მას ჰყავს თავისი მმართველები ატლასის
მთებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე – ატლასი, კავკასიაში – აიეტი, კრეტაზე – მონოსი,
ეგვიპტეში – Actis-ი, ანატოლიის ნახევარკუნძუზე – დარდანუსი, ლივიაში – ლივია (львица).
ბალკანეთის ნახევარკუნძული ხომ მისი ექსკლუზიური ტერიტორია გახლდათ. ზევსმა ააშენა
საკუთარი ციხესიმაგრე ბალკანეთში, რომელსაც მერე ეწოდა ათენას სახელი. ამ საოცარმა
არიულმა საკულტო ძეგლმა, ზევსის ოცნების იმპერიის არშემდგარმა დედაქალაქმა და
გაცრუებული იმედების სიმბოლომ, წარღვნის შემდეგ ათასწლეულების განმავლობაში უამრავი
პილიგრიმი მოიზიდა გარშემო. დღეს იგი ქალაქ ათენის სახელითაა ცნობილი.
არც ზევსის ძმას პოსეიდიას ეძინა ამ დროს. იგი გამალებით აშენებდა ციხესიმაგრეს შუა
ატლანტიკის ოკეანეში მდებარე გრანდიოზული კუნძულის კუთხეში, მის მიერვე შექმნილ

ხელოვნურ კუნძულზე, რომელსაც ციხესიმაგრე ატლანტისი უწოდა. ნებისმიერ ადამიანს
შეუძლია ინტერნეტში ამ ჩაძირული ტერიტორიის რელიეფის ნახვა Google–ს პროექტის
საშუალებით. ახლა ჰიდროლოკატორის ნატურალური რელიეფური სურათები მომეცნიერო
მასონების შეკვეთით ძალზე დაზიანებულია, მაგრამ წრიული მთების დაფიქსირება თვალით
მაინც შესაძლებელია. აზორების კუნძულ Santa Maria–ს ჩრდილოეთოთ მდებარე ჩაძირულ მთაზე
[D=50(სტადია)=10.25km], ნიერუს (Meru) მთაზე იყო გაშენებული ეს ლეგენდარული
პლანეტარული მაშტაბის მქონე იმპერიის ცენტრი Atlantis City≈102,5km დიამეტრის შემოხაზული
არეალი მხოლოდ მიახლოებით წარმოადგენს ქალაქ ატლანტისის სამეფოს ფართობს.
ატლანტიდის ათივე სამეფოს ზუსტი საზღვრების გარკვევაში “მეცნიერების” დაპატიმრებული
არტეფაქტების მომავალი გამოკვლევები დაგვეხმარება. ჰიდროლოკატორის ნატურალური
რელიეფური სურათების დაზიანებამდე, მახვილი თვალს ჩაძირულ ლეგენდარულ ქალაქთან
უპრობლემოდ შეეძლო გაერჩია, სამხრეთით გათხრილ წარღვნამდელი არხის კალაპოტიც,
რომლითაც ეს ქალაქი-ლეგენდა, არიულ რეაქტიულ ეპოქამდე, გემების საშუალებით ოკეანეს და
მთელს პლანეტის კოლონიების არეალებს უკავშირდებოდა. პლატონის მიხედვით Atlantis City
გარშემორტყმული იყო მთებით. იგივეს ამტკიცებს ჰიდროლოკატორის ნატურალური
რელიეფური სურათების, მომეცნიერო მასონების შეკვეთით დაზიანებული გამოსახულებაც,
ჩაძირული ქალაქი-სამეფოს გარშემო, რომელიც ოკეანის ზედაპირიდან ჰიდროლოკატორით
(Sonar–ით) არის გადაღებული.

წარღვნამდელი არიული მსოფლიო იმპერიის ბოლო ცენტრი
ქალაქი-სამეფო და ციხესიმაგრე ატლანტისი - Atlantis City.
ივერიის ნახევარკუნძულსაც პოსეიდია აკონტროლებდა ჰადესის საშუალებით, მაგრამ მან
შეძლო სხვა მმართველების მოსყიდვაც. პოსეიდიამ პირველ რიგში მიმდებარე ტერიტორიების
მმართველები მოისყიდა: ატლასი და ლივია. ამგვარად ზევსს მთელი გეგმები წყალში ჩაეყარა,
ხოლო პოსეიდია ურანუსის სიკვდილის შემდეგ, ბაალბეგის ახალი იმპერატორის, იუპიტერის
უდიდესი პოლიტიკური მტერი გახდა. ბაალბეგის იმპერიას და მის მაშინდელ მმართველს
იუპიტერს, მხოლოდ შავი ზღვის, ბალკანეთის, აპენინის სამფლობელოები და აღმოსავლეთით
მდებარე ინდო-ევროპული ტერიტორიები დარჩა ეგვიპტე-ეთიოპიასთან (ნილოსის ხეობა),
ინდოეთთან, მესოპოტამიასთან, ასურეთთან და კავკასიასთან ერთად. როგორც ვხედავთ
ყველაფერი ომისაკენ მიექანება და რა თქმა უნდა ორივე მხარე სასტიკი სისხლისღვრისთვის

ემზადებოდა. ამ ომს უკვე ვეღარავითარი ძალა ვერ შეაჩერებდა... დაიწყო ტიტანების ომი და
ბევრი ტიტანი იქნა გამომწყვდეული ტარტარუსის დილეგში. თუ რომელი ტიტანები იქნა
გამომწყვდეული, ეს ცალკე კვლევას მოითხოვს. ომს გამარჯვებული არ გამოუვლენია. ეს მხოლოდ
ძალების მოსინჯვა იყო, იმ დიდი ომის წინ, რომელსაც პოსეიდიას შვილები დაიწყებენ და
ატლანტიდის ტრიუმფით დასრულდება ≈(14,350B.C).

წარღვნისშემდგომი ჩრდილოეთ ამერიკა, წარღვნამდელი ატლანტისის Prime Meridian-ი.
დოკუმენტები რომლებმაც ბევრ წარღვნამდელ საიდუმლოს შეიძლება ფარდა ახადოს,
გადამალულია მექსიკისა და ნიუ-იორკის მუზეუმების დილეგებში. ამგვარად, პლატონის
საიდუმლო ამოხსნილია. ომი ატლანტიდელებსა და “ათენელებს” შორის, რეალურად იყო
უამრავი არიული ტრირემების სასტიკი საზღვაო ომი, ორ აღმოსავლეთის და დასავლეთის არიულ
დაჯგუფებას შორის, ცაცია რასის ორ კლანს შორის, რომლებიც მებრძოლებად (მენიჩბეებად)
თავიანთი კოლონიების პრიმიტიულ აბორიგენებსაც იყენებდნენ. მოკლედ, ეს იყო ომი ახალ
ატლანტიდურ არიულ სამეფო კლანს და ძველ ატლანტიდამდელ ანუ ლემურიის (ბაალბეგის
ლომების არეალის) არიულ სამეფო კლანებს შორის.

წარღვნამდელ კუნძულ პოსეიდიას თანამედროვე წყალქვეშა რელიეფი,
რომელიც Sonar-ითაა გადაღებული და კირჩერის მიერ გადარჩენილი ატლანტიდის რუკა

მართალია პლატონის მიხედვით ატლანტიდურმა კლანმა ომი ვერ მოიგო, მაგრამ
ისტორიული ფაქტები სულ სხვა რამეს ამტკიცებენ. წარღვნამდელი მსოფლიო იმპერიის პირველი
დედაქალაქი, ციხესიმაგრე ბაალი არ არის მარტო მიწისძვრის დანგრეული. მიწისძვრების მთელს
სერიასაც კი არ შეუძლია უზარმაზარი ქვის მეგალითების ისე უცნაურად გადაადგილება, როგორც
არის მსოფლიოს პირველი მეფე-მეუფის ბაალის ქალაქში. ბაალბეგის ადგილზე მარტო
წარღვნამდელი ციხესიმაგრე არ იყო. იგი რელიგიური ცენტრიც იყო. არიელთა ასიმილირებული
შთამომავლების - ეგვიპტელი კოპტების არისტოკრატებში და ქურუმებში თავიანთი დიდი
წინაპრების ქალაქი (Baalbek) ცნობილი იყო როგორც კადეში. კადეში god us - [gada∫] ნიშნავს
ღმერთების ღმერთს - თითქმის იგივეს რაც ბაალბეკი.
ჩვენ გვაქვს ისტორიული მტკიცებულება და ამიერიდან უზუსტესი გეოლოგიური
მტკიცებულება იმისა, რომ წარღვნამდელი მსოფლიოს შემდეგი პოლიტიკური და რელიგიური
ცენტრი გახდა ატლანტისი (Atlantis city). აღმოჩენილია მთა, რომელზეც ცენტრალური
ციხესიმაგრე იყო და სამხრეთით გათხრილი არხიც, რომ გემები თავისუფლად შესულიყვნენ,
აუღებელი ციხესიმაგრის მისადგომებთან მოწყობილ ნავსაყუდელებამდე. 10,465B.C. წლის
წარღვნის დროს მომხდარი კონტინენტების დრეიფის გამო, ახლა ამ არხს ზუსტად სამხრეთის
მიმართულება აღარ აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, ისტორიული ცნობების უტყუარობაში და
იმაშიც, რომ ჩაძირული არხის კალაპოტი რუკაზე ზუსტად მიუთითებს წარღვნამდელ სამხრეთ
მიმართულებას.
თანამედროვე უფრო დეტალური გამოკვლევების შედეგად მიღებულ რელიეფზე Google–
საგან განსხვავებით ნათლად ჩანს კუნძულ პოსეიდიაზე ის მთაც, რომელზეც ციხესიმაგრე
Atlantis–ი მდებარეობდა, წრიული მთების ცენტრში. მისი კოორდინატებია (W25:N37.4):(-25 :37.4).
“როგორც ეგვიპტელმა ქურუმმა აღწერა მთელი კუნძული იყო ძალიან მაღალი და ციცაბო
სანაპირო ზოლის გასწვრივ. უშუალოდ ციხესიმაგრე Atlantis–ის მიმდებარედ იყო ვაკე
ტერიტორია, რომელიც უშუალოდ გარშემორტყმული იყო მთებით, რომლებიც ეშვებოდა
ზღვისაკენ. მთები იყო გაჭიმული მთელს კუნძულზე, ზოგან ციცაბო იყო და ზოგან თანაბარი
(მდელოებიანი) რელიეფის მქონე. ერთი მთაგრეხილი გრძელდებოდა ერთი მიმართულებით
3000(სტადია). ხოლო მეორე რომელიც კვეთდა მას იყო 2000(სტადია). კუნძულის სამხრეთ ნაწილი
შემოზღუდული იყო ჩრდილოეთიდან მთებით.”
პლატონისთვის გაკეთებული თარგმანი და აღწერა შესრულებული იყო ეგვიპტელი
ქურუმ(ებ)ის მიერ. ეს კი იმას ნიშნავს რომ უნდა გამოვიყენოთ ატლანტიდურ-ეგვიპტური
სიგრძის საზომი ერთეული; 1(სტადია)≈230.3 m. შესაბამისად მთების სიგრძეები იქნება ≈690.9 km.
და 460.6 km. რუკაზე ისიც ჩანს, რომ წარღვნის დროს კონტინენტების დრეიფის შედეგად, მთავარი
კუნძული პოსეიდია სამ ნაწილად გაიგლიჯა. დედაქალაქ Atlantis–ის მიმდებარე ტერიტორია
ახლა არ არის ვაკე ადგილი. 12,475 წლის წინათ წარღვნის დროს Atlantis city–ის ჩრდილო
დასავლეთით და ჩრდილოეთით, ლეგენდარული ნიერუს მთის მძინარე ვულკანის
მწვერვალიდან იფეთქა კოლოსალურმა, გავარვარებულმა ლავის მასებმა და ქვევით მიმდებარე
უზარმაზარი ვაკის დიდი ტერიტორია ნაწილობრივ დაფარა. არც ის არის გამორიცხული, რომ
გეოლოგიური და კოსმოგეოლოგიური მეცნიერებების კანონების არ მცოდნე ატლანტიდელებმა
ვერ გამოთვალეს ასტეროიდ ფატას ასაფეთქებელი ატომური მასალების სიმძლავრე და მოახდინეს
დედამიწის უზარმაზარი ცენტრალური მეტალური და მაგნიტური ბირთვის გარშემო მდებარე,
თხევადი გარე ბირთვის, კოლოსალური და კატასტროფული წნევის ძალების აქტივიზაცია
(დეტონაცია), ასტეროიდ ფატას მსხვილი ნამსხვრევების დაცემის შედეგად. უზარმაზარმა
დეტონაციამ გამოიწვია მანტიის მყარი ფენის გაბზარვა და გარე ბირთვის თხევადი მასების
ასთენოსფეროში, ანუ თხევადი მაგმის ოკეანეში გადინება ქერქის ქვეშ (EB geo-transfer). ყველაზე
დიდი და არასტაბილური წყნარი ოკეანის ლითოსფერული ფილების სწრაფმა ურთიერთქმედებამ
და ამ უზარმაზარი ფილების გრანდიოზულმა ტალღურმა დეფორმაციებმა, კილომეტრობით

სიმაღლის ცუნამები დაატეხა თავს კონტინენტებს წყნარი ოკეანის მხრიდან, რომელიც ინდოეთის
ოკიანეშიც გავრცელდა, ატლანტიკის ოკეანეს სამხრეთითაც და ჩრდილოეთ პოლუსისაკენაც.
შესაძლოა
ძლიერმა
მიწისძვრებმა
და
წყლის
შეტევამ
ატლანტიდის
ატომური
ელექტროსადგურების აფეთქება გამოიწვია. ავარიულ რეჟიმში რამდენიმე სადგურის რომელიმე
ბლოკი არ გამოირთო (Shut Down) ავტომატურად და აფეთქდა. იმ პერიოდში, დედამიწის
ასტეროიდული მთვარის - ფატას განადგურებამდე, კონტინენტურ და ოკეანურ ლითოსფერულ
ფილებს შორის იზოსტატიკური ბალანსი, ანუ მაგმის (ასთენოსფეროს) ოკეანეზე დედამიწის მყარი
ქერქის ფილების და მათი შეერთებული ნაგლეჯების ტივტივის უნარი საკმაოდ
გაწონასწორებული იყო.
არც ედგარ კეისის ვერსიის უარყოფა შეიძლება, რომელიც ატლანტიდაზე მძლავრი
აფეთქების შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. ეს ასე შეიძლება გაიშიფროს. ატლანტიდელმა
მეცნიერებმა ვერ გათვალეს, თუ რა შეიძლება გამოეწვია, ასტეროიდ ფატას მსხვილი ნამსხვევების
დაცემის შემდეგ წარმოქმნილ მიწისძვრებს. მოკლედ მიწისძვრებისაგან დაზიანებული
ელექტროსადგურ(ებ)ის მართული ატომური რეაქცია გადაიზარდა უმართავ ჯაჭვურ რეაქციაში
და უძლიერესი ატომური აფეთქებ(ებ)ის გამო მოხდა საშინელი გეოლოგიური კატასტროფა.… ეს
ვერსია უფრო დამაჯერებლად ჟღერს. რადგანაც ატლანტიდა ტექტონიკურად ძალზე
არასტაბილურ ზონაში იყო. მიწისძვრას შეეძლო ატომური ელექტროსადგურ(ებ)ის ძლიერი
დაზიანება და ჩატვირთული რადიაქტიული საწვავის ერთდროულად აფეთქება.
ატლანტიდელ არიელთა იმპერიული მადა, როგორც მშენებლობაზე ასევე მთელი
მსოფლიოს მართვაზეც განუზომელი იყო. ბალკანელი თუ ოლიმპოს მთებთან მცხოვრები
პრიმიტიული ნათელმხილველები და მათი ტომები არ იყვნენ ატლანტიდელების მტრები. მათი
მთავარი მტრები იყვნენ ოლიმპოს "ღმერთები" - ელინური ტომების მმართველი არიული
არისტოკრატია. საკმარისი იყო სულ ათიოდე ცაცია მმართველი გაენადგურებინათ ოლიმპოს
მთებში, რომ საქმე მოთავებული იქნებოდა. პლატონი “ათენელების” (მაშინ არ არსებობდა ქალაქი
ათენი) დამარცხებას არ აღიარებს, მაგრამ ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ
ატლანტიდელებმა არა მარტო ზევსის ციხესიმაგრე დაანგრიეს, არამედ ბაალის ქალაქიც ზედ
მიაყოლეს. ატლანტიდამდე არსებულმა ბაალის იმპერიამ კაცობრიობას სხვა განსაცვიფრებელი
ხელოვნების უდიდესი ნიმუშებიც დაუტოვა. Krak des chevaliers–ი დაშენებულია წარღვნამდელი
ცივილიზაციის მიერ აშენებული, მაგალითური ციხესიმაგრის ნანგრევებზე. ეს ციხესიმაგრე
ბაალის ქვეყანაში მდებარეობდა. აქაც ისევე როგორც მთელი მსოფლიოს სხვა უამრავ ადგილზე
გამოკვეთილია მთავარი და უტყუარი ფაქტი. მშენებლებს (რესტავრატორებს) რამდენიმე ათასი
წლის წინათ, ჰქონდათ პრიმიტიული ცოდნა და მათ წარღვნამდელ მეგალითებს მხოლოდ
დააშენეს პრიმიტიული კონსტრუქციები პატარა და უფორმო ქვებისაგან, ისევე როგორც Carthagoში, მექსიკაში, Axum-ში, ეგვიპტეში, Ankhor wat-ში, მაჩუ-პიკჩუზე, და ა.შ. ბაალის იმპერიამ
დაგვიტოვა ქვაში ნაკვეთი გასაოცარი ტაძრებიც. ამ ტერიტორიას დღეს ეწოდება Petra. იგი
მდებარეობს იორდანიაში. ის ლემურიის არიული იმპერიის ბანკს წარმოადგენდა და ფარაონები არიელი ღმერთების-(el) ხაზინას – “ელ-ხაზნას” უწოდებდნენ. საერთოდ ლიბანის, სირიის და მათ
მიმდებარე ტერიტორიებზე უამრავი წარღვნამდელი არტეფაქტებია მიმოფანტული. ინტერნეტის
საშუალებით შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ეს წარღვნამდელი საოცრებები. აქ შემორჩენილია
უზარმაზარ კლდეში ნაკვეთი განსაცვიფრებელი
წარღვნამდელი ტაძრები, ამფითიატრი,
ელიტალური სამარხების ნაშთები, ქალაქების ნაშთები და სხვა უამრავი მეგალითური
კონსტრუქციები. საერთოდ კი ხმელთაშუა ზღვის გარშემო უამრავი არიული ე.წ. “ბერძნულ
რომაული” არტეფაქტია. ანატოლიის ნახევარკუნძულის წარღვნამდელი ტერიტორიალური
მართვის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო წარღვნამდელ Ephesus–ის ტერიტორია, საიდანაც
კონტროლდებოდა მთელი ანატოლიის ნახევარკუნძულის სოფლის მეურნეობის განვითარება.
Ephesus–ის მიმდებარე ტერიტორიები წარღვნამდე დაკავებული ჰქონდათ ბალკანური ტომების
გენეტიკურად მონათესავე ტომებს და იონიკა ეწოდებოდა. წარღვნამდელი არტეფაქტებით სავსე

Ephesus–ში და ანატოლიის ნახევარკუნძულზე, ისტორიის ფალსიფიკატორებმა შესაბამისი ასაკის
რომ ვერაფერი აღმოაჩინეს გასაკვირიც კი არაა. ატლანტიდის იმპერიის ზეობის ეპოქაში ამ
ჩინებული ხელოვნების შედევრების ქალაქში, ანატოლიაზე და მთელს მსოფლიოში არიელთა
ცხოვრება დუღდა.
ყველაზე საინტერესოა ის, თუ რა გამოიყენეს ატლანტიდელებმა, რამაც მათ ეპოქას ბოლო
მოუღო. სამივე ვერსიის გაანალიზებით და უკანასკნელი სამეცნიერო მონაცემებით ირკვევა რომ
ატლანტიდელებმა საკუთარი ეპოქის დასასრულის ინსპირაცია თვითონ მოახდინეს, ასტეროიდ
ფატაზე ატომური შეტევით. ააფეთქა თუ არა ამ ასტეროიდის მსხვილი ნაგლეჯების დაცემისაგან
გამოწვეულმა მიწისძვრებმა, ატომური ჰიდროელექტროსადგურ(ებ)ის რადიაქტიული საწვავი,
რომელშიც პლუტონიუმის და ურანის დიდი პროცენტული რაოდენობა იყო, ეს დამატებით
კვლევას მოითხოვს. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ატლანტიდელთა ეპოქას ისევ მათივე
ეპოქის დასაწყისში, სასტიკ პოლიტიკურ პერიპეტიებში აქტიურად ჩაბმულმა “ღმერთებმა”
მოუღეს ბოლო. Uranus–იც და Pluto–ც მაშინდელი პოლიტიკური კრიზისის შექმნაში
მონაწილეობდნენ. ურანიუმიც და პლუტონიუმიც ბირთვულ საწვავს წარმოადგენს. პლუტო
პოსეიდია, იუპიტერი, ჰადესი… სასტიკ სამხედრო დაპირისპირებებშიც მონაწილეობდნენ.
Uranus–ი კრიზისის დამწყები იყო, რადგანაც სამეფო დინასტიის პოლიტიკური კლანების ფართო
დეცენტრალიზაცია დაიწყო. Pluto როგორც ჩანს პოსეიდიას ბანაკში მოხვდა და ამ მრავალწლიანი
წარღვნამდელი იმპერიალისტური შეტაკებების მონაწილეც იყო.

a) - Krak des chevaliers-სირია

b) - Carthago--ტუნისი

ცნობილია ისიც, რომ რომაელებმა როცა ბაალბეგში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე,
მათი დიდი წინაპრების საოცრებები ნახეს, აპენინის ნახევარკუნძულიდან ბევრი ხალხი
გადმოასახლეს, რომლებსაც აქაური წარღვნამდელი საოცარი ხელოვნების ძეგლებისთვის უნდა
მოევლოთ და ეპატრონათ. როგორც ვხედავთ რომაელები, ატლანტიდელთა ასიმილირებული
შთამომავლები უფრთხილდებოდნენ თავიანთი დიდი წინაპრების მემკვიდრეობას. უნდა
გავითვალისწინოთ, რომ რომის ზოგიერთი კეისრის სიმაღლე 2.5m.-ს აღწევდა. ყოველგვარი ეჭვის
გარეშეა ისიც, რომ მათ არც ზევსის ციხესიმაგრე არ დაუნგრევიათ. ცნობილია რომ მათ ოლიმპოს
არიელი ღმერთების ქანდაკებები წაიღეს და ყველა მათგანს შესაბამისი პარალელური რომაული
მითოლოგიის სახელები შეურჩიეს.
რატომ ეწოდა ზევსის ციხესიმაგრეს ათენას სახელი ეს ცალკე თემაა, მაგრამ მხოლოდ
სტიქია ამ უნიკალურ ქმნილებას ასე ვერ დააზიანებდა. ზევსის ეპოქის ბალკანურ არტეფაქტებს
აშკარად ეტყობათ რესტავრაციების კვალი, მაგრამ ამ რესტავრაციებს საბედნიეროდ არ
შეუცვლიათ კონსტრუქციების წარღვნამდელი გეოგრაფიული ორიენტაციების კვალი, რაც მათი
საწყისი ორიგინალების შექმნის ასაკის დადგენაში გვეხმარება. პართენონში ქვების უმეტესობა XX

საუკუნეშია რესტავრაციის დროს გამოჭრილი, მაგრამ არავის არასოდევ მოუვა აზრად ის, რომ ეს
ხელოვნების ბრწყინვალე ნიმუში XX საუკუნით დაათარიღოს. მას ≈2500 წლით ათარიღებენ,
მარათონის ბრძოლის შემდგომი რესტავრაციის ასაკით. კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ რას და
რატომ ასწავლიდა ოლიმპოს მისია აბორიგენებს.
1. საყვირის ხმარება (ბრძოლაში გამოსაყენებლად)
2. ფლეიტაზე დაკვრა (დასვენების დროს გასართობად)
3. თიხის ქოთნის და თეფშის ხმარება (კვებისთვის)
4. ცხენ(ებ)იანი ორთვალას ტარება (ბრძოლაში გამოსაყენებლად)
5. ნიჩაბის ხმარება (გემის სამართავად სამხედრო და ეკონომიკური მიზნებისთვის)
6. ტრირემის კოლექტიური მართვა ნიჩბების სინქრონული მოსმის ტემპით
7. გუთანის ხმარება, მიწადმოქმედების კულტურის შესასწავლად, კვების პრობლემების
მოსაგვარებლად და ა.შ.

წარღვნამდელი რუკა რომელიც არგონავტებს ეძღვნება (≈14400B.C.)
ჩვენ არასოდეს არ უნდა ავურიოთ ერთმანეთში ზევსის მიერ აშენებული წარღვნამდელი
ციხესიმაგრე ათენა (აკროპოლი [ძველი არიული ქალაქი]) და საბერძნეთის დედაქალაქი ათენი.
თანამედროვე ათენის ჩამოყალიბების დასაწყისის (14400B.C.) მიზეზი ხომ ეს წარღვნამდელი
ციხესიმაგრეა. იგი საუკუნეების განმავლობაში იზიდავდა მოსახლეობას და პილიგრიმებს. რა
თქმა უნდა, ბევრი მათგანი ცდილობდა ამ უძველეს კულტურულ და რელიგიურ ცენტრთან

დასახლებულიყო, რამაც შედეგად მოიტანა ის, რომ დღეს არსებობს ქალაქი ათენი თავისი
მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით
ყველაზე მეტად სამწუხაროა ის რომ ისტორიის ფალსიფიკატორების უამრავმა ბრიგადებმა
უძველესი ელინური ტომების ქვეყანაში ვერავითარ წაეღვნამდელ მტკიცებულებას ვერ “მიაგნეს”.
შერჩევითი “სამეცნიერო” გამოკვლევები, თანამედროვე გაზულუქებული ფალსიფიკატორი
“მეცნიერების” საქმიანობის განუყრელი წესია. აქვეყნებენ იმ მასალებს რაც აწყობთ. ყველაფერს
რაც არ აწყობთ, ან კომპიუტერის სანაგვე ყუთში ათავსებენ, ან ოფისის კუთხეში მდგარ სანაგვე
ყუთებში ისვრიან. მათ ძალზე ეშინიათ რომ მეცნიერების მაღალ ეშელონებში თბილად
მოკალათებული თაღლითების რისხვა არ დაიმსახურონ, რამეთუ კარგად უწყიან, რომ
დამფინანსებლების რისხვა, მათი უმუშევრობის და სამეცნიერო წოდებების უპერსპექტივობის
მიზეზი გახდება.
ოლიმპოს (ბალკანეთის ნახევარკუნძულის) მისის ყველა წევრს, თავისი სპეციფიკური
საქმე ჰქონდა დაკისრებული. მისიაში არავინ არ იყო დაუსაქმებელი. ყველა თავის საქმეს
აკეთებდა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ჰეფესტოსი (ეფესოს ტუზი [მბრძანებელი]).
ეფესოს მბრძანებლის მსგავსი ადამიანები მშობლების მიერ შთამომავლობის დეგენერაციის
შედეგად ჩნდებიან, ძირითადად ლოთობის მიზეზით. ზევსს დიდი პოლიტიკური ამბიციები
გააჩნდა, რომელსაც დიდი საფრთხე დაემუქრა, ამიტომ მან გადაწყვიტა აბორიგენების განსწავლა
და შეიარაღება, რომ საკუთარი ტრირემების არმია შეექმნა და დიდი პოლიტიკური კრიზისის
დროს ბაალბეგის იმპერიას გვერდში ამოდგომოდა. ბაალის ქალაქიდან (Baalbek) მართულ
ლემურიის იმპერიას, არიული გენოფონდის კრიზისიც შეექმნა, არიელთა მასიური მიგრაციის
გამო ატლანტიდის კუნძულებისაკენ - ატლანტიდურ ეგზოტიკურ სამოთხეში. ზევსი ლემურიის
(ლომების არეალის) მსოფლიო იმპერიის მმართველი ურანუსის სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი
იყო და არავითარი პრობლემა არ ჰქონდა, რომ ბალკანეთში და ანატოლიაში რამდენიმე პატარა
საამქრო აეშენებინა, იარაღის და ტყავის ჩასაცმელის საწარმოებლად. ეფესო მეტალურგიის
ცენტრი გახდა. ამ საქმეს ხელმძღვანელობდა ეფესოს მბრძანებელი - ჰეფესტოსი. ზევსს
თავისუფლად შეეძლო გემთმშენებლების ჩამოყვანა ბაალის ქვეყნიდან, რომ საკუთარი გემები
აეშენებინა და უძლიერესი ტარანის მქონე სამხედრო ტრირემები შეექმნა. ერთ-ერთი ასეთი
გემთმშენებლის სახელი კარგად არის ცნობილი - არგო. ამ არგოს მიერ აშენებული გემის
საშუალებით მოიტაცეს კოლხეთიდან ოქროს საწმისი. არგო დაკომპლექტებული იყო ბალკანელი
აბორიგენი მენიჩბეების ეკიპაჟით, რომლებსაც სამეფო საგვარეულოს ასიმილირებული
полукровка "პრინცები" (“ნახევრადღმერთები”) ედგნენ სათავეში იაზონის ხელმძღვანელობით.
დაუჯერებელია, რომ უზარმაზარი პოლიტიკური ამბიციების მქონე ზევსს, რომელსაც არა მარტო
არეალის მმართველის ტახტი, არამედ თავიც შეეძლო დაეკარგა, მხოლოდ ერთი ტრირემის ტიპის
სამხედრო-სავაჭრო გემი აეშენებინა. გაცილებით რეალურია, რომ ზევსი ბაალბეკის დაკვეთას
ასრულებდა. არიული გენოფონდის კრიზისის გამო ლემურიის იმპერიაში საჭირო იყო
ტრირემების სამართავდ ელინი ებორიგენების გაწვრთნა. გემთმშენებელი არგოს სახელი მხოლოდ
იმიტომ შემოგვრჩა, რომ ამ გემმა განსაკუთრებულ კოლხურ მისიაში მიიღო მონაწილეობა.
დოკუმენტიდან (რუკიდან) ჩანს რომ არგომ აფრიკაშიც დაარსა პორტი "Argous portus"-არგოს
პორტი და იქაურობის ხშირი სტუმარი იყო.
ჩვენ ვიცით, რომ მეფე აიეტი ჰელიოსის ვაჟი იყო. მეფე აიეტი დიდი ივერიის კოლხეთის
არეალს მართავდა რომელსაც ძველ ლათინურ (არიულ) ენაზე ეწოდებოდა (Mingrelie [მეგრელი
ხალხის ქვეყანა]). აიეტმა თავიდან თანხმობა განუცხადა იაზონს, ოქროს საწმისს გადაცემაზე,
მაგრამ შემდეგ მისდა საუბედუროდ არიულმა ამბიციებმა დაჯაბნა და გადაიფიქრა. ოქროს
საწმისი იყო სიმბოლო ახალი სავაჭრო გზის დაარსების. ზევსს შეეძლო ამ საწმისის ბევრი კოპიოს
გაკეთება. ის სავაჭრო გზა, რომელიც ამ საწმისმა გაჭრა კოლხეთში, იმდენად წარმატებული და
მომგებიანი იყო, რომ ზევსმა გადაწყვიტა ამ სიმბოლოს ხელში ჩაგდება. "დრაკონი", რომელიც ამ

საწმისს იცავდა, აღწერილობით ძალზე წააგავს გიგანტურ ნიანგს. ნილოსის მამალი ნიანგის წონა
ერთ ტონას აღწევს, ხოლო სიგრძე 5÷5,5 მეტრს. შორიდან რომ შეხედო ნიანგს, შეიძლება ვერც
დაადგინო მას სძინავს თუ ღვიძავს. სწორედ აქედან იღებს სათავეს ის მითი, რომ მას არასოდეს
ეძინა, როცა ყარაულობდა ოქროს საწმისს. რა თქმა უნდა, ასეთი გიგანტური ნიანგი ადამიანს
თავისუფლად გადაყლაპავდა და მას ვერავინ ეკარებოდა შიშისგან. იგი ძალზე უცნაური ცხოველი
იყო ივერიული ტომის კოლხი (მეგრელი) აბორიგენებისათვისაც და ელინური ტომის ბალკანელი
აბორიგენებისთვისაც. სამაგიეროდ ეს ნიანგი უბრალოდ აღსაქმელი არსება იყო Ha;Ua;X1-mtDNA
და R1a;Y-DNA გენეტიკური კოდების ბალკანური და მათი მონათესავე კოლხური არიული სამეფო
ოჯახების არისტოკრატიული შტოებისათვის. მათ შეეძლოთ ეს ნიანგი ეგვიპტური კოლონიიდან
ჩამოეყვანათ უპრობლემოდ. აიეტის ქალიშვილს ისეთი ნაღდი ქართული სახელი ჰქვია, შეიძლება
მოგვეჩვენოს, რომ იგი ნაღდი კოლხი ქალი იყო, მაგრამ ამის არავითარი შანსი არ არსებობს. მედეა
არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ნახევრად კოლხი ანუ ივერიულ-არიული რასის ასიმილირებული
წარმომადგენელი, რადგანაც მის გადასარჩენად აიეტმა საკუთარი მემკვიდრეც - კოლხეთის
პრინციც გაწირა. მედეა თავისუფლად შეიძლებოდა ყოფილიყო, კოლხებში გაზრდილი სუფთა
ცაცია ანუ არიული ტიტანური რასის წარმომადგენელი, რომელსაც მშობლებმა ადგილობრივი
სახელი შეურჩიეს.
სამეფო
ოჯახში
გაზრდილ
მედეას
სათანადო
სამედიცინო,
მათემატიკური,
ასტროლოგიური და სხვა სახის განათლებაც ჰქონდა მიღებული, მაშინდელი სტანდარტებით
უმაღლეს დონეზე. იაზონი ისტორიული წყაროების მიხედვით “პრინცი-ნახევრადღმერთია” რაც
უფრო გასაგებ ენაზე, ელინ აბორიგენ ქალთან, მექალთნე ზევსის მიერ გაკეთებულ ნაბიჭვარს
ნიშნავს. ზევსს თავისი კანონიერი არიელი მეუღლე ჰყავდა, რომელსაც ჰერა არქვა. ვადასტურებ
რომ ჰერკულესი ზევსის და ჰერას კანონიერი შვილი - წმინდა სისხლის არიელი პრინცი
(უფლისწული) იყო. თვით ძველი ივერიული სახელი უფლისწული პირდაპირ არის
დაკავშირებული არიულ არისტოკრატიასთან, რომლებსაც ივერიელი აბორიგნები უფლის
მოვლენილად მიიჩნევდნენ. თავისი ნაბიჭვარი იაზონი, ზევსმა გააგზავნა სპეციალური მისიით
კოლხეთში. თუ გავითვალისწინებთ ზევსის ზღვარგადასულ სექსუალურ თავგადასვლებს,
იაზონი ზევსის ერთ-ერთი ნაბიჭვარი შვილია, ელინური რასის აბორიგენი ქალისაგან გაჩენილი.
ისტორილი წყაროების მიხედვით კი იაზონი არის დარდანუსის ძმა. დარდანუსიც რათქმაუნდა
ზევსის ერთ-ერთი ნაბიჭვარი შვილი იყო. ასეთ წარღვნამდელ ისტორიულ პიროვნებებს
ნახევრადღმერთების სტატუსით იხსენიებენ ანუ ნახევრად არიელი “ღმერთის” შვილია (ზევსის)
და ნახევრად მოკვდავი (ელინი აბორიგენი) ქალის მიერ არიან შექმნილები. გენეტიკური
კანონებით მათ ასიმილირებული შთამომავლობა ჰქვია, სხვადასხვა რასის შეჯვარების შედეგად
შექმნილი. თანამედროვე მსოფლიოშიც ადამიანთა სიმაღლე ≈1.5 მეტრიდან ≈2.5 მეტრამდე
მერყეობს. პირველი წარღვნამდელი აბორიგენების ჩვეულებრივი სიმაღლე იყო, მეორე კი ცაცია
არიული რასის. ისტორიული წყაროების მიხედვით, ადამანის კუნძულების აბორიგენებს
რომლებსაც არიული ასიმილაცია ფაქტიურად არ შეხებიათ XIX საუკუნეში მსოფლიოში ყველაზე
დაბალი სიმაღლე ჰქონდათ. კაცები ≈4 ფუტი (1.24მ.) ქალები კი უფრო დაბლები იყვნენ.
ჩვენ გვაქვს უტყუარი ისტორიული ცნობები, ცაცია არიული რასის ასიმილაციის შესახებ
ადგილობრივ აბორიგენულ რასებში ყველა კონტინენტზე. მართალია იაზონი ასიმილირებული
შთამომავალია, მაგრამ ეს არ უკარგავს მას უფლებას, რომ იყოს რაიმე ადგილობრივი
ტერიტორიული ერთეულის მმართველი და არ უკარგავს მას არც “პრინცის” სტატუსს. შავ
სამუშაოს - ნიჩბების ქნევას, არგოს აბორიგენული (ელინური) ეკიპაჟი ასრულებდა. მათ
ხელმძღვანელობდა “პრინცების” (ზევსის ნაბიჭვარი “ნახევრადღმერთების”) მცირე ჯგუფი,
რომელთაც ჰქონდათ კომპასი და შეეძლოთ ზღვაში, უფრო სწორად კი სანაპიროების გასწვრივ,
ხომალდის სწორი მიმართულებით წარმართვა.

ელინების, კოლხების, კაბადოკიელების და ა.შ. საამაყო წარსული და ძველი ისტორიები
მჭიდროდაა დაკავშირებული არიელი ცაციების ფათერაკებიან ისტორიებთან და მათი
ასიმილირებული თაობების თავგადასავლებთან. ელინებიც, კოლხებიც ივერიელებიც, ძველი
ქამიტური ტომის ეგვიპტელებიც, ოლმეკებიც, კხმერებიც და ბევრი სხვა ხალხი, ამ ცაცია რასის
გვერდიგვერდ ვითარდებოდნენ და მათ ევოლუციასა და კულტურულ განვითარებაში ამ
ადრეულად განვითარებულ არიულ რასას უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის.

დიდი ივერია - ივერიის კეისრის სამფლობელო ≈10400 b.c. ყურადღებას იქცევს კასპიის ზღვის
ახალი სანსკრიტული სახელი "მარ დე ტავრისტან" ტავრების (ხარის კულტის ტომების) ზღვა[M∙DE∙TABRISTAN]. დიდი ივერიის რუკა ბირთვული ომის შემდგომაა შექმნილი ≈10300b.c.
წითელი ფერი არიულ ქალაქების განადგურებულ კოორდინატებს აღნიშნავს და ეს
კოორდინატებიც
ძალზე
წანაცვლებულია.
ეს
რუკა
უფრო
სპილოების
ქალაქის
შეთქმულებისათვის არიული ქალაქების განადგურების დამამტკიცებელ დოკუმენტის ასლს
წარმოადგენს…
მინიმუმ 2.5m. სიმაღლის არიელი ზევსისა და ≈1.5m. ელინი აბორიგენი ქალის
ასიმილირებული (ნაბიჭვარი) შვილის იაზონის სიმაღლე 2m.-ს ფარგლებში უნდა ყოფილიყო
≈1.95÷2.05m. ეს გენეტიკური კანონზომიერებაა, როცა გენეტიკურად თავსებადი, მაგრამ
სხვადასხვა განვითარების საფეხურზე მდგომი არსებების შეჯვარება ხდება. ცხენიც და ვირიც
სხვადასხვა განვითარების საფეხურზე დგანან, მაგრამ გენეტიკურად თავსებადნი არიან. ცხენის
და ვირის შეჯვარების შემდეგ მიიღება ჯორი, რომელიც ვირზე უფრო დიდი და ცხენზე უფრო
პატარა იზრდება - საშუალო ზომის ცხენსა და ვირს შორის.
≈2.5m. სიმაღლის ზევსმა ბალკანეთზე ათასობით ნაბიჭვარი “პრინცი-ნახევრადღმერთი”
შექმნა ≈1.5m. სიმაღლის ელინი აბორიგენების ქალებთან. იაზონი - ზევსის ელინურ-არიული
რასის ნაბიჭვრების პირველი თაობის ერთ-ერთი ასიმილირებული წარმომადგენელი იყო, მაგრამ
ეშმაკობა ზევსის არიული გენებიდან არ აკლდა. მან იცოდა, რომ უკან ცარიელი დაბრუნება არ
შეიძლებოდა, რადგანაც დაისჯებოდა. დასაშვებია ისიც, რომ ცარიელი უკან დაბრუნება
სიკვდილის ტოლფასი იყო. ზევსს იმდენი უკანონო (ნაბიჭვარი) შვილები ჰყავდა ≈1.5m. სიმაღლის
ელინი აბორიგენების ქალებთან, რომ ერთი მათგანის სიკვდილით დასჯას როგორღაც
შეეგუებოდა.
იაზონმა იცოდა რომ "ღმერთის" ანუ ზევსის ბრძანებას შესრულება სჭირდებოდა. ამან რა
თქმა უნდა, დიდ გასაჭირში ჩააგდო და ამიტომ გადაწყვიტა უგონოდ “შეყვარებული” მიჯნურის
როლი გაეთამაშა. “პრინცი” შეხვდა სხვა ქვეყნის პრინცესას და “მოიხიბლა” მისით. ელინურარიული ახალი ასიმილირებული რასის ნაბიჭვარმა (ნახევრად “ღმერთმა” და “პრინცმა”) რომლის
სიმაღლე 2m.-ს ფარგლებში უნად ყოფილიყო, მოახერხა მინიმუმ 2.5m. სიმაღლის, წმინდა
სისხლის არიელი პრინცესას - მედეას მოტყუილება. ეს რომ ხელოვნური სიყვარული იყო,
შემდგომში დამტკიცდა იმით, რაც ამ ამბავს მათი გაქცევის შემდეგ ბალკანეთში მოჰყვა
მედეას წმინდა სისხლის არიული წარმოშობის თანატოლებთან ურთიერთობის დეფიციტის
პრობლემა ჰქონდა კოლხი აბორიგენების გარემოცვაში. მედეამ “დაიჯერა” ყველაფერი და
გადაწყვიტა “უგონოდ შეყვარებულ” ზევსის ნაბიჭვარს გვერდში ამოდგომოდა. მან დასაძინებელი
წამალი მისცა გიგანტურ ნიანგს და რა თქმა უნდა, შუაღამის პერიოდში ბალკანეთის
საჭეთმფლობელის ნაბიჭვარ “პრინცებს” ოქროს საწმისი მოაპარინა. მეორე დილით როცა აიეტმა
გაიღვიძა, აღმოაჩინა რომ სტუმრებიც და მედეაც გამქრალიყვნენ ოქროს საწმისთან ერთად.
რათქმაუნდა აიეტს თავისი წმინდა სისხლის არიელი (≈2.5m.) ქალიშვილი, ზევსის ნაბიჭვრისთვის
(≈2.0m.) არ ემეტებოდა და საშინლად განრისხდა. მედეამ ფეხქვეშ გათელა არიული რასის
სიწმინდის შენარჩუნებისათვის შქმნილი გენეტიკური კოდექსი - RITA.
აეიტი წარღვნამდელი დიდი ივერიის ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხის - კოლხეთის
(მეგრელთა ქვეყნის) მმართველი იყო. დიდი ივერიის ტერიტორია გადაჭიმული იყო ფაზისიდან
დერბენტამდე. ჩრდილოეთ საზღვარი მდინარე დონზე გადიოდა - სამხრეთის საზღვარი კი
მდინარე არაქსზე. ატლანტიდის დაღუპვის შემდეგ ყველა მისმა კოლონიამ მიიღო დროებითი
დამოუკიდებლობა, მათ შორის დიდი ივერიის არეალმაც. სამწუხაროდ დიდი ივერიის
დედაქალაქი დიოსკურია წარღვნის დროს ჩაიძირა შავ ზღვაში. რუკაზე მოცემული დიდი ივერიის
ტერიტორია წარღვნის შემდგომ დროებითი დამოუკიდებლობის პერიოდს ასახავს

(10465÷10400)B.C.: რუკიდან ნათლად ჩანს რომ კავკასიის არეალში 10465B.C. წელს, სულ 8
არიული ქალაქი გადაურჩა გობალურ გეოლოგიურ კატასტროფას (წარღვნას). Teman (Тамань),
Sophie, Gori (Гори), Derbent (Дербент), Erserum (Эрзурум), Kars (Карс), Teshtis (Tbilisi), Eriuan
(Ереван). ამ ქალაქებში ცხოვრობდა არიული არისტოკრატია რომელიც მართავდა დიდი ივერიის
მთელს არეალს.
დიდი ივერიის ულამაზესი კუთხის, კოლხეთის არიელმა საჭეთმპყრობელმა აიეტმა კიდევ
ერთი დიდი შეცდომა დაუშვა. აიეტი ვერანაირად ვერ შეურიგდებოდა მედეას გამო მის მასხარად
აგდებას. თავისი წმინდა სისხლის არიული რასის ≈2.5m. სიმაღლის პრინცესას, აიეტი ზევსის
ნაბიჭვარს ვერ მიათხოვებდა. ზევსის ელინურ-არიული რასის ნაბიჭვრი, ≈2m. სიმაღლის იაზონი
აიეტის არიულ თავმოყვარეობას და რეპუტაციას ფეხქვეშ თელავდა. აიეტმა თავის წმინდა
სისხლის ≈2.5m. სიმაღლის არიელ ვაჟს უბრძანა, გაკიდებოდა გაქცეულებს და დაებრუნებინა
დაკარგული მედეა. ამას მოჰყვა ტრაგედია… ზევსის ნაბიჭვარმა “ნახევრადღმეღთმა პრინცებმა”
წმინდა სისხლის არიული რასის მდევარი - აიეტის ვაჟი მოკლეს. ოქროს საწმისი ისეთი ძვირფასი
სიმბოლო იყო აიეტისთვის, რომ იგი მას ქალ-ვაჟის დაკარგვად დაუჯდა.

a). - ივერიის კოლხეთის არიული ქალაქები: Aea, Phasis, Dioscurias, Apsurtus, Lycus, Circeus...
b). - არიული ქალაქი Caieta – რომის წარღვნამდელი სახელი.:
კაცობრიობის წარღვნამდელი ისტორია ძალზე გაყალბებულია. ისტორიკოსები აცხადებენ,
რომ არგონავტების ლაშქრობა მოხდა ტროას ომამდე (1178 ჩ.წ.ა-მადე). ადამიანი იფიქრებს, რომ
ალბათ, სადღაც მაქსიმუმ ე.წ. ბრინჯაოს ეპოქის საზღვართან ≈3000÷2800 ჩ.წ.ა-მდე. მხოლოდ
წარღვნის შემდგომი ახალი ბრინჯაოს ეპოქის დროს იყო შესაძლებელი გემების აგება და მსგავსი
ვოიაჟის ჩატარება. ტროას ომის შემდეგ თანამედროვე ოფიციალური რკინის ეპოქა დაიწყო.
რეალურად კი ჩვენს ეპოქაში რკინის და ბრინჯაოს ხელახალი დამუშავება ინდოეთში დაიწყო
≈3102 ჩ.წ.ა-მდე. დაახლოებით 1178 ჩ.წ.ა-მადე ფოლადის დამზადების ტექნოლოგიას მიაგნეს.
ისტორიის ეს ფალსიფიკაციები იმიტომ ხდება, რომ კაცობრიობას აღარ ახსოვს წარღვნამდელი
ძველი მეტალური ეპოქები, როცა არიელი ცაციების ინტელექტუალები თავისუფლად
ამუშავებდნენ ოქროს, ვერცხლს, რკინას და სხვა მეტალებს. ისინი აგებდნენ რექტიულ
ავტომობილებს და თვითმფრინავებს. დასაჯერებლად შეუძლებელ უამრავ საოცარ ხელოვნების
მეგალითურ ნიმუშებს ქმნიდნენ, ცემენტის მსგავსი სხვადასხვა ქვის ფქვილებისაგან. ჩვენ

სინამდვილეში საქმე გვაქვს ≈14400B.C. წლის ამბებთან, როცა 45÷50-მდე ელინური ტომის
აბორიგენები - მინიენები, რამდენიმე - ზევსის ნაბიჭვარი полукровка “პრინცის”
ხელმძღვანელობით, გამოემართნენ ეგეოსის ზღვიდან კოლხეთისაკენ. მინიენები წარღვნამდელი
ეპოქის ≈1.5m. სიმაღლის პრეისტორული ელინური ტომი იყო.
ჰელიოსი იმ პრინცის ახალგაზრდული ამალის წევრი იყო, რომელიც პირველად გამოჩნდა
ოლიმპოს მთებთან ქრონოსის ხელმძღვანელობით. აიეტი ჰელიოსის შვილია, ზევსი კი ქრონოსის.
ამგვარად, ზევსისა და აიეტის ასაკში განსხვავება მხოლოდ უმნიშვნელო შეიძლება იყოს. რა თქმა
უნდა, ისინი ბავშვობიდანვე იცნობდნენ ერთმანეთს. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ
არგონავტების ვოიაჟი მოხდა ბალკანური მისის დაწყებიდან დაახლოებით 30÷40 წლის შემდეგ,
როცა ზევსი ბალკანეთის ნახევარკუნძულის სრულუფლებიანი მბრძანებელია, აიეტი კი დიდი
ივერიის კოლხეთის რეგიონის. პარალელურად შუა ატლანტიკის ოკეანეში პოსეიდიას აშენებული
აქვს ციხესიმაგრე ატლანტისი და ზრდის 10 ვაჟს - 5 ტყუპს. მოკლედ არგონავტების ლაშქრობა
მჭიდროდაა დაკავშირებული ზევსის ეპოქასთან.
არგონავტების ვოიაჟი ზევსის ნებართვის გარეშე არ მოხდებოდა. ამ დროს ზევსი როგორც
ლემურიის მსოფლიო იმპერიის სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი, აკონტროლებდა არამარტო
ტვირთების მოძრაობას შავ ზღვაში და ეგეოსის ზღვაში, თვით ინდოეთიდან წამოსული
ტვირთების ნაკადების და იქაური მმართველების გაკონტროლებასაც ცდილობდა, რასაც თავისი
წმინდა სისხლის, არიული წარმოშობის მქონე ვაჟი - დიონისე შეეწირა.
გულუბრყვილო ელინური ტომის ნათელმხილველების ინფორმაციის მთლიანად
გაშიფვრა რათქმაუნდა შეუძლებელია. მე ვფიქრობ, ლოლკუსის მეფის შვილი იაზონი, რომელზეც
ეს არგონავტების ვოიაჟი არის მიწერილი, სულ სხვა ისტორიული ფიგურაა. ნათელმხილველების
შემდგომი თაობების კომპიუტერულ მეხსიერებას, უბრალოდ დარდანუსის სამეფო დინასტიის
დამაარსებლის ძმა იაზონი და ლოლკუსის მმართველის შვილი იაზონი ერთმანეთში აერიათ.
ლოლკუსის პრინცის იაზონის ისტორიაში არის დაუჯერებელი, ნაკლებად დასაჯერებელი
და ზღაპრული ამბებიც. ეს იაზონი მონაწილეობს ოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც ეძღვნება
ღმერთს პოსეიდიას. რეალური იაზონის ეპოქის დროს პოსეიდია და ზევსი ერთმანეთისადმი
დაპირისპირებულ მტრულ ბანაკებში იყვნენ. ლოლკუსის პრინცის ისტორიას არადამაჯერებლად
აქცევს წინასწარმეტყველებისა და დაკარგული სანდლის ისტორიაც. აქ არის აგრეთვე გაუგებარი
ისტორია შეთქმულებების და სისხლისღვრის შესახებ, რაღაც პროვინციის მართვის უფლების
მოსაპოვებლად. ნათელმხილველებს რომ ფანტაზიის უდიდესი უნარი ჰქონდათ ამას, მათში
ყელის გამოჭრის და გაცოცხლების ეპიზოდებიც ადასტურებს. ეს მითი უფრო სეპარატისტულად
დაყოფილი ქვეყნის ერთ-ერთი პროვინციის ამბებს აღწერს ზღაპრული ფერებით, ვიდრე ზევსის
მიერ მძლავრად შეერთებული და მართული ქვეყნის პროვინციის ამბავს, სადაც ზევსის
ნებართვის გარეშე არაფერი ხდებოდა. მოკლედ, ლოკუსელ პრინც იაზონს არაფერი აქვს საერთო
არგონავტების ვოიაჟთან. მე ეჭვიც კი არ მეპარება იმაში, რომ ახალი სავაჭრო გზების გახსნა
მთავარი მმართველის ზევსის პრეროგატივა იყო და არა ვიღაც პროვინციელის პელიასის,
რომელიც არავითარი მმართველი არ ყოფილა. პელიასი მხოლოდ იბრძოდა რაიმე მმართველის
ნიშის მოსაპოვებლად და მის მიერ ზევსის დანიშნული კაცის მოკვლას რომ შესაბამისი რეაგირება
მოჰყვებოდა კარგად ეცოდინებოდა. მითშიც კი ეს სიცოცხლის ფასად უჯდება, მითუმეტეს, რომ
იგი ზევსის მტერის პოსეიდიას უკანონო შვილი იყო.
ზევსის შვილი დარდანუსი და მისი ძმა იაზონი ბალკანეთზე დაბადებული
მრავალრიცხოვანი პირველი შერეული ნაბიჭვრების თაობის წარმომადგენლები არიან.
ლოლკუსის მმართველის შვილი იაზონი კი მეორე თაობას განეკუთვნება. არც ის არის
გამორიცხული, რომ ზევსმა მართლაც ჩაატარა ოლიმპიური თამაშები თავისი ძმის პოსეიდიას
საპატივსაცემოდ, რათა დაძაბული პოლიტიკური სიტუაცია განემუხტა და მისი ასიმილირებული

შვილი - არიულ-ელინური ნაბიჭვარი იაზონი მართლაც მონაწილეობდა ამ ოლიმპიადაში.
იაზონის ახალგაზრდული ასაკი იძლევა ამის დაჯერების შესაძლებლობას. ზევსს იმდენი
ასიმილირებული არიულ-ელინური ნაბიჭვარი შვილი ჰყავდა აბორიგენების ქალებთან, რომ
პრიმიტიულ ნათელმხილველების კომპიუტერულმა მეხსიერებამაც კი ვერ შესძლო მათი
დამახსოვრება. რა თქმა უნდა ზევსი თავისი არიულ-ელინური ნაბიჭვარი შვილების საშუალებით
აკონტროლებდა შავ ზღვაზე ტვირთების მოძრაობას.
წარღვნამდელი არიული ქალაქი-ციხესიმაგრე Dio∫curias დღევანდელი სოხუმის
სანაპიროდან რამდენიმე კილომეტრში შავ ზღვაშია ჩაძირული. Dio∫curia ნიშნავს ღმერთების
სენატს – მმართველი ხუჭუჭა არიელების საბჭოს (Совет Кудрявых Богов). ხუჭუჭა არიელების
საბჭოები მართავდნენ ლემურიის და ატლანტიდის ყველა კოლონიებს - De Facto. De Jure კი
მთელს კოლონიალურ ხელისუფლებას აკონტროლებდა კეისარი - მეტროპოლიის წმინდა
სისხლის არიული რასის ≈(2.5÷3)m. წარმომადგენელი. ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს პირდაპირი
ისტორიული მტკიცებულება. კავკასიის ათვისებას არიელები Dio∫curia–დან მართავდნენ.
ლეგენდის მიხედვითაც ეს ტერიტორია ახლა ზღვაში არის ჩაძირული. ამ ინფორმაციას
გეოლოგიური ახსნაც აქვს. მიწისძვრის დროს სანაპირო ზოლის ზღვაში ჩაძირვა ჩვეულებრივი
ამბავია. სულ ცოტა ხნის წინათ ჩვენს თვალწინ, ზღვაში ჩაიძირა თურქეთის დიდი სანაპირო
ზოლი, იზმითის ძლიერი მიწისძვრის დროს.
რა ტვირთების შემოტანა შეეძლო ზევსს კავკასიიდან, არ არის ძნელი მისახვედრი. ენგურის
ხეობის სათავეში იყო ოქროს მოპოვების ცენტრი "Aea". აქ სამუშაოდ აყვანილ ადამიანებს თბილად
ჩაცმაც და კვებაც სჭირდებოდათ. ეს ლოგიკურად არის დაკავშირებული მსხვილფეხა და
წვრილფეხა საქონლის ფერმების განვითარებასთან და მარცვლეულის მოყვანის კულტურასთან.
კავკასიაში დაარსდა კიდევ ერთი სოფლის მეურნეობის მართვის ცენტრი, რომელსაც ეწოდებოდა
ფაზისი (Phasis). წარღვნამდელი არიული ქალაქი-ციხესიმაგრე - Phasis, დღევანდელი ფოთის
სანაპიროდან რამდენიმე კილომეტრში შავ ზღვაშია ჩაძირული. მდინარე რიონს ერქვა არიული
სახელი - Lycus. მისი მარცხენა შენაკადი იყო არანაკლები წყალუხვი მდინარე - Phashis. როგორც
ჩანს წარღვნამდე არიელები მცირე კავკასიონის მთებში რადიაციული მეტალების მაშტაბურ
მოპოვებას აწარმოებდნენ. Fash(Phash) Destroyer - ნიშნავს ბირთვულ ბომბს. იგივე ტერმინი
არიულ თერმობირთვულ ბომბებსაც ნიშნავს. არიულ ბირთვულ იარაღს რომლებიც ყველა
კონტინენტზე მთების კლდეებში გამოკვეთილ მიწისქვეშა კომპლექსებში - აგარტებში (Agharta)
ინახებოდა, საშინელი გამანადგურებელი ძალა ჰქონდა.
ლეგენდების მიხედვით რიონის ხეობის სიღრმეში არსებობდა დასახლება, რომელსაც QutAea (ქუთაისი [წმინდა კუტის დაარსებული]) ეწოდებოდა. არიულ-ივერიული ტომის კოლხები არ
იყვნენ მომთაბარეები, ისინი ამ ტერიტორიის აბორიგენები იყვნენ. ცაცია არიელებს ქონდათ
საინტერესო ჩვევა. თუ რომელიმე სიტყვა მათ აბორიგენულ ენაში მოეწონებოდათ, იგი არიული
ენის უცვლელი წევრი ხდებოდა. კოლხებმა ჯერ კიდევ ბაალბეკის არიელთა მოსვლამდე იცოდნენ
მიწის დამუშავება. ამიტომ არიელებმა ივერიის ხუთივე ქართველურ ტომს რომლებიც ორ ზღვას
შორის, დონიდან არაქსამდე დიდი და მცირე კავკასიის არეალში ცხოვრობდნენ დაარქვეს
გეორგიანელები ანუ მიწადმოქმედების ორგანიზაციის მცოდნე ხალხი უწოდეს (Georgi-an
[Землеработники-все]). Georgian - можно точно рашифровать спомощью только древне латинского
языка на котором говорили Арийцы из островов Атлантиды: Geo - земля, orgi - процесс
организации; an - каждый, все, всех, повсюду. სამწუხაროდ თანამედროვე ყალბი სამეცნიერო
ეპოქის მომეცნიერო "საწავლულები" ყველას არწმუნებენ რომ ეს სახელი ბერძნებმა შეარქვეს ამ
რეგიონს. ეს ნიშნავს, რომ არიულ-ივერიული ტომის კოლხები, მხოლოდ ნადირობით არ
ირჩენდნენ თავს, ისინი მიწასაც ამუშავებდნენ. ივერიელები დიდი არიელი პატრიარქების:
თარგამოსის, ქართლოსის, ეგროსის არიული ტომის და კავკასიელი აბორიგენების
ასიმილირებული შთამომავლები იყვნენ. თუ ცაცია რასა ხორბლის გამოყენების პიონერია,

კოლხეთი სიმინდის-პურის ანუ ჭადის [chadi] ქვეყანაა. კოლხების დღევანდელი შთამომავლობაც
ხშირად უპირატესობას სწორედ სიმინდის პურს ანიჭებს, ხორბლის პურთან შედარებით.
სიმინდის პურის კულტურა კი ცეცხლის და კერამიკული ნივთების გამოყენების დიდი ხნის
ისტორიასთანა იყო დაკავშირებული. ძველი ქართული ენა, ძველ არიულ ენას მერწყულის ეპოქის
წარღვნის (23214 B.C.) შემდეგ გამოეყო. ეს საშინელი წარღვანა ისტორიაში ნოეს წარღვნის
სახელითაა ცნობილი. ქართლოსი ნოეს შვილთაშვილი იყო. მაშინ (23214 B.C.) ჩრდილოეთ
ატლანტიკის სანაპიროებთან ორ კილომეტრამდე სიმაღლის ცუნამი წარმოიქმნა, კონტინენტების
ერთმანეთისაკენ აპოკალეფსური დრეიფის შედეგად, წყალმა კი კავკასიამდეც მოაღწია.
კოლხეთის შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს მეტალის ინსტრუმენტებით სოფლის
მეურნეობის წარმოების დონის მკვეთრ გაზრდასთან და სოფლის მეურნეობოს ორგანიზაციის
უფრო მაღალ დონეზე დაყენებასთან. საქონლის ხორცი, რძის პროდუქტები, ხილი და
მარცვლეული ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც უნდა ყოფილიყო საკმარისი და
წარღვნამდელი იმპერიის ცენტრშიც ყოფილიყო გასაგზავნი. მაშინ არ იყო მაცივრები და გემებით
ძირითადად ცოცხალი პირუტყვი გადაჰყავდათ. ივერიელები კომუნების ტიპს კოლექტიურ
დასახლებებში ცხოვრობდნენ. არიელები ასევე ფართოდ იყენებდნენ უფრო ნაკლებად
განვითარებული აბორიგენების კოლექტიურ შრომას, ქვის კარიერებზეც და მეტალების
კონცენტრატების საწარმოებლად. მეტალების კონცენტრატები ღრმა შახტებში და ღია
კარიერებზეც იწარმოებოდა. ენგურის ხეობის სათევეებთან ჩამდინარე უამრავ ნაკადულებში,
ცხვრის ტყავით ოქროს მოპოვება დაიწყეს მესოპოტამიიდან არიელების მიერ გადმოსახლებულმა
ხალდეველთა ტომებმა. დიდი კავკასიონის მაღალ მთებში გაჩნდა ოქროს მომპოვებელთა
დასახლება - Aea. ძველ ელინურ-არიულ დიალექტზე - AIA ნიშნავს წმინდას. ისტორიამ
შემოგვინახა დღევანდელი რაიონული ცენტრის მესტიის წარღვნამდელ არეალში Aea-ს
ხალდეველთა ოქროსმომპოვებელი კოლონიის პირველი სულიერი მოძღვარის და მასწავლებლის
სახელი - Set-ი. Set-ი პირველი მისიის ხელმძღვანელიც იყო და სულიერი მოძღვარიც, მაგრამ
ზევსისგან განსხვავებით, იგი ხალდეველ კოლონისტებს ღმერთად არ უქცევიათ. R1a;Y-DNA
არიული წარმოშობის მქონე Set-მა აქ ამოიყვანა მერწყულის წარღვნის შემდგომ, თავისი არიული
გენეტიკური შტოს ასიმილაციის შედეგად წარმოქმნილი ერთ-ერთი ხალდეური ტომი R1b;Y-DNA
რომელთანაც ურთიერთობა არ გასჭირვებია და ძალზე მაღალ დონეზე დააყენა სოფლის
მეურნეობის განვითარების და ოქროს წარმოების საქმე. რატომ ამოიყვანეს არიელებმა
მესოპოტამიური ხალდეველების ტომი კავკასიაში, როცა კოლხეთი იქვე იყო? როგორც ჩანს ბარში
ლაღ ცხოვრებას შეჩვეული კოლხები, კავკასიის მთების ალპურ ზონაში ცხოვრებას ვერ
შეეჩვივნენ. ხალდეველებს კი გასაქცევი არსად არ ქონდათ…
კოლხებმა ისე გამოიჩინეს თავი შრომაში, რომ მათი ნაწილი გემებით გააგზავნეს ევროპის
კონტინენტის დასავლეთ კიდეში სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. იქ ჩასულმა
კოლხებმა კარგად იცოდნენ, რომ დიდი დიდი ივერიული ტომის წარმომადგენლები იყვნენ და
ნახევარკუნძულს დაარქვეს ივერიის ნახევარკუნძული (Iberian Peninsula). ივერია და იბერია
ნიშნავს ერთი და იგივეს. სიტყვა “Iberia” სწორი გრამატიკული ფორმაა ლათინურ-არიული
ენებისათვის. სლავურ-არიულ ენებში კი მისი ზუსტი თარგმანი იქნება "Иверия" შესაბამისად
იბერიის ნახევარკუნძულის სწორი გრამატიკული ფორმა ჩვენს პუპლიკაციებში იქნება - ივერიის
ნახევარკუნძული, სლავურ ენებზე - Иверийский Полуостров.
რათქმაუნდა ჩვენი
(11290+2015)=13315 წლიანი ასომთავრულის ზუსტი სახელი იქნება - ივერიული.
ზევსის არიელი შვილი - ჰერკულესი ხელმძღვანელობდა ივერიელთა გადასახლებას
მესოპოტამიაში, ევროპაში და ჩრდილოეთ აფრიკაში. ევროპაში გადასახლებული ივერიელების
მცირედ ასიმილირებული შთამომავლები არიან ბასკები. აფრიკაში გადასახლებული
ივერიელების მხოლოდ მცირე ნაწილი გადაურჩა ნეგროიდულ ტომებთან ასიმილაციას. "ამაზაჰი"
დღეს ნიშნავს იმ ზონას (არეალს) სადაც ლამაზი თეთრი რასის ადამიანები ცხოვრობენ აფრიკაში.

Амazahi - белый север Африки. Основные жители Марокко - не арабы. Племена этих светлокожих,
худощавых высоких мужчин и изящных красивых женщин появились когда-то в Африке… ამაზონა(1), ლაზონა-(2), ივრონა-(3): ლამაზი ადამიანებით-(1), ლაზებით-(2), ივერიელებით-(3)
დასახლებულ ქვეყანას ნიშნავს და ივერიულ გრამატიკას ეკუთვნის. ივერიული წარმოშობისაა
ცნობილი სიტყვაც - "ბასტიონი" (Bastion definition - Fortification). ბასტიონი თავშესაფარისათვის
განკუთვნილ საფორტიფიკაციო ნაგებობას ნიშნავდა ივერიულ ენაზე.
ამაზონების ანუ ლამაზი ადამიანების ისტორიული სამშობლო კავკასიონის ჩდილოეთით
მდინარე დონამდე ვრცელდებოდა. ამაზონები ივერიული წარმოშობის ტომები იყვნენ. მათი
ემიგრაციის კვალს ვხვდებით ევროპაში, აზიასა და აფრიკაში.
კავკასიის გარშემო დიდი ივერიის ტერიტორიაზე მერწყულის წარღვნის (23214 b.c.)
შემდეგ ათასწლეულებში ორი დიდი ივერიული ეთნოსი განვითარდა მიწადმოქმედების
(Georgiane) და მეზვრეების (Zuirie). მეზობელ ტომებთან და არიელ მმართველებთან ასიმილაციამ
აქ ატლანტიდის ზეობის ეპოქაში დიდი ეთნიკური სიჭრელე წარმოშვა. Zuirie-ლების არეალში
წარმოიშვა ალვანელები, ამაზონები და ჩერკასული კომუნები. Georgiane-ლების არეალის გულში
მისმა მცირედ ასიმილირებულმა შტომ შეინარჩუნა ივერიული ფუძე. ლიხს იქეთ ეგრისელთა
ქვეყანას ეწოდა - Mengrelia, რომელსაც ელინების მმართველი არიული არისტოკრატია უწოდებდა
კოლხეთს. ჩვენს ეპოქაში მუსულმანური ექსპანსიის გამო ივერიულ ფუძეს გამოეყო ლაზონა
(ლაზეთი). თურქების მიერ ოტებულმა სომხებმა, რომლებმაც არაქსი გადმოლახეს დაისაკუთრეს
ალვანელების (აზერბეიჯანელების) და ივერიის გულის ტერიტორიების ნაწილი.

როგორც ამ სურათებიდან ჩანს აფრიკაში ემიგრირებული ამაზონების თანამედროვე
შთამომავლობის მცირე ნაწილს ქართული იერი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. სკეპტიკოსების
გულის გასახეთქად ისინი დღესაც ატარებენ დიდი ივერიის დროშის მსგავს მედალიონებს და
სახეზეც იხატავენ ამ დროშას. აქვე უნდა ითქვას რომ დღევანდელი საქართველოს სახელმწიფო
დროშა, დიდი ივერიის დროშაც გახლდათ და შუა საუკუნეების საქართველოს ოქროს ხანის
სახელმწიფო დროშაც. ამაზონების შთამომავლებში აფრიკაში, სხვადასხვა რასებში ასიმილაციის
გენეტიკური კვალი აშკარად ჩანს. სხვა კონტინენტებზე ლამაზმა ამაზონებმა ემიგრაციის კვალი
მხოლოდ მითებში დატოვეს, თუმცა არქეოლოგებმაც მიაგნეს მათ სამარხებს. საერთოდ
ამაზონებში შეცდომით მხოლოდ ქალთა ტომებს გულისხმობენ. მე მიმაჩნია რომ ისინი მკაცრი
კანონების მქონე მატრიარქატული ტომები იყვნენ, სადაც ამბიციურ მამაკაცებს მხოლოდ ორი
ძირითადი გამოსავალი ჰქონდათ - დაინვალიდება ან სიკვდილი.
ევროპის დასავლეთში გადასახლებული ივერიული ტომების და ლათინური ტომების
შერევის შედეგად წარმოიქმნა კატალონიელების გენოფონდი. ამ ნახევარკუნძულს დღესაც
ივერიის ნახევარკუნძული ჰქვია, რომელზედაც პორტუგალიის და ესპანეთის სახელმწიფოები
მდებარეობენ. ივერია იხმარებოდა სლავურ-არიულ ენებზე, ხოლო “იბერია” ლათინურ-არიულ
ენებზე. საქმე იმაშია რომ ასო "B"-ს სხვადასხვა ჟღერადობა აქვს სლავურ-არიულ და ლათინურარიულ ენებზე. მესოპოტამიაში წარღვნის შემდგომ მსოფლიო ბირთვულ ომს და რადიაციულ
გენოციდს გადარჩენილი ივერიულ-არიული გენოფონდის და პრიმიტიული მესოპოტამიელი
აბორიგენების ასიმილაციის შედეგად წარმოიშვნენ შუმერების წინაპრები. ჩრდილოეთ აფრიკაში
ივერიულ-არიული გენოფონდის და შავი ტომის პრიმიტიული აფრიკელი მავრების ასიმილაციის
შედეგად წარმოიქმნა ახალი რასა - “იბერო-მავრიტანიელები” - (ივერო-მავრიტანიელები).
ბასკის ტომის გენეტიკური კავშირი ნოეს Y ქრომოსომასთან უკვე დამტკიცებულია. ბასკის
ტომის მამაკაცების აბსოლუტურ უმრავლასობაში აღმოჩენილია ნოეს Y ქრომოსომის მუტაცია ანუ
(M-343) მუტაციის (R1b;Y-DNA) ძალზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებლი – 86%.
ეჭვსგარეშეა რომ საქართველოს დღევანდელი სახელი - “Georgia” მოდის ანტიკური
პრეისტორიული წარღვნამდელი ეპოქიდან, როდესაც არიელებმა მათ მიწის დამმუშავებლები
შეარქვეს (Georgi-An [Землеработники-Все]). ცნობილია რომ ბალკანეთის ელინურ ტომებში,
მიწადმოქმედების კულტურა არიელებმა შეიტანეს. უძველესი ივერიელი ქურუმების
ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ძველ ქართულ ქრონიკებში საქართველოს ისტორიული სახელი
[Saqartvelo] დაკავშირებულია იაფეტის შვილიშვილის ანუ ნოეს შვილთაშვილის ქართლოსის
სახელთან. მოკლედ ქართველური ტომების ქურუმების მიხედვითაც, ძველი ქართლოსური–
ქართლოსიანი Hb;Ub;X2-MtDNA კოდების ტომების ივერიელები M-343 მუტაციის და (R1b;Y-DNA)
მამრობითი გენეტიკური კოდის მატარებლები იყვნენ. კოლხები ერთ-ერთი ძველი ივერიული
(ქართველური) ტომი იყო, ისინი ზევსის ეპოქაშიც საკმაოდ განვითარებული ხალხი იყო და
სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციები გააჩნდათ. მათ კარგად იცოდნენ, რომ აია, აიეტი, სეტი
და სხვა მისიონერები (გიენოსი, რიზოსი, ნესუსი და ა.შ.) ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ და არა
ღმერთები. წარღვნამდელ კავკასიაში პორტებს თავისი ფუნქცია ჰქონდათ. არიული დიოსკურიას
(სოხუმთან...), ფაზისის (ფოთთან...) და აფსურტუს (აფსაროსი-ბათუმთან...) პორტებიდან
იმპერიის ცენტრისაკენ გადიოდა ცოცხალი მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლით, რძის
პროდუქტებით, ხილით და მარცვლეულით დატვირთული გემები. მოპოვებული ოქროს,
ვერცხლის, მსუბუქი და მძიმე მეტალების კონცენტრატების და ქვის ფქვილის ნაწილიც რა თქმა
უნდა, ამავე პორტებით გადაჰქონდათ. თანამედროვე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე
ქართლის არეალში მდებარეობდა წარღვნამდელი მართვის არიული ცენტრები - გორი და
ტეშტისი. ივერიული ტომის ალბანებში (ალვანებში) რომელიც შემდეგ შემოსეული ტარტარული
ტომების ასიმილაციაში მოხვდა, წარღვნამდელი არიული მართვის ცენტრი იყო დერბენტში.
ასურეთის არეალში, ანატოლიის არეალში… არიელებს საკუთარი მართვის ცენტრები ჰქონდათ.

ივერიის წარღვნამდელ რუკაზე დიდი სომხეთი არ არსებობს. იქ თურქული კომუნების არეალია
მითითებული (Turcomanie). ივერიის წარღვნის შემდგომ რუკაზე აქ დიდი სომხეთის არეალი არის
რომელიც მოიცავს თურქული კომუნების ტერიტორიას და ნაწილობრივ სპარსელების არეალს. ეს
ნიშნავს სომხების ასიმილიაციასაც ამ მაზდეანურ ცეცხლის და შარდის კულტის მქონე ტომებში.
ენგურის ხეობის წმინდა მიწის წარღვნამდელი დასახლების Aea-ს ნარჩენები დღევანდელი
მესტიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ღრმად ჩამარხული მიწაში. ბოლო დრომდე იყო
შემორჩენილი წარღვნამდელი ატლანტიდურ-ხალდეური საკულტო არტეფაქტი “Set-ი”; სწორედ
აქ, სვანეთის დიდებულ მთებში, საქართველოს სხვა კუთხეებთან განსხვავებით, ბოლო დრომდე
იყო და არის შემორჩენილი ცხვრის ტყავით ოქროს მოპოვების ტრადიცია. მე ეჭვიც კი არ მეპარება,
რომ მომავალში არქეოლოგები აღმოაჩენენ და დაათარიღებენ ამ ანტიკური დასახლების Aea-ს
ნარჩენებს, დღევანდელი მესტიის ტერიტორიაზე. არავის არ უნდა გაუკვირდეს თუ დათარიღება
შედეგად მოგვცემს ≈16,400 წელს. მე ამ ისტორიის დაწერით ვალს ვიხდი იმ უცნობი ცაცია
წინაპრების წინაშე, რომელთა გენებიც მესტიის რაიონში დაბადებულ მამაჩემს გამოჰყვა, როგორც
მტკიცებულება წარღვნამდელი ამბების შესახებ. ეს გენეტიკურმა გამოკვლევებმაც დაადასტურა.
სვანეთში გამოკვლეულ მამაკაცთა 8%–ს აღმოაჩნდა ადამის Y ქრომოსომის ერთ-ერთი ძირითადი
არიული გენეტიკური შტო - R1a1. გენეტიკური გამოკვლევა ჩაატარა სპეციალისტმა Wells–მა.
ძალზე საინტერესოა, როგორ უნდა მოხვედრილიყო კავკასიიდან გაცილებით სამხრეთით
მესოპოტამიაში ტიგროსსა და ევფრატის ზედა ნაწილში მცხოვრები ხალდეველთა ტომი, დიდი
კავკასიონის დასავლეთით, სამხრეთის ქედებზე საცხოვრებლად. წარღვნამდელი ისტორიის
გაშიფვრა ერთადერთ და ჭეშმარიტ პასუხს იძლევა. თანამედროვე სვანების წინაპარი
ხალდეველთა ტომი, არიელი ცაციების სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებმა აიყვანეს დიდი
კავკასიონის დიდებულ მთებში ოქროს საწარმოებლად. რათქმაუნდა მათ ასწავლეს ან უკვე
შესწავლილიც ჰქონდათ სოფლის მეურნეობის წარმოების კულტურა. ოქროს წარმოების
ორგანიზება სვანეთის მაღალ ჭიუხებში, ზამთარში კი ძალზე ცივ მაგრამ ულამაზეს მთებში, არც
ისე ადვილი საქმე იყო. აუცილებელი იყო მუშახელის თბილი ტყავის ტანსაცმლით შემოსვა.
ზამთარში სქელბეწვიანი და ძალზე თბილი ცხვრის ტყავის ტანსაცმლის ტარება, სასიცოცხლო
აუცილებლობას წარმოადგენდა. რათქმაუნდა ზაფხულში შეეძლოთ თხელბეწვიანი და უფრო
გრილი ტანსაცმლის ტარებაც. მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის გამრავლება და
მარცვლეული კულტურების მოვლა, აუცილებელი იყო კვების პრობლემების მოსაგვარებლად,
სულ უფრო მზრდადი ტომისათვის, რომლის ახალ თაობაში ცაცია რასის ასიმილირებული
შთამომავლებიც მრავლად ერივნენ უკვე. წარღვნამდელი სამკაპა და სხვა მრავალგვარი
მეტალური იარაღის შემქმნელმა ცაციებმა, ყველა კონტინენტები აითვისეს სანადიროდ,
განსაკუთრებით კი მრავლრიცხოვანი სამეფო და მმართველი დინასტიების წარმომადგენლებმა. ამ
ლომისტყაოსანი, ვეფხისტყაოსანი ლეოპარდისტყაოსანი… მხედრებისთვის და რაინდებისთვის
ნადირობა უპირველესი ჰობი იყო. სწორედ ამ ჰობმა აიყვანა ერთხელ ცაცია მონადირეები
მდინარე ენგურის ხეობის საშუალებით დიდი კავკასიონის ულამაზეს მთებში. შემდგომში ამას
ენგურის სათავეებში ოქროს აღმოჩენა და ხალდეველთა ტომის კოლონიის დაარსება მოჰყვა. არ
უნდა დაგვავიწყდეს ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტიც, რომ დიდი და მცირე კავკასიონი და მისი
მიმდებარე ტერიტორიები მერწყულის წარღვნას (23214B.C.) გადარჩენილი, არიული ცაცია რასის
დიდი წინაპრების გენეტიკური სამშობლოც იყო. M-17 მამაკაცის არიული ტომი, სწორედ
კავკასიაში გადაურჩა მერწყულის ეპოქის საშინელ წარღვნას, როცა ატლანტიკის ოკეანის წყალმა
არარატის ვულკანურ მთას მიაღწია.
ივერიელი ქურუმების უამრავი თაობის მეხსიერებამ, ათასობით წლის მანძილზე
შემოგვინახა და ქართლოსიანთა ქვეყნის ოქროს ხანის გენიალური პოეტის, შოთა რუსთაველის
ეპოქამდე მოიტანა უძველესი ამბები ლომისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსანი მხედრების
ფათერაკიანი თავგადასავლების შესახებ. დიდმა ქართლოსიანმა პოეტმა შოთა რუსთაველმა, XII

საუკუნეში სწორედ ივერიელი ქურუმების ინფორმაციის საფუძველზე დაწერა გენიალური პოემა
“ვეფხისტყაოსანი”. რუსთაველის ეპოქაში ვეფხვები კარგახნის გაჟლეტილები და განდევნილები
იყვნენ კავკასიონის ტერიტორიიდან. მართალია ინდოეთიდან იშვიათად გადმოსულ ვეფხვს
შეეძლო მოსახლეობის მყუდროების დარღვევა, მაგრამ ეს არ შეიძლებოდა ყოფილიყო გენიალური
პოემის დაწერის საფუძველი. უნდა აღინიშნოს რომ ივერიელი ქურუმების მეხსიერებამ ეს
მოხეტიალე ლომისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსანი მხედრები შემოგვინახა, როგორც რაინდები
Bитязь-(Knight) და არა ღმერთები ან ნახევრადღმერთები. ბალკანელებისაგან განსხვავებით
ივერიელთათვის ცაციები უბრალოდ სხვა განსხვავებული რასის ადამიანები იყვნენ. ახლა ჩვენ
უკვე ვიცით, რომ ცაციები და ივერიელები მონათესავე გენეტიკური კოდის მატარებლებიც იყვნენ.
XII საუკუნის ოქროს ხანის მთავარი შემოქმედი ქართლოსიანთა უდიდესი ბრძენი მეფე, დიდი
დავით აღმაშენებელი, მის მიერ გაერთიანებულ და ერთ მუშტად შეკრულ ქვეყანას
ქართლოსიანთა ქვეყანას უწოდებდა, ხოლო მის მებრძოლებს ქართლოსიანთ. გრამატიკულად
წარმოშობის კოდის აღსანიშნავად ძველ ქართულ ენაში გავრცელებული იყო მარცვალი –[ან] .
ფარნავაზი[ან], გორგასლი[ან], თამარი[ან], დავითი[ან] ადამი[ან]თა ქვეყანაში წარმოშობის
აღმნიშვნელი ეს უძველესი კოდი, პრეისტორიული H;U;X-MtDNA და R1;Y-DNA გენეტიკური
კოდების მქონე წინაპრებში იღებს სათავეს. გორგასლიან დავითიან თამარიანი ნიშნავს ამ
ადამიანების ჯიშს და ჯილაგს. ან-[an] ნიშნავდა ყველას ყოველს თითეულს (все всё, всех, каждый,
повсюду). აქედან შემორჩა იგი Hb;Ub;X2-MtDNA და R1b; R1b*;Y-DNA) გენეტიკური კოდის
ზოგიერთ შტოს, პირველ რიგში კი ვგულისხმობ ბრიტებს (ბრიტანელებს). სიტყვა ბრიტანეთი
(Брит-ан-ия) ივერიელთა სახელდებულია ბირთვულ ომში არიული რასის გაჟლეტის შემდეგ
(10400в.с.) და დაკავშირებულია უძველეს ივერიულ სიტყვასთან - ფრუტ-ან-ია. ფრუტ-ან უძველეს
ივერიულ ენაზე ყოვლის მომცველ ნისლს ნიშნავდა (Туман повсюду). ამგვარად წარმოშობის
აღმნიშვნელი უძველესი კოდი-(an), ატლანტიდამდელი არიული და არიულ-კავკასიური ენიდან,
მოხვდა სხვა ხალხების გრამატიკაშიც. ბედნიერი ვარ რომ ეს არიული მარცვალი, ჩემს გვარშიც
არის და ნიშნავს ყველას ვინც ჩემი გვარის პატრიარქიდან იღებს სათავეს, რომელსაც ერქვა –
“მარგი”. ატლანტიდური ენის და კულტურის გავლენა ძალზე დიდია ზოგიერთ ევროპულ ენაში,
უპირველეს ყოვლისა კი ინგლისურში, რაც ცალკე კვლევის საგანია. განსაცვიფრებელი ფაქტია
მაგრამ კავკასიელ არეილთა რასის ასიმილირებულ შთამომავალ ბრიტების ინგლისურ
დიალექტში, წარმიშობის კოდი უცვლელადაა შემონახული. მაგ: Georgi[an], Atlanti[an], Olmeci[an],
Iberi[an], Egypti[an], etc… ბრიტანული ტომების უშუალო კავშირი ნოეს M-343 მუტაციის R1b;YDNA გენეტიკური კოდთან უკვე დამტკიცებულია უამრავი გენეტიკოსი მეცნიერის მიერ, ანუ
ქართლოსიანთ ტომებს და ბრიტებს ახლო ნათესაობა აკავშირებს და ნოეს და ადამის გენეტიკურ
შტოს ასიმილირებულ შთამომავლობას მიეკუთვნებიან. -ან- მარცვალი როგორც ტომობრივგვაროვნული კუთვნილების აღმნიშვნელი, აგრეთვე უშუალოდაა დაკავშირებული ნოეს და
ადამის არიული ტომის უძველეს პრეისტორიულ ევროპეიდულ ენასთან. ძველ ქართულში იგი
დამკვიდრებული იყო როგორც ტომობრივი კუთვნილების აღმნიშვნელი. ქართლოსიანთ ქვეყნის
ადამიანთა ტომობრივი კუთვნილების აღმნიშვნელი მარცვალი, უშუალოდაა დაკავშირებული
ნოეს არიული ტომის უძველეს არიულ პრეისტორიულ ენასთან. თანამედროვე სომხურში იგი
შემორჩენილია გვაროვნული კუთვნილების აღმნიშვნელად: მკრტიჩიანი, პოღოსიანი,
კირაკოსიანი….
ხალდეველთა
უძველესი
მესოპოტამიურ
ტომის
თანამედროვე
წარმომადგენლებში – სვანებში იგი ასევე აღნიშნავს გვაროვნულ კუთვნილებას: დადეშქელიანი,
იოსელიანი, ლიპარტელიანი…. მრავალ იტალიურ გვარში ეს კუთვნილების აღმნიშვნელი
მარცვალი გვხვდება სახეცვლილი ფორმითაც: კაბრინი, მანჩინი, პაგანინი….მასტროიანი…
ინგლისურში ეს მარცვალი ძირითადად აღნიშნავს ეროვნულ კუთვნილებას.:
ძველმა ქართულმა ენამ შემოინახა ძალზე საინტერესო სახელი რომელსაც თანამედროვე
ქართულში პატარა ოთახის მნიშვნელობა აქვს. ეს სიტყვა გახლავთ კელია, რომელიც ახლა
ძირითადად მღვდელის პატარა ოთახს აღნიშნავს. ლათინურად cella – ნიშნავს ოთახს ან უჯრედს.
ასევე ლათინურად mare – ნიშნავს ზღვას. ამგვარად თუ შევაერთებთ ამ ორ სიტყვას mare+cella ანუ

marecella, გადატანითი მნიშვნელობით ჩვენ გვექნება ნათელი მინიშნება იმაზე რომ ლაპარაკია
გემზე ანუ “ზღვის ოთახზე”. თანამედროვე ენციკლოპედიის მიხედვით. (Marcella is an Italian given
name, the feminine version of Marcello (Mark in English). Marcella means warlike, martial, and strong. It
could also mean 'young warrior'. The origin of the name Marcella is Latin. Notable people called
Marcella:).: ეს სიტყვა (Marecella, Marecello); საკმაოდ პოპულარულია ჩვენს ეპოქაშიც და ჰქვია
უამრავ რამეს, ადამიანის სახელიდან დაწყებული გემით დამთავრებული. ძველებრაულ ენაში
სიტყვა Marcello აღნიშნავდა საღვთო (საზღვაო[K.M.]) ხომალდს “რომელსაც იყენებდნენ
ანგელოზები დედამიწის არსებებთან ვიზიტის დროს”. ამ სიტყვასთან არის დაკავშირებული
ატლანტიდური რეაქტული წყალქვეშა გემის მერკურის სახელიც. თანამედროვე ფანტაზიორებმა
მოახერხეს და ეს სიტყვა მფრინავი თეფშების და კოსმოსური რაკეტების აღმნიშვნელად აქციეს.
აფრიკულ ტომს ზულუს (Zulu) – აქვს მეტად საინტერესო ლეგენდა საკუთარ “ღვთიურ”
წარმოშობაზე, მაგრამ ღვთიურ წარმოშობაზე პრეტენზიას ბევრი სხვა შავი, ნეგროიდული ტომიც
აცხადებს. Zulu–ს მიხედვით კი ისინი მარსელებისაგან ანუ მარსელი ღმერთებისაგან წარმოიშვნენ,
რომელებიც საღვთო ხომალდით (ლეგენდის XX საუკუნის ვერსიაში საღვთო ხომალდმა მიიღო
კოსმოსური ხომალდის სტატუსი???) “Mery-Ceibu”–თი (Mare-Cab; Морской экипаж; [Sea-Craft;
Marine crew]) ეწვივნენ მათ წინაპარ ნეგროიდულ ტომს. შემდეგი კი… “მოხდა დიდი ომი და
ყველაზე ლამაზი მდედრები (გოგონები და ქალები…???) აიყვანეს ამ საღვთო (საზღვაო)
ხომალდზე”… ასე იწყება ზულუს ტომის წარმოშობის ისტორია…
მარსი იყო არიელთა და რათქმაუნდა ატლანტიდელთა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ღმერთი. მარსი იყო უპირველესი მფარველი ყველა იმ ადამიანის, ვინც ხელში იარაღს იღებდა.
მოკლედ ყველა ატლანტიდელი მამაკაცი, რომელიც ხელში იარაღს იღებდა მფარველობას და
დაცვას მარსს სთხოვდა და არც შესაწირს იშურებდა (წინასწარ ან მოვლენების შემდეგ).
ატლანტიდის დაღუპვის შემდეგ მარსის, პლუტოს, იუპიტერის და ა.შ. კულტმა გადაინაცვლა
კრეტაზე რადგანაც აქ მოხდა გადარჩენილი არაასიმილირებული ატლანტიდელების
მნიშვნელოვანი კონცენტრაცია. ბირთვული ომის შემდეგ კრეტაზე გადარჩა არიული რასის
მცირედ ასიმილირებული შტო. 1178 ჩ.წ.ა-ის შემდეგ, სანტორინის ერთ-ერთი უძლიერესი
ვულკანური კატასტროფის შემდეგ, ცუნამების შეტევამ მძლავრი მიწისძვრების თანხლებით
დააცარიელა კრეტა და ეგეოსის კუნძულები. ატლანტიდელთა ნაკლებად ასიმილირებულმა
შთამომავლობამ თავიანთი გადარჩენილი მნიშვნელოვანი გენოფონდის ნაწილი, გადაიყვანა
ძველი დიდების ცენტრებში კართაგენსა და კაპიტოლიოუმის მიმდებარე ტერიტორიებზე.
კართაგენის დაცემის შემდეგ კი კაპიტოლიუმის ბორცვზე დაარსებული რომი გახდა
ატლანტიდური (ღმერთების პანთეონის) ღვთაებების თაყვანისცემის უმნიშვნელოვანესი ცენტრი.
სასტიკი ბრძოლა ატლანტიდელთა ორ ნაკლებად ასიმილირებულ შტოებს შორის, ხმელთაშუა
ზღვაზე ბატონობისათვის რომის სრული ტრიუმფით და კართაგენის განადგურებთ დამთავრდა.
ატლანტიდის ჩაძირვიდან 10,000 წელზე მეტი იყო გასული, მაგრამ მისი ყოფილი პერიფერიული
ცენტრები, ატლანტიდის აჩრდილები, ისევ უამრავი აბორიგენული ტომების სისხლს ღვრიდნენ,
საკუთარი ამბიციების და ჟინის დასაკმაყოფილებლად პირველობისათვის ბრძოლაში.
შეიძლება ვინმეს ეგონოს რომ Zulu–ს ლეგენდა რომაელებთან იყო დაკავშირებული. Zulu–ს
ტომის სხვა ისტორიები საერთოდ გამორიცხავს რომაელთა ვარიანტს. ნებისმიერი მოაზროვნე
ადამიანი იკითხავს რომ Zulu–ს კუპრივით შავ ტომს რატომ ეწვია საღვთო ხომალდი, ან რითი
უნდა ყოფილიყო ეს შავი ტომი განსაკუთრებული და საინტერესო. Zulu–ს ლეგენდაში პირდაპირი
მინიშნებაა იმის შესახებ რომ ისინი წარმოიშვნენ სექსის შედეგად, მარსელ ღმერთებსა
(“მერიკეიბუს” არიული ეკიპაჟი) და ადგილობრივ ლამაზ შავ გოგონებს შორის. თუ ინტელექტის
მობილიზაციას მოვახერხებთ მივხვდებით რომ მარსის თაყვანისმცემელი პროვინციელ არიელთა
ატლანტიდელი მონადირეების შეიარაღებული რაზმი - “მერიკეიბუ” დაქირავებული საზღვაო
ეკიპაჟი (Mare-Cab [Marine crew – “Морской Кeб”]), საზღვაო ხომალდით Marcella–თი (“ზღვის
ოთახით”) სანადიროდ მიადგა აფრიკის სანაპიროს. შეიძლება აგრეთვე რომ აფრიკის უდიდესი

მდინარეებიდან ერთ-ერთის, ნიგერის (ახლა დამშრალი) ხეობის სიღრმეში შევიდა სანადიროდ.
Zulu–ს წინაპარი ნეგროიდული ტომი მაშინ აფრიკის ჩრდილოეთში ცხოვრობდა, სიდიდით მეორე
აფრიკული წყალუხვი მდინარის ნიგერის მიმდებარე ტერიტორიებზე. არიელ მონადირეთა
დაქირავებული საზღვაო ეკიპაჟი-რაზმი, რომლებმაც ხიფათით სავსე შორეულ აფრიკაში
სანადიროდ წამოსვლის წინ, ღმერთს - მარსს სთხოვეს მფარველობა. “Mare-Cab”-ით საზღვაო
გემით მდინარე ნიგერის სიღრმეში შევიდა. Zulu–ს წინაპარი ნეგროიდული ტომი შემთხვევით
გადაეყარა მათთვის გაუგებარი რასის და წარმოშობის ადამიანებს. შავი ველური ტომის ბელადი
მიხვდა, რომ უცხო ხალხი მათი ტომის ტერიტორიაზე აპირებდა ნადირობას. ბელადმა
გადაწყვიტა საკუთარი ტერიტორიის დაცვა (ველური ბუნების ცხოველის უძველესი ინსტიქტი)
და ქვებით და ჯოხებით შეიარაღებული ველური ზანგი მამაკაცები თავს დაესხა არიელ
მონადირეებს თავიანთი ტერიტორიის დასაცავად, ანუ მოხდა დიდი ომი როგორც ლეგენდა
გვეუბნება. ეჭვიც კი არ უნდა შეგვეპაროს, რომ ზანგების ამ ტომის მამაკაცებს არავითარი შანსი არ
ჰქონდათ, მეტალური იარაღით და ასფეთქებელი მასალებით შეიარაღებული არიელების
კონკისკადორების წინააღმდეგ. უამრავმა ზანგმა მამაკაცმა ვერ შეაფასა მცირერიცხოვანი, მაგრამ
კარგად შეიარაღებული ცაცია არიელ მონადირეთა რაზმის შესაძლებლობები. ატლანტიდელებმა
მთლიანად გაჟლიტეს თავდამსხმელი მრავალრიცხოვანი ველური ზანგი მამაკაცების ბრბო და
ხელში შერჩათ მტირალი ბავშვები და ქალები. ვენერიული დაავადებისაგან თავის დასაზღვევად
მათ შეარჩიეს საუკეთესო და ლამაზი ქალიშვილები და აიყვანეს “ზღვის ოთახში” Marcella–ზე…
ასე დაიწყო Zulu–ს ტომის ისტორია.…იმის გაფიქრებაც კი უაზრობაა, რომ ყოველივე ამის შემდეგ
არიელი მონადირეები მაშინვე მიატოვებდნენ იქაურ შფოთიან ადგილებს. ისინი იქ აუცილებლად
დარჩებოდნენ საკმაო დროის განმავლობაში, სანამ არ მოსწყინდებოდათ. მათ არ მოაკლდებოდათ
არც სხვადასხვა ნადირის (ზებრა, ანტილოპა …) ხორცი და არც ლამაზი შავი გოგონები.…
რომის ეპოქაში მდინარე ნიგერი დიდი ხნის დამშრალი იყო, ხოლო რომაელებამდე
მრავალი ათასი წლის წინათ წარმოშობლი ზულუს ტომი, დიდი ხნის მიგრირებული ეკვატორის
სამხრეთით. როდესაც წარღვნის შემდგომი წვიმები ≈(10465÷10000)B.C. შეწყდა, ნიგერი დაშრა და
მთელი მიმდებარე ტერიტორია საჰარის უდაბნოდ იქცა ≈(9,000÷7,000)B.C. ზულუს არიულ
რასასთან ასიმილირებულმა ტომმა, ეკვატორის სამხრეთით გადაინაცვლა. ნათელია რომ ზულუს
მითის რომაელ მონადირეებთან ან ჯარისკაცებთან კავშირი გამორიცხულია.
ინგლისურში და სხვა მრავალ ენაში უამრავი სიტყვაა ლათინურიდან შესული, ხოლო
ძველეგვიპტურ (ატლანტიდურ-ხამიტურ) ენაში, ლათინურში, სლავურში და სხვა არიული ენის
დიალექტებში უამრავი სიტყვაა ატლანტიდური წარმოშობის (ძველი ლათინური ენიდან).
ატლანტი არიელები ძველ ლათინურზე ლაპარაკობდნენ რომელსაც ოფიციალური მეცნიერება არ
აღიარებს. ძველი ლათინური ძალზედ საინტერესო იყო თავისი მოკლე სიტყვებით: Leg - ბრძოლა,
Legi - დაწყებული (მიმდინარე) ბრძოლის პროცესი. Maz - ლამაზი, Mazi - გალამაზების პროცესი.
Ven - მისვლა, Ved-ნახვა, Vic-გამარჯვება. «Veni, vidi, vici»-მიველ ვნახე დავამარცხე. თანამედროვე
ინგლისურით ზუსტი თარგმანი, უფრო კარგად გადმოგვცემს ამბიციურ არიულ სხარტ ნათქვამს:
Arriving, Seeing, winning… პირდაპირი თარგმანი არიული ენიდან ნიშნავს: მისვლის პროცესს,
ნახვის პროცესს და გამარჯვების პროცესს…
თუ გავითვალისწინებთ ძველ ებრაულ კულტურაზე ატლანტიდურ-ეგვიპტური სინთეზური
კულტურის ძლიერ გავლენას, შევძლებთ იმის გაგებასაც თუ რატომ აღნიშნავდა ძველ ებრაულ
ენაში სიტყვა Marcelo საღვთო ხომალდს. ეჭვიც კი არ მეპარება იმაში რომ “Mery-Ceibu”– არის
ატლანტიდული საზღვაო ხომალდის (Mare-Cab; [Морской экипаж; Морской извозчик])–ის
დიალექტური დამახინჯებული სახელი, ანუ Zulu–ს თანამედროვე ლინგვისტური ვარიანტი.…
“Mar-cella” ანუ “ზღვის ოთახი” კი ძელზე რელურად და ნათლად ხსნის ძველებრაული სიტყვის
Marcelo–ს ფანტასტიკურ მნიშვნელობას. მარცელოს (Marcelo–ს) ივერიული დიალექტური
ვარიანტი გვაძლევს საინტერესო სახელს - ვარცელი (ვარ ცელი). აქ მინიშნებულია ხომალდის

მიერ წყლის ზედაპირის ჭრა და შედარებულია ცელის მიერ ბალახის ჭრასთან ივერთა მიერ.
ზღვის ხომალდის უძველესი ივერიული სახელიდან, ირიბი თარგმნის შედეგად დღეს ევროპულ
ენებში გვაქვს სიტყვა - კატერი: Катер, (cutter - მჭრელი). ვარცელთან არის დაკავშირებული,
ივერიის ნახევარკუნძულზე წარღვნის და ბირთვული ომის (≈10400 b.c.) შემდგომ, ივერიელების
მიერ დაარსებული ქალაქის სახელი ვარცელონა - “ხომალდების ქალაქი” - ხომალდების არე… იგი
ახლა ცნობილია ლათინიზირებული სახელით - Barcelona- [baɾθe’lona]). "B" და "C" ასოების
სხვადასხვაგვარად კითხვა შიფრავს ბარსელონას და შესაბამისად კატალონიის ივერიულ ფესვებს.
დავუბრუნდეთ კოლხეთს სადაც “Marcella”–ს მნიშვნელობა არასოდეს გაუზვიადებიათ და
ლეგენდები არ შეუქმნიათ. Aea-ს მისიის დაწყებამდე, კოლხებს რომ თავიანთი წარმართი
ღმერთები ჰყავდათ, ამას წარღვნამდელი რუკაც ადასტურებს, რომელიც პირველი მისიონერების
შედგენილი უნდა იყოს. რუკაზე ენგურის მარცხენა მხარეს აღნიშნულია რელიგიური საკულტო
ადგილი "Martis et phruxi templum". რუკა ადასტურებს დღევანდელი სოხუმის, ფოთის, ბათუმის,
და რიზეს უძველეს ქართლოსულ ფესვებს, მაგრამ სამწუხაროდ რუკის მაშტაბში ვერ მოთავსდა
ქუთაისის ტერიტორია ანტიკური რუკის ჩარჩო ამოჭრილია, რომ კოლხური ტერიტორიები
ნათლად ყოფილიყო წარმოჩენილი. ეს აშკარად მიუთითებს ამ რეგიონის უდიდეს მნიშვნელობას
წარღვნამდელ სამყაროში. იმავე რუკამ შემოგვინახა წარღვნამდელი პირველი მისიების
ზოგიერთი წევრების სახელები.
"Apsyrtus", “Lycus”, დღევანდელი ბათუმის ანაპიროსთან
ჩაძირულია წარღვნამდელი დასახლებული პუნქტი "Apsyrtus"-ი, წარღვნამდელმა პირველმა
მისიონერმა "Apsyrtus"-მა თავისი მეუღლის "Apsyrtide"-ს სახელი უწოდა წარღვნამდელი არიული
ქალაქის "Apsyrtus" სანაპიროსთან მდებარე კუნძულებს. მდინარე ენგურის შესართავთან
არსებობდა წარღვნამდელი "Aeae in∫ula" ანუ წმინდანების კუნძული. აქ ხანში შესული არიელები
მძიმე ცოდვებს ინანიებდნენ ლოცვით და მარხვით, რომ სასურველი რეინკარნაციის შანსი
ჰქონოდათ. რა თქმა უნდა ეს წარღვნამდელი კუნძულები "Dio∫couria"-სთან, "Apsyrtus"-თან და
"Phasis"-თან ერთად ახლა შავ ზღვაშია ჩაძირული. მოკლედ, ლეგენდას ჩაძირული ქალაქის
დიოსკურიას შესახებ წარღვნამდელი არიელი მისიონერების რუკაც ადასტურებს. იგივე რუკა
გვაწვდის ინფორმაციას ერთ-ერთი არიელი მისიონერის "Circeus"-ის შესახებ, რომელიც
კოლხეთში იყო დაბანაკებული და ერთ-ერთი პირველი არიელი მკვლევარი მისიონერი გახლდათ.
რუკას პირდაპირ აწერია Circeus campus" - კირკეუსის ველი. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ
ზემოთხსენებული მისიონერები კოლხებისთვის ღმერთებად არ ქცეულან, რაც კოლხური ტომების
განვითარების მაღალ დონეზე მიუთითებს.
საოცრად გადარჩენილი შავი ზღვის არიული რუკა, წარღვნამდელი ტომების
გავრცელების რეალურ სურათს გვაძლევს: ხალიბების, მაკრონები, მოსინიკების და ა.შ. ირკვევა,
რომ ალანების (ოსების) ისტორიული სამშობლო დნეპრის დელტასთან მდებარეობდა და ისინი
კავკასიაში გვიან შემოჭრილი ხალხია, რომლებმაც ინგუშების, ქართველების და სხვა კავკასიური
ტომების ადგილები მიისაკუთრეს. თუ რატომ დატოვეს ალანებმა დნეპრის დელტა ეს ცალკე
გამოკვლევის საგანია. მიზეზი ამ ალანების ისტორიულად პრობლამატურ ურთიერთობებშიც
უნდა ვეძებოთ სხვა ხალხებთან მიმართებით. ისტორიის ცოდნა მხოლოდ ერთ პასუხს გვაძლევს.
ალანების წინაპრები წარღვნამდელ ეპოქაში ძალზე აგრესიული ველურები იყვნენ. ამიტომ
არიელებმა ალანური ტომების ნაწილი გაჟლიტეს ხოლო დანარჩენმა გაქცევით უშველა თავს.
ოსების არიელებთან ისტორიულ მტრობას მათი ცნობილი ცეკვა - სიმდიც ადასტურებს. ცეკვის
დროს ოსი ქალები და კაცები ტიტანი არიელებისაგან მოპარულ ტანსაცმელს იცვამდნენ. როდესაც
დაახლოებით ≈1.8მ. სიმაღლის მამაკაცი ან ქალი ≈2.5 მეტრამდე სიმაღლის არიელის ტანსაცმელს
იცვამს, გრძელი სახელოები ზუსტად ისევე ექნება ჩამოკიდებული, როგორც ამ ცნობილ ოსურ
ცეკვაში ვხედავთ (Симд — народный осетинский массовый хороводный танец, в одеждах
чистокровных арийцев, обычный рост которых бил 2.5м.).

კაპიტოლიუმის ბორცვზე, რომლის გარშემოც ახლა რომია გაშენებული მდებარეობდა
უძველესი წარღვნამდელი არიული მისიის ცენტრი, რომელსაც ეწოდებოდა "Caieta". აფრიკის
კონტინენტზე სამწუხაროდ, მხოლოდ ერთი მისიის სახელი იკითხება "Argous portus"--არგოს
პორტი. თუ რა მიზნით იყო დაარსებული ეს პორტი ძნელი მისახვედრი არ არის. არსებობს სხვა
წარღვნამდელი რუკებიც, სადაც მთელი ხმელთაშუა ზღვა მოფენილია ცაცია არიელების
დასახლებული პუნქტებით.

a - წარღვნამდელი ქერჩის სრუტე (E65) და მისი დებარეობა წარღვნამდელ კოორდინატებში (b)
უნდა აღინიშნოს, რომ რუკის ცენტრალური ანუ საწყისი მერიდიანი შუა ატლანტიკაში
მდებარეობს, როცა რუკაზე 65 გრადუსიანი მერიდიანი გადის ქერჩის სრუტეში, ეს იმას ნიშნავს
რომ წარღვნამდელი გეოგრაფიული პოლუსი მდებარეობს გრელანდიაში, ხოლო ნულოვანი
მერიდიანი გადის წარღვნამდელ კაპიტოლიუმზე, ციხესიმაგრე ატლანტისზე - ატლანტიკის
ოკეანეში. ასეთი რუკები ატლანტიდის კუნძულების ზეობის დროინდელი წარღვნამდელი
რუკებია ანუ ორიგინალი დაახლოებით ≈14,400B.C წლის წინათაა შედგენილი ან
რედაქტირებული. ხშირად რუკებზე წარღვნის შემდგომი მონაცემებიცაა. რელიეფი თუ ძლიერ არ
არის დამახინჯებული კოპირებისას, ასეთი რუკები ჩვეულებრივ არის წარღვნამდელი, მინიმუმ
≈14,400B.C წლის წინანდელი. დარდანელის სრუტესთან შეგვიძლია ვნახოთ ცაცია რასის
წარმომადგენლის აბიდუსის მისიის დასახლებული პუნქტი "Abydus". მანვე ან მისმა სეხნიამ,
წარღვნამდე დააარსა ქალაქი აბიდოსი ეგვიპტეში. აბიდოსი როგორც ჩანს ცაცია რასის
წარმომადგენელისთვის ჩვეულებრივი სახელი იყო. ელინებს ეს სახელი ესმოდათ როგორც
"Abydus". ეგვიპტელებს - "Abydos". სხვადასხვა ლინგისტურ ჯგუფებში საკუთარი სახელებისთვის
ხმოვნების შეცვლა ჩვეულებრივი ლინგვისტური კანონზომიერებაა. აქ ჩვენთვის მთავარია
სახელის წარმომავლობა. ეს ძვირფასი და სასწაულად გადარჩენილი რუკა უხვადაა დახუნძლული
ცაცია მისიონერების სახელებით, რომლებმაც თავიანთი ან თავიანთი მეუღლეების სახელები
უწოდეს. სხვადასხვა კუნძულებს, მდინარეებს და დასახლებულ პუნქტებს. ამ რუკის გადარჩენას
რა თქმა უნდა, არგონავტების წარმატებულ ექსპედიციას უნდა ვუმადლოდეთ. ათასწლეულების
განმავლობაში მრავალჯერ კოპირებული რუკა, ზუსტად ვერ ასახავს წარღვნამდელ რელიეფს და
განედებიც და გრძედებიც ცოტა გადაადგილებულია, მაგრამ ეს შეცდომები ვერ ჩრდილავს მის
ისტორიულ მნიშვნელობას. ეს არის უძვირფასესი დოკუმენტი წარღვნამდელ ამბებში გასარკვევად
და თანამედროვე ვაი-მეცნიერების, მომეცნიერო ნაჯღაპნების სიცრუეების გამოსააშკარავებლად.
საბედნიეროდ, არსებობს სხვა წარღვნამდელი რუკებიც, რომლებიც დახუნძლულია
არიელების აფრიკული და სხვა მისიების მიერ შექმნილი დასახლებული პუნქტების სახელებით.
მათ შორის ყველაზე მეტად გამორჩეულია კართაგენის მისია "Carthago". რუკაზე აშკარად ჩანს,
რომ წარღვნამდელი "Carthago" აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთი უდიდესი დასახლებული

პუნქტი იყო. ეს უმნიშვნელოვანესი მისია სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც
ხელმძღვანელობდა აქ, მაგრამ პარალელურად ატლასის მთებში ძვირფასი ლითონების და სხვა
მეტალების წარმოებასაც აკონტროლებდა. აქ წარღვნამდელი ნარჩენები დღეს საშუალოდ სამ
ათასწლეულის ფარგლებში თარიღდება, მაშინ როცა "Carthago" -ში 14÷16 ათასი წლის წინანდელი
ეპოქის მნიშვნელოვანი ნაშთებიცაა შემორჩენილი. მართალია, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ
ათასწლეულში ჩატარებულმა რეკონსტრუქციამ, რასაც კართაგენის იმპერიის შექმნა მოჰყვა,
წარღვნამდელი ფენები მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა, მაგრამ არქეოლოგები თუ
მოინდომებენ უძველეს ფენებს აღმოაჩენენ და დაათარიღებენ კიდევაც. ეს არ არის რთული საქმე,
რადგანაც წარღვნამდელი მეგალითური საძირკვლის ბლოკები ზევიდან წვრილი და უფორმო
ქვებით არის რესტავრირებული. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ თანამედროვე
გაზულუქებულ ვაი-მეცნიერებს წესად აქვთ შერჩევითი გამოკვლევების ჩატარება და მიუღებელი
მონაცემების დაბლოკვა.
უნდა აღინიშნოს, რომ “მეცნიერების” ტყვეობას გადარჩენილი უძვირფასესი წარღვნამდელი
რუკები, ძველი რომაელი გეოგრაფების მიერ არის მრავალჯერ კოპირებული. ნებისმიერ იმპერია
საჭიროებს რუკებს. მათ უძველესი ალექსანდრიის ბიბლიოთეკიდან მის დამწვამდე გაიტანეს ეს
ატლანტიდამდელი, ატლანტიდური და სხვა წარღვნის შემდგომი არიული რუკები, გადათარგმნეს
და მრავალი კოპიო შექმნეს. რომაელებს თავი არ შეუწუხებიათ სანაპირო ზოლების კვლევით.
იმის გამო, რომ რომაელმა გეოგრაფებმა ვერ გაიგეს რას ნიშნავდა აპენინის ნახევარკუნძულის
შუაში მდებარე დასახლებული პუნქტი Caieta იგი უცვლელად დაიტანეს რუკაზე და რომად არ
უთარგმნიათ. არსებობს ბევრი რუკები, სადაც წარღვნამდელ რელიეფზე რომის დროინდელი
გეოგრაფიული პუნქტები არის გამოსახული. ამგვარად, მივიღეთ უდიდესი თავსატეხი, რომელსაც
ატლანტიდურ-რომაული გეოგრაფიული თავსატეხი შეიძლება ეწოდოს. ბევრი რუკის
ატლანტიდურ ფესვებს ამტკიცებს ის უბრალო ფაქტი, რომ პირველი მერიდიანი (Prime Meridian)
ამ "რომაულ" რუკებზე ატლანტიკის ოკეანის შუაგულში გადის. ჩვენ გვაქვს უდიდესი
მტკიცებულებები ზოგიერთი "რომაული" რუკების სახით, სადაც პირველი მერიდიანი
ატლანტისის დედაქალაქზე, უფრო ზუსტად კი მის შუაგულში პირდაპირ ციხესიმაგრე
ატლანტისზე გადის. ეს დედაქალაქი ახლა ჩაძირულია ატლანტიკის ოკეანეს ფსკერზე და
მდებარეობს აზორიის კუნძულების საო-მიგუელსა და სანტა-მარიას შორის. დიდი ევროპელი
გეოგრაფების, ძმები სანსონების მიერ კოპირებულ იმ ანტიკურ რუკებზე, სადაც მერიდიანები
რედაქტირებული არ არის, რომაელი გეოგრაფების ან სხვების მიერ, Prime Meridian-ი ანუ
ნულოვანი მერიდიანი ზუსტად აზორის ამ კუნძულებს შორის ჩაძირულ ატლანტისის იმპერიის
დედაქალაქზე გადის. ჩვენ მადლობა უნდა გადაუხადოთ ასევე ძველ რომაელ გეოგრაფებსაც. მათ
იცოდნენ რომ ეს მათი უდიდესი წინაპრების მიერ შექმნილი რუკები იყო. გააკეთეს რა უამრავი
კოპიო თავიანთი ელიტისთვის, კაცობრიობას გადაურჩინეს უძვირფასესი ისტორია დაკარგვას და
მოგვცეს შანსი დღეს ეს ისტორია “მეცნიერთა” პატიმრობიდან გავანთავისუფლოთ.
ჩვენ პრიმიტიული და გულუბრყვილო ბალკანელი ნათელმხილველების ზღაპრული
მითების გარეშეც გვაქვს თითქმის უზუსტესი ინფორმაცია, ცაცია რასის მიერ ფართოდ გაშლილი
სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების კამპანიის შესახებ. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სახელები
არიული მისიების არეალების და დასახლებული პუნქტების.
7. ინდო-ევროპული სოფლის მეურნეობის განვითარების მისიები.
- სარასვატის მისია.:
მე დარწმუნებული ვარ, რომ სარასვატი არ იყო მისიის ხელმძღვანელი, მაგრამ მე ამ მისიას
დავარქმევ სარასვატის მისიას. სარასვატი იყო ბრაჰმას, რამჰას (რამას), შივას, კრიშნას… სამეფო
დინასტიის ოჯახის წევრი. ეს ოჯახი დღევანდელი ინდოეთის, პაკისტანის და ინდოჩინეთის
ტერიტორიაზე, რომელსაც ინდოეთის საკეისრო (არეალი) ერქვა, სოფლის მეურნეობის წარმოების

ორგანიზებას ხელმძღვანელობდა. საქმე ეხება მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელისა და
ფრინველის ხელოვნურად შექმნილ ფერმებში გამრავლებას და მარცვლეული კულტურების
მაშტაბურ წარმოებას, მათი მოყვანისა და დამუშავების კულტურის დანერგვას. ამ არიულმა
მისიამ ათასწლეულების განმავლობაში შექმნა პრიმიტიულ ინდუს (≈1.5m.) აბორიგენებთან
ასიმილირებული უამრავი მმართველების გენეტიკური შტოები, რომლებიც მალე მთელი
წარღვნამდელი ინდოეთის არეალის (ინდოეთი+პაკისტანი+ინდოჩინეთი) ტერიტორიებს
აკონტროლებდა. ამ მმართველების მისიის წევრების უამრავი ადაპტირებული და
ასიმილირებული (არეალური) შთამომავლობა შემდგომ არც აბორიგენებთან ქორწინებაზე
ამბობდნენ უარს. ათასწლეულების განმავლობაში ამ მისიის უამრავმა შთამომავლობამ
ასიმილაცია განიცადა ადგილობრივ აბორიგენებში და წარმოქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი
უდიდესი მმართველი კასტა. ინდოეთის კულტურა არის სინთეზი ცაცია რასის კულტურის და
აბორიგენული ინდუსი ტომების კულტურის. მტკიცებულებები, გვაქვს მათემატიკაში,
ასტროლოგიაში, ხელოვნების ძეგლებში მითოლოგიაში და რელიგიაში.
- ნილოსის ანუ Gebeb-ის მისია.:
ნილოსის მისიის პირველი ხელმძღვანელი იყო ოსირისის მამის სამეფო ოჯახი. ამ
პერიოდისათვის ცაცია რასამ უკვე დაიწყო მეტალის დამუშავება და მისგან ქვის დასამუშავებელი,
ხის დასამუშავებელი და მიწის დასამუშავებელი ინსტრუმენტების დამზადება. ეგვიპტეში
მოიპოვებოდა ძალზე ხარისხიანი და ადვილად დასამუშავებელი მასალა - კირქვა. მათ დაიწყეს ამ
კირქვის გატანა თავიანთ ახალ სამშობლოში. მე ამ ქვეყანას უკვე დავარქვი ბაალის ქვეყანა, მაგრამ
რეალურად იგი იყო ლემურია (ლომების არეალი [Lem+Area]). იგი ქანაანის ქვეყანაში დაარსდა,
ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით. ცაცია რასა ეგვიპტის კირქვას და მის ფქვილს იყენებდა
ულამაზესი ტაძრების, ციხესიმაგრეების და საკუთარი სახლების ასაშენებლად. ისტორიული
მტკიცებულებების მიხედვით, ეგვიპტეში ჯერ განვითარდა მსხვილფეხა და წვრილფეხა
საქონლის მეურნეობები, მეფრინველეობის ფერმები, ხილის წარმოება და სიმინდის კულტურა,
მოგვიანებით კი ხორბლის წარმოება. ხალხის მომრავლების პარალელურად. ეგვიპტური პირველი
მისიის წევრები: Gebeb-ი, იზიდა, ოსირისი და გორი გახდნენ აბორიგენთა სათაყვანებელი
ღმერთები. თვით სეტიც (Set-ი) მისი უარყოფითი როლის მიუხედავად ღმერთად აქციეს.
ბოროტებასაც ხომ უნდა ჰყოლოდა თავისი ღმერთი. ჩვენ გვაქვს უდიდესი მტკიცებულებები აქ
გაშლილი სასწავლო საგანმანათლებლო საქმიანობების შესახებ წარღვნამდელ პერიოდში.
ოსირისის სამეფო ოჯახის საქმიანობამ აქ სრულიად დაჩრდილა ადგილობრივი ქამიტური
აბორიგენების ღმერთები. გორმა დააფუძნა მმართველი ორგანო რომელიც ათასწლეულების
განმავლობაში მართავდა ეგვიპტეს ფარაონების დინასტიამდე. ამ მმართველთა მისია ისტორიაში
ცნობილია “Shemsu-Hor”–ის სახელით ანუ გორის მიმდევრები (“Followers of Horus” [Followers of
Meru]). რეალურად ეს იყო არიელი კოლონიზატორების მემამულეთა სენატი – “Senate Patria”
(Сенат Отчизны). არიულ ქალაქებს ჰქონდა ზოგადი სახელი ნიფილუმი, რაც ნიშნავდა ნერუს
შვილებით დაფარულ ტერიტორიას (Neru-Fil-um).
- ეთიოპიის მისია.:
მისიის ხელმძღვანელების შესახებ არ მოგვეპოვება ინფორმაცია, მაგრამ გვაქვს სამეცნიერო
და მეგალითური მტკიცებულებები ამ მისიის არსებობის შესახებ, რომელიც თაფლის ქვეყნის “ეთიოპიის” სოფლის მეურნეობის განვითარებას აქსუმიდან ხელმძღვანელობდა. არიელებს
უყვარდათ მთებში ცხოვრება და ცივი ნაკადულების წყლით ყელის გაგრილება. აქ ჩამოყალიბდა
ატლანტიდურ-ხამიტური რასის ერთ-ერთი შტო, რომელსაც ჩვენ ფინიკიელების სახელით
ვიცნობთ. რუსმა მეცნიერმა ვავილოვმა დაამტკიცა, რომ ეთიოპია მსოფლიოში არსებული სამი
ხორბლის სამშობლოდან ერთ-ერთია, ავღანეთთან და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ
ტერიტორიებთან ერთად. ეთიოპიის მეგალითური კონსტრუქციები კი პირდაპირ ამტკიცებენ აქ

უაღრესად მაღალტექნიკური წარღვნამდელი მისიის არსებობას. ეთიოპია იყო წარღვნამდელი
ტურიზმის ერთ-ერთი ცენტრიც. აქ გიგანტური ობელისკები ან ვულკანის თხევადი მასისაგან
არის ჩამოსხმული სპეციალურ ფორმებში, ან ქვის ფქვილის ტექნოლოგიებია გამოყენებული.
ცაცია ოსტატები აკეთებდნენ გამომწვარი თიხის უზარმაზარ ყალიბებს მეგალითური
სვეტებისათვის. უახლოესი ვულკანიდან თხევად მასას პორციებით ეზიდებოდნენ და თითქოს
ერთმანეთის ჯიბრზე გასაოცარი ხელოვნების შედევრებს ქმნიდნენ. ეთიოპიაში დღესაც არსებობს
თხევადი მაგმის უზარმაზარი ჭა. დღეს ცემენტის და სხვა მრავალგვარი საამშენებლო
ტექნოლოგიების ეპოქაში, არცერთ ჭკუათმყოფელს არ მოუვა აზრად გავარვარებული ვულკანური
მაგმისაგან მეგალითური ობელისკის შექმნის იდეა. როცა ეთიოპიურ წარღვნამდელ ობელისკებს
აკვირდები რწმუნდები რომ ისინი სხვადასხვა ოსტატების მიერ, ერთმანეთის ჯიბრზეა შექმნილი.
საბოლოოდ ერთ-ერთმა ამბიციურმა ოსტატმა, ისეთი გრანდიოზული ობელისკი ჩამოასხა, რომ
დარწმუნებული ვარ იქ მის შემდეგ, არავის უცდია მასზე უკეთესი და გიგანტური ობელისკის
დამზადება.
- ლივიას მისია (Миссия Львицы).:
დედოფალი ლივია იყო აქ პირველი მისიის ხელმძღვანელი და ურანუსის სამეფო შტოს
წარმომადგენელი. მისი სახელის მიხედვით ამ ტერიტორიას დღესაც ლივია ჰქვია. ლივია აქ
მესაქონლეობის და მებაღეობის განვითარებას ხელმძღვანელობდა. თუმცა ადგილობრივმა
აბორიგენებმა, ველურმა მავრებმა ვერ გაამართლეს იმედები. ისინი უმი ხორცის ჭამას ვერ
გადააჩვიეს. ეს ველური მავრები გაძევებული იქნენ სამხრეთისაკენ და აქ უფრო განვითარებული
ევროპეიდული რასის ტომები ელინები და ივერიელები იქნა ჩამოსახლებული. ლივია ურანუსის
სამეფო დინასტიას ეკუთვნოდა
- ატლასის მთების მისია.:
მისიის საქმიანობა მთლიანად მოიცავდა ატლასის მთებსა და მის გარშემო მიმდებარე
ტერიტორიებს. მისიას ხელმძღვანელობდა ურანუსის სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი,
მსოფლიოს პირველი კარტოგრაფი ატლასი, რომლის მიხედვითაც დაერქვა სახელი უზარმაზარ
მთაგრეხილს. მისია ხელმძღვანელობდა მესაქონლეობის და მებაღეობის განვითარებას და მთებში
ძვირფასი ლითონების და სხვა მეტალების მოპოვებას. ამ მისიამ უდიდესი წვლილი შეიტანა
მომავალი მსოფლიო იმპერიის, ატლანტიდის იმპერიის შექმნაში. ამ მისიის ეკონომიკური ცენტრი
იყო Carthago-ში. ველური მავრები ატლასის მიმდებარე ტერიტორიებიდანაც იქნენ განდევნილები
სამხრეთისაკენ და მათ მაგივრად უფრო განვითარებული ევროპეიდული ტომები ჩამოასახლეს
სამუშაოდ და სოფლის მეურნეობის მთელი სპექტრის გასაშლელად.
- არაბეთის ნახევარკუნძულის მისია.:
ამ მისიის პირველი ხელმძღვანელის ვინაობა უცნობია. ტერიტორიულად მისიის ცენტრი
მდებარეობდა დღევანდელი იემენის ტერიტორიაზე მარიბში. აქ იმდენი მარიბი არის, რომ არ
არის გამორიცხული ამ სახელის კავშირი პირველი მისიის ხელმძღვანელთან ან მის მეუღლესთან.
მისია ძირითადად მესაქონლეობისა და მებაღეობის განვითარებით იყო დაკავებული. ეს არ
გახლდათ ძალზე წარმატებული მისია, ძალზე მშრალი კლიმატური პირობების გამო. მარიბში
დარჩენილია მტკიცებულებები ამ მისიის საქმიანობის შესახებ. აქ არის შემორჩენილი მზისა და
მთვარის ტაძრების ნანგრევები, რომელიც მაღალ დონეზე დამუშავებული ქვისგან იყო
აშენებული. ამ წარღვნამდელ კულტურის ძეგლებს საერთო არაფერი აქვთ იმ რელიგიასთან,
რომელიც დღეს იემენშია გაბატონებული.
- ივერიის მისია.:

ჩვენთვის ცნობილია ამ მისიის კოლხეთის არეალის ზოგიერთი წევრის სახელი. აიეტი,
სეტი, აფსურტუსი, ლიკუსი, კირკეუსი და ა.შ. ეს ცაცია რასის სამეფო დინასტიის და ელიტის
წარმომადგენლები აქაც იგივე მიზნებით იყვნენ ჩამოსულები. ივერიის - “არეალ-ქართლის”,
ალვანეთის-[საღვთო ცეცხლის ვანი-(Albania)], ასურეთის და სხვა მისიების შესახებ ცალკე
გამოკვლევაა ჩასატარებელი. კოლხური მისიის არეალის მართვის ცენტრი მდებარეობდა
დიოსკურიაში (სოხუმი). აღმოსავლეთ კავკასიის არეალის მართვის ცენტრი იყო დერბენტში.
ერთი ცენტრი ახლა შავ ზღვაშია ჩაძირული, მეორე კი კასპიის ზღვაში. "ალბანეთი" ისეთივე
ლათინური კალკია როგორც "იბერია".:
- ოლიმპოს მისია.:
ოლიმპოს მისიას შეგვიძლია ზევსის მისიაც ვუწოდოთ. ამ მისიაზე ბევრს აღარ დავწერ,
რადგანაც უკვე კარგად ვიცით, რომ ზევს თავისი გენეტიკური ჯაჭვი მთელს იმპერიაში ობობას
ქსელივით ჰქონდა მოდებული. ათენას, სარასვატის, კერესის და იზიდას თითქმის იდენტური
მისიები სხვა უამრავ მტკიცებულებებთან ერთად უდიდესი ფაქტია წარღვნამდელი ადრეულად
განვითარებული არიული რასისა, რომელსაც გენეტიკური გამოკვლევების მიხედვით Ha;Ua;X1mtDNA და R1a;Y-DNA კოდები ჰქონდა.
- აპენინის ნახევარკუნძულის მისია.:
მისიის ცენტრი იყო კოპიტოლიუმის ბორცვზე, რომელსაც "Caieta" ერქვა. საერთოდ ეს
ტერიტორია წარღვნის შემდგომ უამრავი კულტურის შერევის ადგილად იქცა, თავიანთი
ლეგენდებით და კულტურული ტრადიციებით. ახლა ძალზე ძნელია დადგენა იმისა, თუ ვინ იყო
პირველი მისიის შემადგენლობაში. ერთადერთი გამოკვეთილი ფიგურა არის ამ მისიის
ხელმძღვანელი სატურნი. სატურნის წარღვნამდელ ტაძარს, პართენონის და სხვა არტეფაქტების
მსგავსად, წარღვნამდელი მხოლოდ გეოგრაფიული მიმართულებაღა შემორჩა. მრავალგზის
რეკონსტრუქციის შედეგად ათასწლეულების განმავლობაში, მისი წარღვნამდელი ასაკის გაგება
მაინც შესაძლებელია. სატურნის წარღვნამდელი ტაძრის გეოგრაფიული კოორდინატები
გათვლილი იყო აღორძინების ვარსკვლავის - სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლაზე სატურნის
ეპოქაში. ასტრონომიული დათარიღების დროს უნდა გავითვალისწინოთ აპენინის
ნახევარკუნძულის შემობრუნების კუთხეც წარღვნის დროს (10,465ჩ.წ.ა.). აპენინზე ფიგურირებს
უამრავი ღმერთები ეტრუსკული, ატლანტიდური, ბალკანური და კრეტული კულტურებიდან და
ასევე სხვა ხმელთაშუაზღვის კულტურებიდან. ძნელი არ არის იმის მიხვედრა, თუ რას
ხელმძღვანელობდა კაპიტოლიუმის (მთავარი ან მთავრების) ბორცვის მისია, რომლის გარშემოც
წარღვნის შემდგომ, მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი იმპერიის ცენტრი – რომი დააარსდა. რომი
დააარსდა Caieta–ს (კაპიტოლიუმის) ბორცვზე. ოსირისის და სატურნის ტაძრების წარღვნამდელი
გეოგრაფიული მიმართულებები, ზუსტად მიუთითებს იმ ეპოქაში სირიუსის ბრწყინვალე
ამოსვლის მიმართულებას ცის კაბადონზე გარკვეული პერიოდით გაუჩინარების შემდეგ.
– მესოპოტამიის მისია.:
აქ სხვადასხვა არიული კოლონიებიდან ჩასული ჭრელი შემადგენლობაა, რომლებსაც
ანუნაკები ეწოდებათ. ანუნაკი - აზიელ აბორიგენთა და არიული ენის შერეული სახელწოდებაა.
ანუნაკი მესოპოტამიის მმართველ არიულ კლანს აღნიშნავს, რომლებიც აქ სხვადასხვა არიული
კოლონიებიდან ჩამოვიდნენ. ანუნაკი ნიშნავს - “ყველა ერთი (არიული პლანეტის) მამულიდან”.
მოკლედ ანუნაკები წარღვნამდელი დადამიწის არიული კოლონიების თავგადასავლების
მაძიებელთა ნაკრებს წარმოადგენდა. ზოგს სექსი იზიდავდა მესოპოტამიელი აბორიგენების
ქალებთან, ზოგს ძვირფასი და იშვიათი მეტალების და ძვირფასი ქვების დაუფლება…

მესოპოტამიის მითოლოგიაში გამორჩეული ადგილი უჭირავს Оа́ннес-ის პერსონას,
რომელიც მას თითქმის პირველი მისიის ხემძღვანელის სტატუსს აძლევს. В первый год появилось
из моря, в том месте, что вблизи Вавилонии, ужасное существо по имени «Оан» (Оа́ннес), тело у
него всё было рыбье, а из-под головы, из-под рыбьей головы, росла другая голова и подобным же
образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий.
Изображение его и теперь ещё сохраняется. Это существо дни проводило среди людей, не принимая
никакой пищи, и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода,
научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии научило, и показало,
как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к культурной жизни. С того
времени ничего больше уже не было изобретено. С заходом солнца существо это вот, Оан, ныряло
назад в море и ночи проводило в пучине. Потому что было оно амфибией. — Беросс, Вавилонская
история.:
მე ვფიქრობ რომ მესოპოტამიის მისიის ხელმძღვანელი იყო ოანი, რომელიც რა თქმა უნდა,
სამეფო დინასტიის წარმომადგენელი იყო. მან და მისმა მეგობრების მისიამ დაიწყო აქ სოფლის
მეურნეობის განვითარება და უდიდესი კვალი დატოვა ადგილობრივი აბორიგენების
მეხსიერებაში. ამ მისიასთანაა უშუალოდ დაკავშირებული მესოპოტამიაში მეცხოველეობის
განვითარება და მარცვლეული კულტურების წარმოება. ოანიც სარასვატის მსგავსად ერთ-ერთ
უდიდეს სათაყვანებელ ღმერთად იქცა აბორიგენებისთვის. ოანს ემოსა ტანსაცმელი, რომელიც
თევზს განასახიერებდა და ამიტომ იგი თევზის სახითაა გამოსახული უძველეს ფრესკებზე (Oanes
known as the fish God). Оа́ннес-ი არ ყოფილა გენეტიკური მუტანტი. მუტანტებს ან კლოუნებად
იყენებდნენ არიულ ამფითეატრებში ან მძიმე სატანურ შრომაში ხდებოდათ სული: მწყემსებად,
მეგალითურ მშენებლობებზე და გასართობ სანახაობებზე. ________

a). - ოსირისის ტაძარი აბიდოსში. b) - სატურნის ტაძარი რომში
- გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით მათ წარღვნამდელ ასაკში სხვაობა შეიძლება
უმნიშვნელო იყოს და რათქმაუნდა სრიუსის ეპოქალურ ამოსვლას უნდა უკავშირდებოდეს .
- “იბერიის” (ივერიის) ნახევარკუნძულის მისია.

ჩვენ შეგვიძლია ამ მისიას ვუწოდოთ ზევსის ძმის Hades-ის მისია. ამ მისიის
ხელმძღვანელობით აქ და დღევანდელი საფრანგეთის ტერიტორიაზე ჩამოსახლებული იქნენ
კავკასიის ივერიული ტომები, რომელთაც მიწათმოქმედების, მებაღეობის და მესაქონლეობის
დიდი კულტურა გააჩნდათ. მათ თავიანთი მისია აქ პირნათლად შეასრულეს. შეიძლება იმის
თქმაც, რომ მათ აქ განვითარების და გამრავლების სასათბურე პირობებიც ჰქონდათ. წარღვნის
შემდგომ გადარჩენილებმა ბარში მცხოვრებმა არიულ-ივერიულმა გენოფონდმა ასიმილაცია
განიცადა სხვა ევროპულ ლათინურ-არიულ გენოფონდში რასაც ევროპეიდული დნმ-ის - R1a;R1b;
Y-DNA–ს თანამედროვე გამოკვლევებიც ადასტურებს. მნიშვნელოვან ასიმილაციას გადაურჩა
ძირითადად დღევანდელი ესპანეთის და საფრანგეთის საზღვარზე მთებს შეფარებული ბასკის
არიულ-ივერიული შტო, რომლებიც დღეს ბასკების სახელითაა ცნობილი. “იბერიის” (ივერიის)
ნახევარკუნძულის მისიის ცენტრი იყო ატლანტიკის ოკეანის სანაპიროსთან, სადაც დღეს
მდებარეობს [ღმერთ(ებ)ის] ქალაქი Gadiz-ი. მართალია იგი უძველეს პორტად ითვლება ივერიის
ნახევარკუნძულზე, მაგრამ დღეს მსოფლიო მეცნიერება ისეთ ჩიხშია შესული, ვერც კი
წარმოიდგენენ თუ რამდენად ძველი წარღვნამდელი ფესვები აქვს ამ უნიკალურ ადგილს. Gadizის ძირითადი ნაწილი წყალშია ჩაძირული.
- კრეტის მისია.:
მეფე მინოსი არ ყოფილა ამ მისიის პირველი ხელმძღვანელი. ძალზე დიდი შესაძლებლობაა იმის,
რომ იგი მეტისის შვილი იყო. ფაქტია, რომ კრეტის მისია ოლიმპოს მისიაზე ადრე დაიწყო. რა
თქმა უნდა, სექსუალური თავგადასავლები და ადგილობრივ აბორიგენებთან ასიმილაცია არც ამ
სამეფო შტოს ასცდა. ყოველივე ამან მოიტანა ის, რომ აქ აშენდა უზარმაზარი ქნოსოსის სასახლე
(Knossos Palace), სამეფო ოჯახის უამრავი წევრისთვის. ეს იყო ≈24,000 მ2–ზე აშენებული
გრანდიოზული 1300 ოთახიანი სასახლე. კრეტა ქვაში ნაკვეთი უკიდეგანო ლაბირინთული
მიწისქვეშა სასახლეებითაც არის ცნობილი, რომლის ფართობი ჯერ ვერავინ გამოთვალა და
წარღვნამდელი გენეტიკური ექსპერიმენტების ერთ-ერთი ცენტრიც იყო. არიელები ლაზერული
ტექნოლოგიებით ადვილად ახერხებდნენ, მიწისქვეშა კლდოვან მასებში სასახლეების, ტაძრების
ზალების, ოთახების და სარკოფაგებისათვის სპეციალური არეალების შექმნას. ასეთი ტიპის
მდიდრულად მორთული და მოკაზმული უამრავი მიწისქვეშა სივრცე არსებობდა წარღვნამდელ
მსოფლიოში. ჩვენს ეპოქაში ყოველივე ამან მისტიკური შამბალის სახელი მიიღო (В Теософии
Шамбала — место нахождения Великих Учителей, продвигающих эволюцию человечества). ჩვენ
თეოსოფია გვაძლევს იმის მინიშნებას რომ Шамбала–ში ცხოვრობდნენ პრიმიტიული ტომების
მასწავლებლები ანუ - არიელები. Шамбала – რეალურად ნიშნავს სამოთხეს. არიელებს დიდი
სურვილი ჰქონდათ სიკვდილის შემდეგ სამოთხეში მოხვედრილიყვნენ, შემდგომი სასურველი
რეინკარნაციის ვარიანტით. ამას მოჰყვა მიცვალებულის მდიდრული ძღვენით არიული
დასაფლავების ტრადიცია. ფაქტიურად მიწისქვეშა კლდეში ნაკვეთი კელიები, არიელებმა
თავიანთი მიცვალებულებისათვის მინი სამოთხედ აქციეს. როცა ვინმე დღეს ეძებს შესასვლელს
Шамбала–ში, ეს ფაქტიურად წარღვნამდელი საგანძურის ძიებას ნიშნავს და არა სამყაროს
“კარიბჭის” ძიებას, რომლითაც თითქოს სხვა განზომილებაში (პარალელურ სამყაროში) ანუ სახვა
ვარსკვლავის სისტემაში “მოხვედრა” შეიძლება. კრეტაზე მიწისქვეშა Шамбал–ების
ლაბირინთული ქსელის გარდა, არსებობდა მიწისზედა საცხოვრებელი კომპლექსებიც. აქ იყო
განთავსებული თეატრიც და საკვები (სავაჭრო) პროდუქტების საწყობებიც. წარღვნამ უძლიერესი
მიწისძვრების თანხლებით და ცუნამებით, უამრავი არიული ქალაქი გაანადგურა. წარღვნის
შემდგომ ვინც გადარჩა
წმინდა სისხლის არიელებიდან - ატლანტებიდან, მოახდინეს
კონცენტრირება ძირითადად კრეტაზე და ეგვიპტეში და სხვადასხვა გადარჩნილ არიულ
ქალაქებში. ისტორიული ლემურიის ტერიტორიაზე არიელებმა დაიწყეს წარღვნის შემდგომი
მსოფლიოს ახალი დედაქალაქის - იერუსალიმის მშენებლობა: “Ниeру–Шар–Лем” – Гора-Храм
Короля Льва, არიელ “ლომთა” რასის პლანეტარული მასშტაბის საერო და სასულიერო მართვის
ცენტრი, მოკლედ კი “ლომების” რასის “მეფე ლომის მთა-ტაძარი”

კრეტის წარღვნამდელი მისია ძირითადად აკონტროლებდა ეგეოისის ზღვის კუნძულებს,
ავითარებდა მეცხოველეობას და მებაღეობას და ა.შ. იგი ვაჭრობდა ატლანტიდის იმპერიის ვრცელ
ტერიტორიებზე. ვრცელი სავაჭრო სასაწყობო ოთახები და დიდი მოცულობის საკვების შესანახი
თიხის ჭურჭლები ამტკიცებს, რომ ქნოსოსის სასახლე წარღვნამდელ ხმელთაშუა ზღვის აუზის
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სავაჭრო და სატრანზიტო ცენტრს წარმოადგენდა.
……ინდოეთის, ტარტარიის… და ა.შ. აქ ჩამოთვლილი 12 მისიის გარდა იყო სხვა ბევრი
მისიებიც, რომლებიც ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელმძღვანელობდნენ მსოფლიოს
სხვა რეგიონებში. სწორედ ამ მისიების დამსახურებაა, რომ ჩამოყალიბდა უამრავი მმართველების
სამეფო დინასტიები და პატარ-პატარა ტერიტორიულ-არეალური პროვინციების უამრავი
მმართველებითი კლანები. ამ კლანების მმართველობითი იერარქიების წარმომადგენლებს
სხვადასხვა ლინგვისტურ ჯგუფებში, სხვადასხვა სახელები აქვთ: მეფე, შეიხი, ხალიფა, გრაფი,
ვიკონტი, პანი, თავადი, აზნაური, ლორდი, ბოიარი, კნიაზი და ა.შ. მსოფლიოს თანამედროვე
მოსახლეობა
არის ასიმილირებული შთამომავლობა, ≈2.5m. სიმაღლის ცაციების არიელ
კოლონიზატორთა მისიების იერარქიული სტრუქტურების მმართველების და ≈1.5m. სიმაღლის
ადგილობრივი აბორიგენების. არიული რასის გაჟლეტამდე (≈10400b.c.) არიული არისტოკრატია
ათასწლეულების
განმავლობაში
მართავდა
ქვეყნებს
და
იმპერიებს.
წარღვნამდელ
ათასწლეულებში მათ დიდი წვლილი შეიტანეს მთელს მსოფლიოში აბორიგენული პრიმიტიული
მოსახლეობისათვის სოფლის მეურნეობის კულტურის შესწავლის საქმეში. მათ პრიმიტიული
მონადირე შემგროვებლები, მიწადმოქმედებად, მებაღეებად, მეჯოგეებად, თიხის დამუშავების
ოსტატებად აქციეს. Ha;Ua;X1-MtDNA და R1a;Y-DNA კოდების წმინდა სისხლის არიულ რასას
უდიდესი წვლილი მიუძღვის თანამედროვე მსოფლიოს ხალხების კულტურის შექმნაში, მათ
გენეტიკურ ევოლუციაშიც და მათ სისხლისღვრაშიც საკუთარი ინტერესების და ამბიციების
დასაკმაყოფილებლად.
დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოქცეულია ეგვიპტე. ეს ქვეყანა
განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს უამრავი მკვლევარებისათვისაც. ეს არც არის
გასაკვირი. აქ მდებარეობს ცაცია რასის მეგალითური შედევრები, სახელგანთქმული პირამიდები,
სფინქსი და სხვა საოცარი ნაგებობები. ამ მეგალითური საოცრებების ერთ-ერთ კომპლექსში
ჩაწერილია (დაშიფრულია) წარღვნის - სისხლიანი საზღვრის თარიღი. 22±1 ოქტომბერი 10,465
(ჩ.წ.ა). წარღვნის ეპოქის და თარიღის დასაფიქსირებლად გამოყენებულია ლომის და ორიონის
თანავარსკვლავედები. ორიონის თანავარსკვლავედის ცენტრალური ვარსკვლავების ზეციური
კოორდინატების სარკისებრი გამოსახულება აღბეჭდილია გიზას პლატოზე, მეგალითური
კონსტრუქციების და ლოგიკური მინიშნებების სახით. ეს არის წარღვნის (10,465B.C.) შემდეგ
ეგვიპტის არეალში ჩაფიქრებული და გამოგზავნილი დაფარული მასიჯი დღევანდელი
კაცობრიობისათვის "ჩვენც გვესმოდა და ვიცოდით ზოგიერთი რამ და თუ ჩვენს დონეზე
აზროვნებთ გაშიფრეთ ის, რასაც ჩვენ გიტოვებთ სამახსოვროდ…)))". ამ კომპლექსის მშენებლობას
დაახლოებით 65 წელი აუცილებლად ეყოფოდა ატლანტიდული რეაქტიული ტექნიკის
დახმარებით, ხოლო ამ გზავნილის (მესიჯის) ზუსტად გაშიფრვას კი დასჭირდა
12,475=(10465+2010) წელი. წარღვნის თარიღის ზუსტი მნიშვნელობა იკითხება დიდ პირამიდაში
PON=45O (10465b.c.).: სამწუხაროდ ამ გრანდიოზულმა კომპლექსმა (ურიცხვი სულების ტაძარმა)
ვერ გაამართლა არიელთა იმედი, გრანდიოზული აპოკალეფსის შედეგად გაჟლეტილი, წმინდა
სისხლის არიული რასის გენოფონდის სულების ღირსეული რეინკარნაციისათვის, დედამიწაზე
არიული რასის აღორძინებისთვის და არიული არისტოკრატიული კლანების მარადიული
დომინირების გაგრძელებისათვის.
ყველაფერი ამტკიცებს იმ ელემენტარულ ჭეშმარიტებას რომ ეგვიპტოლოგიამ თავისი
ცრუპენტელა “ელიტით” და ყალბი “კვლევების” საშუალებით ჩიხში შეიყვანა ისტორიული
მეცნიერებები. ეგვიპტოლოგიაზე კოლოსალური თანხების ხარჯვის გარეშეც, ჩვენ გვაქვს მრავალი

საინტერესო ინფორმაცია, რომლებიც სასწაულად გადაურჩა ათასწლეულებს. მე იძულებული
ვიყავი რომ მრავალი მკვლევარის და ამასთანავე უმაღლესი დონის ინტელექტუალის მიერ
გაკეთებული გასაოცარი აღმოჩენების საფუძველზე, ჩემი გამოკვლევების შედეგების
გათვალისწინებით, მთელი სამეცნიერო დარგი – ეგვიპტოლოგია ყალბ სამეცნიერო დარგად
გამომეცხადებია. ყველას მკვლაევარის ჩამოთვლა შეუძლებელია, მაგრამ მინდა გამოვყო: Rene
Schwaller de Lubicz, John Anthony West, Dr. Robert schoch, Graham Hancock, Prof. Charles H. Hapgood,
Robert bauval, William Niven–ი. მრავალი მეგობრის დახმარებით და ინტერნეტის საშუალებით
მთელმა მსოფლიო მკვლევარებმა უკვე გაიგო ეს სენსაციური ამბავი. მე მივიღე მხარდამჭერი
ელექტრონული წერილები, ეს კი დიდი სტიმულია მუშაობის გასაგრძელებლად. მოკლედ
ათეულობით წლის განმავლობაში ეგვიპტოლოგიაზე დახარჯული მილიარდობით დოლარი
აღმოჩნდა სრულიად უაზრო, ისევე როგორც ზოგიერთ სხვა სამეცნიერო დარგის
მრავალმილიარდიანი ყალბი სამეცნიერო პროექტების ხარჯები. როდესაც მეცნიერებას
მიტმასნილი “მომეცნიერო სწავლულები” უამრავ ფულს იღებენ თავიანთ ყალბ ნაშრომებში, ამას
ძალზე მძიმე შედეგები მოსდევს. ამ ვაი-მეცნიერებს, რადგანაც ბევრი ფული აქვთ ნაშოვნი
სიყალბეზე, თავიანთი თავი დიდი ვინმე ჰგონიათ. ისინი თავს ყველაფრის უფლებას აძლევენ,
ქირაობენ აგენტებს, რომ კონტროლირებად ინტერნეტ გვერდებზე და ფორუმებში მოსპონ
ალტერნატიული მოსაზრებები. რათქმაუნდა მათ ოფიციალურ სამეცნიერო ჟურნალებში და
გაზეთებშიც ალტერნატიური კვლევის შედეგების გამოქვეყნება საერთოდ წარმოუდგენელია.
მართალაც ძალზე სამწუხაროა, რომ უძველესი ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის დაწვის გამო
კაცობრიობა მოსწყდა იმ უძველეს ფესვებს, რომლითაც იყო ნაკვები. ფარაონების მიერ
ჩატარებულმა სარემომტო სამუშაოებმა, წარღვნამდელ და წარღვნის შემდეგ აშენებულ არიულ
მეგალითურ ნაგებობებზე, დიდი თავსატეხი გაუჩინა თანამედროვე მკვლევარებს, მათი
დათარიღების პროცესში. ეგვიპტის ისტორია და კულტურა მარტო ეგვიპტელი ხალხის ისტორია
და კულტურა არ არის, იგი მთელი მსოფლიოს საკუთრებაც გახლავთ. თანამედროვე ეპოქაში
ცაცია არიელების გენები მთელს მსოფლიოში არის გაფანტული. ყველაზე დიდი პროცენტით ეს
გენები თანამედროვე თეთრი რასის ცაციებში არის კონცენტრირებული. შეიძლება თქვენ
წარმოდგენაც კი არ გაქვთ რომ ცაციების გენების მატარებელი ხართ. ნუ გაგიკვირდებათ ისიც,
რომ თქვენს შვილში ან შვილიშვილში მოულოდნელად იფეთქოს ცაცია გენმა – მტკიცებულებამ
მუხანათურად გაჟლეტილი, განადგურებული და ასიმილირებული ცაცია არიული რასის შესახებ.
არაბების მიერ ეგვიპტის დაპყრობის შემდგომ დაიწყო უძველესი ეგვიპტური არტეფაქტების
განადგურების უდიდესი ეტაპი. ეგვიპტის უდიდესი პირამიდის გატეხვას ისტორიკოსები ხალიფა
Al-Ma’mun–ს მიაწერენ. ძალზე არადამაჯერებელია ის მოსაზრება, რომ თითქოს ხეოფსის უდიდეს
პირამიდაში ხალიფამ ვერავითარ საგანძურს ვერ მიაგნო. ამ ხალიფას დროს ხეოფსის პირამიდას
ჯერ კიდევ ჰქონდა ზედაპირის დამცავი გრანიტული ფენა რის გამოც მთავარი შესასვლელი
პირამიდას არ ეტყობოდა. მიუხედავად ამისა ხალიფამ ეგვიპტეში ამ შესასვლელის
კოორდინატებს მაინც მიაგნო 832 წელს და ამ ცენტრალური შესასვლელის სიახლოვეს მისმა
ქვეშემრდომებმა დაიწყეს დამცავი გრანიტული ფენის ნგრევა. ნახა თუ არა რამე იქ ხალიფამ ე.წ.
მეფის და დედოფლის განსასვენებელ ოთახებში, რათქმაუნდა ცალკე კვლევის საგანია. ფაქტი კი
ის არის, რომ ერთ წელიწადში ხალიფა უცნაური სიკვდილით გარდაიცვალა. სიკვდილამდე კი
მოასწრო იმ დროისათვის უზუსტესი ასტრონომიული ცხრილების და დედამიწის გეოგრაფიული
რუკების დაბეჭდვა. ე.წ. ხეოფსის პირამიდა სინამდვილეში ოსირისის სახელთან იყო
ასოცირებული ათასწლეულების მანძილზე. პირამიდის ზუსტი გეოგრაფიული კოორდინატები
ამტკიცებს რომ იგი წარღვნის შემდგომ არის აშენებული. ეს არის არტეფაქტის
კოსმოგეოლოგიური აქსიომა, რადგანაც წარღვნის დროს კონტინენტების გეოგრაფიული
კოორდინატები მკვეთრად იცვლება, სწრაფი დრეიფის გამო მის ქვეშ არსებულ უზარმაზარი
თხევადი მაგმის გავარვარებულ ოკეანეზე. ამ მაგმურ ოკეანეს, რომელიც ყველა ვულკანის წყაროს
წარმოადგენს, აქვს 400 კილომეტრამდე სიღრმე და წარღვნის დროს კონტინენტებიის

ტექტონიკური ფილები 1000÷1500 კილომეტრზე გადაადგილდებიან ქერქ-ქვეშა მაგმის ოკეანეზე
დრეიფით, როგორც უზარმაზარი აისბერგები წყლის ოკეანეზე. მე დარწმუნებული ვარ რომ
ეგვიპტური არტეფაქტების და საგანძურების განადგურების საქმეში, ყველა არაბ ხალიფას აქვს
თავისი წვლილი შეტანილი მეტ-ნაკლები დოზით, ბუნებრივ ტექტონიკურ პროცესებთან ერთად.
არ უნდა დავივიწყოთ რომაელებიც. როცა ოკუპანტმა რომმა იცის რომ ნილოსთან ახლოს
“სიკვდილის ხეობაში” მდებარეობს ძვირფასეულობებით სავსე სამარხები, არ შეიძლება ცდუნებას
არ აყვეს ოკუპანტი. რომმა 18 ფარაონის საფლავს პირველივე საუკუნეში მიგნო. დადგა XIV
საუკუნეც. ამ საუკუნეში არაბებმა უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციების წყაროსაც მიაგნეს.
მეთოთხმეტე საუკუნის დასაწყისში მომხდარმა მიწისძვრებმა, ზოგიერთი საიდუმლო საცავებიც
გამოაჩინა და პირამიდების დამცავი გრანიტული ფენის დანგრევაც მოხდა. ამავე მიწისძვრებმა
მსოფლიოს ერთერთი უდიდესი საოცრებისაგან, ალაქსანდრიის უძველესი შუქურისაგან ქვაქვაზე აღარ დატოვა. მეთოთხმეტე საუკუნის არბი ისტორიკოსები ისე დაწვრილებით აღწერენ
პირამიდებთან დაკავშირებულ ზოგიერთ საიდუმლო დეტალს, რომ ძნელია არ დაიჯერო. ამ
ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ ყველა მეგალითურ
პირამიდაში არის მოწყობილი, სპეციალური ყველა მხრიდან დახშული ოთახები (საცავები), სადაც
ატლანტიდური არტეფაქტები არის დაცული. ერთ-ერთი ასეთი ოთახი შუა პირამიდაზე ადვილად
შეიმჩნევა, რომელიც დახრილი მეგალითებით არის გადახურული (დაცული). დარწმუნებული
ვარ რომ გაშიშვლებულმა პირამიდებმა მსგავსი საცავები გამოაჩინეს. არაბებმა შეიძლება ამ
საცავებში, ხეოფსის პირამიდის საიდუმლო სქემას მიაგნეს, მაგრამ მეგალითურ ბლოკებთან
შეჭიდება ვერ გაბედეს. XIV საუკუნის არაბული წყაროს ცნობა, რომ ხეოფსის პირამიდაში 30
საიდუმლო საცავი ოთახია ძალზე სარწმუნოა. ამ ოთახებში დაცული ზოგიერთი ნივთების
აღწერილობა ფანტასტიკის სფეროშიც გადადის, მაგრამ ჯერ-ჯერობით სრულიად გამორიცხვაც
შეუძლებელია. ამ ეპოქის არაბ ისტორიკოსებს ფანტაზიის დიდი უნარიც ჰქონდათ. ერთ-ერთმა
მათგანმა მეთოთხმეტე საუკუნის არაბ მეცნიერად, უდიდეს მოგზაურად და რათქმაუნდა
თვითმარქვია ისტორიკოსადაც ცნობილმა Ibn Battuta–მ მთელს მსოფლიოს შეაპარა საკუთარი
გონების ფანტაზიის ნაყოფი, თითქოს ეს პირამიდები წარღვნამდე აშენდა. რათქმაუნდა ამ
თვითმარქვია ისტორიკოსს გეოლოგიის ან კოსმოგეოლოგიის ცოდნას არავინ სთხოვდა. ამ
საგნების საფუძვლიანი ცოდნა კი საერთოდ გამორიცხავს თანამედროვე გეოგრაფიული
კოორდინატების მქონე პირამიდების (თუ გადაკეთებული არაა) წარღვნამდელ ასაკს. არტეფაქტის
კოსმოგეოლოგიური აქსიომა კი ამტკიცებს, რომ ეს პირამიდები სისხლიანი საზღვრის (10,465 ჩ.წ.ა)
ანუ წარღვნის შემდეგ არის აშენებული. კიდევ უფრო მეტ თავსატეხს აჩენს ამ პირამიდების
მშენებელი პიროვნების Hermes Trismegistus–ის სახელი. როგორ ამოიკითხეს არაბებმა ამ
პიროვნების სახელი სრულიად გაუგებარი და დაუჯერებელია. ტოტის უძველესი, მაგრამ მარტივი
დამწერლობა მხოლოდ XX საუკუნეში გაიშიფრა. ამ პიროვნების Hermes Trismegistus–ის როგორც
პირამიდების მშენებლის უარყოფა უკვე შეუძლებელია, რადგანაც გაშიფრულია მისი კარტუშები
და ამოცნობილია მისი ფრესკები აბიდოსში და ლუქსორში. არაბებს ალბათ ჰქონდათ ეგვიპტური
იეროგლიფების შიფრი. ისინი ხომ მრავალი ასწლეულების მანძილზე მართავდნენ ეგვიპტეს და
ეგვიპტის დაპყრობის დღიდანვე უნდა დაინტერესებულიყვნენ თუ როგორ იშიფრებოდა
ეგვიპტური არქიტექტურის ძეგლებზე არსებული უცნაური იეროგლიფები. რათქმაუნდა ამ
ხანგრძლივი ოკუპაციის დასაწყისში ჯერ კიდევ არსებობდნენ ეგვიპტეში ამ იეროგლიფების
მცოდნე ქურუმები.

გიზას პლატოს პროექტის ავტორი მართლაც უდიდესი ბრძენი უნდა ყოფილიყო.
რათქმაუნდა ეს ბრძენი იყო Hermes Trismegistus–ი. პროექტი მიძღვნილი იყო ატლანტიდელი
ხალხისათვის (Atl-Atum “წყლის სულებისათვის”) ატლანტიდის დაღუპვისადმი, არიული რასის
ხელახალი აღორძინებისათვის და წარღვნის ზუსტი თარიღისთვის ანუ პროექტის ავტორის
განადგურებული სამშობლოს, ატლანტიდის დაღუპვის ზუსტი ასტრონომიული თარიღისთვის.
გენიალური გიზას პროექტის მთავარი არსი იყო, წარღვნის დროს დაღუპული არიელთა სულების
ღირსეული რეინკარნაცია და არიული რასის ხელახალი აღორძინება წარღვნის შემდგომი
მსოფლიოს მონოპოლიური მმართველობისათვის. ამგვარად მეგალითურ პირამიდებში
არსებული საიდუმლი საცავი ოთახები ატლანტიდური საგანძურით და არტეფაქტებით სავსებით
მისაღებია ჩემთვის. ყველაზე დიდი საგანძურის კონცენტრაციის ადგილი არის ხეოფსის
უდიდესი პირამიდა. მისი პიკის თანამედროვე ზუსტი კოორდინატები Google–ს პროგრამის
მიხედვით არის ასეთი: (29°58′46″ N 31°08′04″ E) სხვა მონაცემებით (29°58′41″ N 31°07′53″ E). მოკლედ
დიდი პირამიდა 30°–იანი განედიდან დაშორებულია ზუსტად 2.27 კილომეტრით. მე
დარწმუნებული ვარ რომ დიდი პირამიდა 30°–იან განედზე იყო დაპროექტებული, მაგრამ 12,485
წლის განმავლობაში კონტინენტებს შორის გლობალურმა ტექტონიკურმა ურთიერთქმედებამ და
ნელმა დრეიფმა გამოიწვია დიდი პირამიდის თანამედროვე დაცილება 30°–იანი განედიდან
ზუსტად 2.27 კილომეტრით. განსაკუთრებით საინტერესოა აღმოსავლეთის კოორდინატი Google–ს
პროგრამის მიხედვით (31°08′04″ E) და ჩაძირული Atlantis City–ის ცენტრის კოორდინატი
(24°51′56″ W). ნათელია რომ Atlantis City–ის წარღვნამდელი Prime Meridian–დან ხეოფსის
პირამიდა დაპროექტებული იყო დაახლოებით 56°–ზე.
ცაცია არიული რასის ადრეული ევოლუციის საიდუმლო, მათი თავის ტვინის მარცხენა და
მარჯვენა ნახევარსფეროში მდებარეობს. რა თქმა უნდა, დღეს ზამრაცი ცაცია წარმატებას
ვერასოდეს მიაღწევს და თუ ნარკოტიკებს მიეძალა, თავსაც ნაადრევად დაიღუპავს. აქ კითხვა
სხვაგვარად უნდა დავსვათ. როცა ცაციას და არაცაცია ადამიანს განვითარების და სწავლის
თანაბარი სასტარტო პირობები აქვთ, უპირატესობა ყოველთვის ცაციას მხარეზე იქნება. ამაში მე
ეჭვიც კი არ მეპარება, რომ ცაციები ძალზე ნიჭიერები არიან, სხვებთან შედარებით. ეგვიპტე
ყურადღების ცენტრში იმიტომ არის მოქცეული, რომ აქ შეგროვდა წაღვნას გადარჩენილი არიელი
ინტელექტუალების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

პირველი მიზეზი გადარჩენილი ცაციების ინტელექტუალების მნიშვნელოვანი ნაწილის აქ
შეგროვების იყო გიზას პლატოზე ეპოქალური პირამიდალური კომპლექსის მშენებლობა.
ეგვიპტის ტერიტორიამ წარღვნის შემდეგ აფრიკის კონტინენტთან ერთად გადაკვეთა 30°-ანი
განედი. ეს საშუალებას აძლევდა ამ ხალხს აქ გამოეყენებინა ორიონის პიკზე გათვლილი
თავიანთი უძველესი სპეციფიკური და გენიალური ასტრონომიული კალენდარიც - PON=???.
მეორე მიზეზი იყო ის, რომ აქ გადარჩა უამრავი ქვის დასამუშავებელი დანადგარი,
მეტალისაგან დამზადებული მექანიზმები. კირქვა გრანიტი და სხვადასხვა ქვების ფქვილები აღარ
საჭიროებდა ატლანტისის კუნძულებზე ტრანსპორტირებას, კუნძულების ჩაძირვის გამო და
სახლების აშენება ადგილზე უფრო ადვილი და იაფი იყო. კოლონიების ანუ ატლანტიდის
ყოფილი არეალების გადარჩენილი რეაქტიული ტექნიკის, ინტელექტუალური და ტექნიკური
რესურსების, გიზას კომპლექსის მშენებლობაში მონაწილეობა უბრალოდ გარდაუვალი
აუცილებლობა იყო. არიელებმა წარღვნის შემდეგ უამრავი ხელოვნების შედევრი ააშენეს. ერთერთი უმნიშვნელოვანესი იყო Ankhor-Wat-ი სადაც, არიული რასის მეხსიერებაში მომხდარი
უკანასკნელი 3 წარღვნის ზუსტი თარიღები ჩაიწერა.
ეგვიპტეში ქვის დასამუშავებელი მეტალური ინსტრუმენტების და დანადგარების
გადარჩენის მიზეზი ძალზე ადვილი ასახსნელია. დაახლოებით 4,500 წლის მანძილზე,
წარღვნამდე ეგვიპტის ტერიტორია უზარმაზარ ქვის კარიერად იყო გადაქცეული. აქ აღმოჩენილი
იქნა ძალზე ხარისხიანი, მკვრივი და ძალზე სქელი კირქვის ფენები. აქედან იგზავნებოდა ქვა
ყველა მისიებში, ძირითადად კი ატლანტისის კუნძულებისაკენ სხვადასხვა შენობებისა და
ტაძრების ასაშენებლად. უხარისხო კირქვის ფენები კი ადვილად იფქვებოდა და კირქვის
გეოპოლიმერული ბეტონისთვის იყენებდნენ, რითაც საოცარ მეგალითურ არტეფაქტებს ქმნიდნენ.
წარღვნის დროს დაიღუპა ძირითადი ინტელექტუალური გენოფონდი ატლანტიდაზე.
წარღვნისშემდგომი ათწლეულების მანძილზე გადარჩენილი გემები დალპა, ხოლო
ათასწლეულების განმავლობაში ჟანგმა შეჭამა ქვის, ხის და მიწის დასამუშავებელი გაცვეთილი
მეტალის ინსტრუმენტები და კონსტრუქციები. წარღვნის შემდეგ ბირთვულ ომს (≈10400B.C.)
გადარჩენილი არიული რასის ცაცია მაზღვაურების, მპოვარების, ჯარისკაცების, ქვის ოსტატების,
ქურუმების, ტექნიკოსების და ა.შ. ასიმილირებულმა შთამომავლობამ, ვერ შეძლო ატლანტიდური
მეტალური ტექნოლოგიების შენარჩუნება და ასიმილირებული თაობებისთვის მრავლ შტოზე
გადაცემა. ბირთვულ ომს მოყვა არიული რასის ტოტალური გენოციდი, მთელს დედამიწაზე
გაფანტულ მცირე არიულ ქალაქებში. არიული რასის სექსუალური თავგადასავლების შედეგად
შექმნილი ასიმილირებული ნაძირლების ბანდიტური რაზმები სპილოების ქალაქიდან (დელი)
არიელებზე ნადირობდნენ ოკიანეების შორეულ კუნძულებზეც. ტოტალურ გენოციდს
გადარჩენილი წმინდა სისხლის ≈2.5m. სიმაღლის არიელების ცოდნის გადაცემის მექანიზმმა
თითქმის სრული კრახი განიცადა. არავინ გადარჩა ისეთი რომ გეოლოგიური ქანებიდან რკინის,
სპილენძის ან სხვა მეტალების მიღების უმარტივესი მექანიზმი მაინც ცოდნოდა. აღარავის
შეეძლო ელემენტარული მინერალების, თუნდაც პირიტის და ქალკოპირიტის ცნობა და მოძებნა.
პირიტის და ქალკოპირიტის გახურებით მეტალის მიღების მარტივი ტექნოლოგია, ძალზე
ადვილი გადასაცემია თაობიდან თაობაზე. ჩვენ მივდივართ დასკვნამდე რომ მეტალის
დამუშავების ტექნოლოგიების, რეაქტიული ტექნიკის შექმნის ტექნოლოგიების, სხვა მრავალი
ტექნოლოგიების
მცოდნეები
და
მეცნიერები
ატლანტიდის
სამეფოების
უდიდესი
მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ, რათა მონოპოლიურ ცოდნას და ტექნოლოგიებს კოლონიებში არ
გაეჟონა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ატლანტიდური სამეფოების კონფედერაციის მსოფლიო
მონოპოლია დასრულდებოდა და მუდმივი მსოფლიო ომები მოყვებოდა პირველობისათვის.
შეიძლება მარტივი ექსპერიმენტის ჩატარებაც. ამისათვის უნდა ჩატარდეს გამოკითხვა
მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში, გეოლოგიური ქანებიდან რკინის და სპილენძის
უმარტივესი მიღების გზების მცოდნეთა გამოსავლენად. მე დარწმუნებული ვარ რომ 99,99% ამ

საკითხის უცოდინარობას გამოამჟღავნებს. ადვილად გასაგები უნდა იყოს ისიც რომ
ატლანტიდური კოლონიების გლობალურ მსოფლიო ქსელს, სტრატრგიული მნიშვნელობის
სამეცნიერო დარგების ცოდნასთან არავითარი შეხება არ ჰქონდა. დარწმუნებული უნდა ვიყოთ,
რომ ასეთი ცოდნის მქონე პიროვნებებს, აკრძალული ჰქონდათ კოლონიების არეალებში
ნებისმიერი აქტიურობა. გამოდის რომ მეცნიერები ატლანტიდის კუნძულებზე და მის ფარგლებს
გარეთ მივლინებების თუ მოგზაურობის დროსაც კი მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ და უდიდესი
მზრუნველობის ქვეშაც. “ტვინების გაჟონვა” ატლანტიდიდან უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენდა
თავად ატლანტიდისათვის. დიახ ატლანტიდის დაღუპვით მსოფლიომ დაკარგა დიდი
ინტელექტუალური საგანძურიც. კაცობრიობამ ბირთვული ომის და არიელების ტოტალური
გენოციდის შემდეგ რეაქტიული ეპოქიდან პირდაპირ ახალ ქვის ეპოქაში გადაინაცვლა.

სარდინიული ბრინჯაოს ფირფიტები ბირთვული სოკოს და ადამიანთა
სიმბოლური გამოსახულებებით. ე.წ. ნურაგული კულტურის არტეფაქტებიდან.

სულების

ატლანტიდის იმპერიის დამაარსებლებმა კარგი გაკვეთილი მიიღეს ბაალბეგის იმპერიის
შეცდომებიდან. გავიხსენოთ თუნდაც ეფესოს მბრძანებლის, ჰეფესტოსის და მისი უცნობი
ბრიგადის წევრების მოღვაწეობა ბალკანეთზე. ატლანტიდის ზეობის ეპოქაში კოლონიაში
მეტალის დამუშავების ცენტრის (საამქროს) ან გემთმშენებლობის განვითარება, არგოს მსგავსი
ოსტატების ხელმძღვანელობით არა მარტო შეუძლებელი იყო, ამის გაფიქრებაც კი არ
შეიძლებოდა. კოლონიებს რომ ამის უფლება ჰქონოდათ, ატლანტიდის დაღუპვის შემდეგ
კოლონიის გადარჩენილი ოსტატები თავიანთ შეგირდებს დატოვებდნენ თუნდაც ასიმილირებულ
თაობებში, ეს შეგირდები შემდეგში მოსწავლეებს აიყვანდნენ და მოხდებოდა ტექნოლოგიების
გადაცემა თაობიდან თაობაზე. სრულიად ნათელია, რომ კაცობრიობა აღარ აღმოჩნდებოდა ახალ
ქვის ხანაში. უნდა აღინიშნოს ისიც რომ კაცობრიობის ახალ ქვის ხანაში დაბრუნება,
წარღვნისშემდგომი ატომური ომით და გლობალური ძარცვა გლეჯითაც იყო გამოწვეული, რასაც
არიელთა თითქმის მთელი გენოფონდი შეეწირა. 2.5m. სიმაღლე ბირთვული ომის შემდეგ
სასიკვდილო განაჩენი იყო, ნებისმერი წმინდა სისხლის არიელისათვის. მათ თავშესაფრებს
ეძებდნენ ყველგან, ოკეანეების კუნძულებზეც კი.
ჩვენ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ კოლონიებს მხოლოდ ატლანტიდაზე
დამზადებული ტექნიკის გამოყენების უფლება ჰქონდათ. უბრალო საამშენებლო რეაქტიული
ურიკების, რეაქტიული დირიჟაბლების, რეაქტიული ამფიბია ავტომობილების, მერკურის ტიპის
და ჩვეულებრივი რეაქტიული გემების ზოგიერთი სახეობის კოლონიებში გამოყენება
ატლანტიდისათვის რაიმე სერიოზულ სამხედრო საფრთხეს არ წარმოადგენდა. კოლონიის

მმართველს საკუთარი საჭიროებისათვის შეიძლებოდა ყოლოდა რამდენიმე საკუთარი გემიც. თუ
რომელიმე კოლონიის ხელმძღვანელი საკუთარი ფლოტის შექმნას მოინდომებდა, ეს მის
მმართველის სტატუსს და მის სიცოცხლესაც გარდაუვალი საფრთხის ქვეშ აუცილებლად
დააყენებდა. კოლონიის მმართველს ასევე შეიძლებოდა ჰყოლოდა რამდენიმე რეაქტიული
სამოქალაქო თვითმფრინავი, მაგრამ სამხედრო ავიაციიის ყოლა მხოლოდ ატლანტიდის
მეტროპოლიის ექსკლუზიური უფლება იყო. ატლანტიკის ოკიანეს ჩრდილოეთ ნაწილში
არსებულ, ატლანტიდის 10 კუნძულის 10 სამეფოს, პოსეიდიას კანონებით ერთმანეთისათვის ომი
აკრძალული ჰქონდათ. ამ კანონის დამრღვევ სამეფოს გაუქმება გარანტირებული ჰქონდა. გარდა
ამისა, ამ ამბიციურ ათივე სამეფოს, მთელი მსოფლიო გავლენის ზონებად, ანუ არეალებად
ჰქონდათ დაყოფილი და ისეთი კოლოსალური შემოსავალი შემოსდიოდათ, ერთმანეთთან ომი
აზრსაც კი კარგავდა.
პირველი ცაცია მისიონერები ეგვიპტეში არ მოსულან ატლანტიდის კუნძულებიდან,
ისინი მსოფლიო იმპერიის პირველი ცენტრიდან, ლემურიიდან ანუ ბაალის ქვეყნიდან მოვიდნენ.
მართალია ოსირისი როგორც ღმერთი, ცის და მიწის შვილადაა გამოცხადებული, მაგრამ პირველი
მისიის ხელმძღვანელის ვინაობა ოსირისის წინაპრებში უნდა ვეძებოთ. არ არის გამორიცხული,
რომ მამამისი იყო Geb-ი (Gebeb…???). საერთოდ ასეთ მისიებს ერთი დამახასიათებელი
კანონზომიერება აქვთ. პირველი მისიების ხელმძღვანელების შვილები ძალზე ადვილად
სწავლობენ აბორიგენების ენას და იწყებენ მათ სწავლებას სხვადასხვა სფეროში. ამის გამო ისინი
ხდებიან აბორიგენთა ღმერთები და ჩრდილავენ აბორიგენთა უძველეს ღმერთებს. ამის უამრავი
მაგალითი მოგვეპოვება წარღვნამდელ მისიებში. ოსირისის კანონები დაწერილია პრიმიტიული
ადამიანებისთვის და ასევე მათთვის ადვილად გასაგები ლოგიკით. ეს აშკარად მიუთითებს იმაზე,
რომ Geb-ის ოჯახი მისიის საწყისებთან იდგა. ამასვე ამტკიცებს იზიდას მიერ ფართოდ გაშლილი
სწავლების პროცესი აბორიგენებისათვის. იგი ქალებს ასწავლის ხელსაქმეს და სხვა ქალისთვის
აუცილებელ ელემენტარულ საქმეებს. იგი ფუძემდებელია ქორწინების ტრადიციის. ის ასწავლიდა
სიმინდის დამუშავებას და საკვებად ხმარებას. რა თქმა უნდა ის ასწავლიდა მის მოყვანის
კულტურასაც და ასევე სელის მცენარის დამუშავებას, სელისაგან ტანსაცმლის გაკეთებას და სხვა
საჭირო ნივთების მოქსოვას. მან შეიტანა ეგვიპტეში სოფლის მეურნეობის ცოდნა. იზიდამ რა თქმა
უნდა კარგად იცოდა, იმ ეპოქისათვის აუცილებელი ბევრი ხელობა და მედიცინაც. სამწუხაროდ,
მისმა გამოცხადებამ ოსირისის დად ძალზე მძიმე შედეგები მოუტანა ეგვიპტეს ფარაონების
დინასტიების
დროს. ზოგიერთი
პრიმიტიულად
მოაზროვნე
ფარაონები,
იმდენად
უფრთხილდებოდნენ თავიანთ "ღვთიურ” (არიულ-ატლანტიდურ) ასიმილირებულ გენებს, რომ
დებისაგან აჩენდნენ მემკვიდრებს, რასაც მათი შთამომავლობების დეგრადაცია, დეგენერაცია და
დეგენერატიზაცია მოსდევდა. ეს ფარაონები ღმერთებს უტოლებდნენ თავს თითქმის დეტალებში
და რადგან მითებში ღმერთებს შეეძლო საკუთარი “დის” ცოლად მოყვანა, ცდილობდნენ მიებაძათ
ათასობით წლის წინათ, პრიმიტიული ხამიტი აბორიგენის თვალით დანახული და
პრიმიტიულად აღთქმული მმართველი არიელი “ღმერთების” ცხოვრების პროცესისთვის.
დინასტიური ფარაონების არანორმალური და დეგენრატი მემკვიდრეები საბოლოოდ დინასტიის
(კლანის) გენეტიკურ შტოს ვეღარ აგრძელებდნენ და ხდებოდა დინასტიების მართვის შეწყვეტა,
რაც შემდეგ სამოქალაქო ომებით და ახალი კლანის (დინასტიის) გაბატონებით მთავრდებოდა. ეს
უკვე დამტკიცებულია ეხნატონის მაგალითზე, დნმ-ის (DNA) გამოკვლევებით. ეხნატონმა თავისი
ცოლის ნეფერტიტის შვილებს კი არ დაუტოვა ტიტული, არამედ მისი ღვიძლი დისაგან შეძენილ
დეგენერატ მემკვიდრეს ტუტენხამონს. ამ ნამდვილმა დეგენერატმა ანუ დის და ძმის შვილმა,
როგორც მეცნიერებმა უკვე დაამტკიცეს, ფიზიკური დეფექტების გამო ვერ შეძლო ეგვიპტის
მართვა. დაახლოებით 18 წლის ასაკში, როცა იგი ცხენშებულ ორთვალას მართავდა, გადმოვარდა
ორთვალიდან და ძალზე დაიმტვრა. შემდეგ მოტეხილ ფეხში ინფექცია შეჭრა, განგრენა დაემართა
და მალევე გარდაიცვალა. არ არის გამორიცხული, რომ თვით ეხნატონიც გენეტიკური
დეგენერატი იყო, რადგანაც მის მუმიაშიც ნახეს მეცნიერებმა სხვადასხვა ფიზიკური
ნაკლოვანებები, როგორიც დამახასიათებელია გენეტიკური დეგენერატისთვის ანუ დისა და ძმის

შვილისთვის. დას და ძმას მსგავსი გენეტიკური მონაცემები (დნმ) გააჩნიათ და მსგავსი გენების
შეერთება ემბრიონში გენეტიურ შეუთავსებლობას იწვევს. ეს შეუთავსებლობა შედეგად
სხვადასხვა გენეტიკურ გადახრებს და გენეტიკურ დარღვევებს იწვევს შთამომავლობაში.
მეცნიერებს არ უნდა ეშლებოდეთ გენეტიკური დარღვევების განსხვავება რასობრივი
ნიშნებისაგან. მართალია ცალკეულ ფარაონებს ჰქონდათ გენეტიკური გადახრები, მაგრამ ამის
გამო არ შეიძლება ყველა ფარაონების ინვალიდებად გამოცხადება. არიული თეთრი რასის
ასიმილირებული შთამომავლობის მქონე არიულ-ხამიტური დინასტიური ფარაონებიც ცაცია
რასის ასიმილირებული შთამომავლები იყვნენ და მათ 10%–ით გრძელი თითები და 10%–ით
გრძელი ხელები ქონდათ. სრულებითაც არ არის საჭირო უმაღლესი განათლება, რომ მიხვდეს
ადამიანი ელემენტარულ ჭეშმარიტებას. 20÷40%–ით ვიწრო თვალები, 40÷80%–ით ფართო
ცხვირის ნესტოები, ვიწრო ან ფართო ნიკაპი, 10%–ით გრძელი თითები და 10%–ით გრძელი
ხელები და ა.შ. არის მხოლოდ უმნიშვნელო განსხვავება სხვადასხვა რასის ასიმილირებულ
შთამომავლებს შორის.
არიული ცაცია არისტოკრატიის მისიების წევრები საკმაოდ განვითარებულები და
ცივილიზილებულები იყვნენ იმისათვის, რომ საკუთარი დები არ მოეყვანათ ცოლებად ან
საკუთარ ძმებს არ მითხოვებოდნენ. ლეგენდებში ჩვენ საქმე გვაქვს პრიმიტიული აბორიგენების
პრიმიტიულ გაგებასთან, როცა მათი ღმერთი ხდება ცის და მიწის ანუ დისა და ძმის შვილი. იგივე
გაგება მეორდება პრიმიტიული აბორიგენის ინტერპრეტაციაში, როცა მისიის მმართველს უყვარს
მისი მეუღლე როგორც "და". რა თქმა უნდა, დასა და ძმას შორის სქესობრივი კავშირი პრიმიტიულ
აბორიგენებში ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ამიტომაცაა, რომ ამ პრიმიტივებს თავისებურად
ესმოდათ, თავისებურად აღითქვამდნენ და თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევდნენ სიყვარულის
ამბებს მმართველების ოჯახებში. მე დარწმუნებული ვარ, ამ პრიმიტივ და გულუბრყვილო
აბორიგენებისაგან განსხვავებით, არიული ცაცია არისტოკრატიის წარმომადგენლებმა კარგად
იცოდნენ, რომ ამას მოსდევს გენეტიკური შთამომავლობის არასრულფასოვნება და დეგენერაცია.
ცაცია არიელ ტიტანებს ჰქონდათ საკუთარი სწავლება - RITA, საკუთარი მეოთხე რასის
გენეტიკური სიწმინდის დასაცავად (RITA-Race Identification Teaching of Aryans). ძნელი
მისახვედრი არ არის თუ რა ეწერა ამ სწავლებაში. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება, სლავურ-არიულ
ვედებიდან, რომ ეს არიული რასის გენეტიკური სიწმინდის წიგნი, გენეტიკურ ნათესავებს
უკრძალავდა ერთმანეთთან ოჯახის შექმნას. ძალზე ძნელი გამოსაცნობი არ უნდა იყოს ისიც რომ
RITA – 2.5÷3 მეტრამდე სიმაღლის არიელ ტიტანებს, აუკრძალავდა ქორწინებას პრიმიტიულ,
ტანდაბალ აბორიგენებთან, მაგრამ სექსუალურ ორგიებს პრიმიტიულ მეტრანახევრიან
აბორიგენთა ქალებთან, წმინდა სისხლის არიელ მამრებს ვერავითარი კანონი ვერ აუკრძალავდა
ოსირისის სამეფო ოჯახს რა თქმა უნდა თავისი დონის მსახურიც ჭირდებოდა.
პრიმიტიული აბორიგენი ამ საქმეს თავს ვერ გაართმევდა. ჩვენ ისტორიამ შემოგვინახა ძვირფასი
ინფორმაცია პირველი მისიის წევრების შესახებ. "Selkhet"--ი ამ მისიის წევრი იყო და როგორც ჩანს
იზიდას დედამთილი ანუ ოსირისის მამის მეუღლე. "Selkhet"-მა რა თქმა უნდა მონაწილეობა
მიიღო, ოსირისის გაპატიოსნების მთელ ცერემონიალში. "Selkhet"-ი გახდა შეუღლების
ტრადიციის მფარველი ქალღმერთი. ის რომ მზის ღვთაების RA-ს მეუღლე იყო ეს პირდაპირი
მინიშნებაა პირველი მისიის წევრობის და მისი დედოფლის სტატუსის სამეფო ოჯახში. ჩვენ
გვაქვს უძვირფასესი ინფორმაცია ძალაუფლების ბრძოლის პროცესის შესახებ ნილოსის ხეობაში.
რომელიღაც პარალელური სამეფო შტოს წარმომადგენელმა Apep-მა მოინდომა მმართველის ოსირისის მამის კლანის დამხობა. Apep-მა ვერ შეძლო ოსირისის მამის კლანის დამხობა, იგი
ჩააგდეს დილეგში და ჯაჭვით გაკოჭეს. შიმშილით რომ არ მომკვდარიყო პატიმარი, "Selkhet"-ი
უვლიდა მას და საჭმელს უზიდავდა. ამის გამო "Selkhet"-ი გახდა გარდაცვლილი პატიმრების
მფარველი ღვთაება. მოკლედ, ეგვიპტის ხამიტმა აბორიგენებმა "Selkhet"-ს მისი საქმიანობების
შესაბამისი ადგილი მოუძებნეს ღმერთთა პანთეონში.

ცაციები არა მარტო მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, წვრილფეხა საქონლის და
ფრინველის მოშინაურების პიონერები არიან, მათ ძაღლების და კატების მოშინაურებაც მოიგონეს.
ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება ქვაზე შესრულებული წარღვნამდელი დასურათებული სასწავლო
ტექსტის სახით, რომელზეც ხიდზე მოსეირნე ძაღლია გამოსახული. როდესაც ნილოსის პირველი
მისიის ხელმძღვანელი Geb-ი (Gebeb) გემით ნილოსზე გადაადგილდებოდა მას ყოველთვის თან
ახლდა შავი კატა, რომელსაც გემის ცხვირზე უყვარდა წამოსკუპება. ამ ჩვევამ ამ კატის კულტი
უკვდავი ღმერთების კრებულში გარია და თაყვანისცემის ობიექტი გახდა. ამ ლეგენდარული
კატის სახელი იყო "Bastet".
Hathor-ი იყო ნილოსის საწყისი არიული არისტოკრატიული მისიის კიდევ ერთი წევრი.
ის იყო ქალის საუკეთესო განსახიერება. უყვარდა ცეკვა, მუსიკა და აგრეთვე ცაციების ანუ
არიელთა ეროვნულ საკრავზე Shistrum-ზე დაკვრა. იგი ბებიაქალიც იყო, რის გამოც ორსულთა
ღვთაებად იქცა. რა თქმა უნდა, იგი გორის (Horus) ამ ქვეყანაზე მოვლინების აქტიური მონაწილეც
იყო და მის გაზრდაშიც იღებდა მონაწილეობას. ის გორის არამარტო გამზრდელი, მასწავლებელიც
იყო. გორი (Horus) რაც უფრო იზრდებოდა, მით უფრო ხვდებოდა, თუ რა პრიმიტიულ და მტრულ
გარემოში უხდებოდა ცხოვრება. ის ხვდებოდა, რომ მამამისის მსგავსად შეეძლოთ მისი მოკლვაც.
Hathor-მა და დედამისმა იზიდამ იგი დაიცვეს და გადააბარეს მამამისის უფლებები, ანუ მთელი
ნილოსის ხეობის (წარღვნამდელი ეგვიტის არეალის) მართვის უფლებები.
Hephthys-ი იყო Set-ის, ოსირისის მკვლელის მეუღლე, ამიტომ იგი გახდა სიბნელის და
უბედურების განსახიერება. Hephthys-ი დაეხმარა იზიდას ოსირისის ნაწილების შეგროვებაში და
სანამ გორი გაიზრდებოდა, ერთად მართავდნენ ქვეყანას.
ჩვენს წინაშეა პირველი არიული მისიის რთული ადაპტაციის ამბები უზარმაზარ
ნილოსის კოლონიაში და პრიმიტიული ადამიანთა თვალით დანახული უძველესი ისტორია,
მაგრამ კიდევ უფრო მეტად საინტერესოა ტოტის (Thoth) ისტორია. Thoth-ი იყო ქურუმის შვილი.
პოსეიდიას მიერ ატლანტიდის კუნძულების აღმოჩენის შემდეგ ტოტის დიდი წინაპარი
გაემგზავრა ატლანტიდაში, სადაც მრავალი თაობის შემდეგ დაიბადა ტოტი. მამამისი
მსახურობდა კუნძულ პოსეიდიაზე, ატლანტიდის მაღალმთიან ქრონოსის სამეფოში, ანუ იმ
სამეფოში, რომლის პირველი მმართველიც იყო ქრონოსი, პოსეიდიას მამა. ამ სამეფოს სახელი
(ქრონოსი) მისი პირველი მმართველის ქრონოსის საპატივცემლოდ ეწოდა. ქრონოსის სამეფო
მდებარეობდა ატლასის სამეფოს გვერდით. ქრონოსის სამეფო ატლანტიდის კუნძულების
ყველაზე მაღალმთიანი სამეფო იყო, რომლშიც მაღალი მთებით გარშემორტყმული დიდი და
ლამაზი ტბა მდებარეობდა. ატლანტიდური ქრონოსის სამეფოს სახელი დასტურდება ტროის,
პრიამის საგანძურში. ტოტმა დაარღვია ადგილობრივი კანონები და იერარქიის წესები. მას
შეუყვარდა ქრონოსის ერთ-ერთი ჩვენთვის უცნობი მეფის ქალიშვილი და ჩვენ გვაქვს ლეგენდის
მინიშნება სექსის თაობაზეც. როდესაც ეს ამბავი ქრონოსის მეფემ შეიტყო სასტიკად გაბრაზდა, და
ტოტმაც გაქცევით უშველა თავს. არიული არისტოკრატიის სხვადასხვა კონტინენტების
არეალების მისიებში ბევრი ხეტიალის შემდეგ, ტოტმა საბოლოოდ ეგვიპტეში ამოყო თავი.
ეს ამბავი რამდენიმე საინტერესო დასკვნის გამოტანის საშუალებას გვაძლევს.:
−ჯერ კიდევ წარღვნამდე ატლანტიდური სამეფო დინასტიები ძალზე უფრთხილდებოდნენ
თავიანთ გენებს და მათ შერევას მდაბიო ფენის წარმომადგენლებთან, თუნდაც ეს “მდაბიოებიც”
წმინდა სისხლის არიელი ცაცია ტიტანები ყოფილიყვნენ.
−ქურუმები არ განეკუთვნებოდნენ ელიტარულ ჯგუფს და არიელ მდაბიოებად
ითვლებოდნენ მიუხედავად მათი განათლების დონისა - სხვა უბრალო არიელი მდაბიოებთან
შედარებით.

−ატლანტიდურ სამეფოებში უკვე მოქმედებდა მკაცრი იერარქია და ადამიანები კლასებად
იყვნენ დაყოფილები.
−ატლანტიდური კანონები მისიებზე არ ვრცელდებოდა და ამ მისიის ხელმძღვანელები და
მათზე დაქვემდებარებული ტერიტორიალურ-არეალური მმართველების იერარქიის წევრები,
თავიანთ თავს სრულ სექსუალურ თავისუფლებას აძლევდნენ, ადგილობრივი პრიმიტიული
აბორიგენების უფრო მეტად განვითარების მიზნით.
ამგვარად, ტოტი ეგვიპტის მისიის ძალზე დაგვიანებული სტუმარია. მის მისიაში მოსვლის
დროს ოსირისი, იზიდა, გორი-(Horus), ხატორი და სხვები კარგახანია ზეცაში ღმერთის სტატუსით
სარგებლობდნენ. მიუხედავად ამისა, ტოტს ჰქონდა რაღაც სპეციფიკური ცოდნა, რის გამოც იგი
მოგვიანებით ღმერთად შერაცხეს. მაინც რა უნდა გაეკეთებინა ასეთი ტოტს?
მთავარი რაც გააკეთა ტოტმა იყო მარტივი დამწერლობა, გასაგები უამრავი
ასიმილირებული შთამომავლობის გენოფონდისათვის. ტოტი დაიბადა ეპოქალურ მომენტში
როდესაც ატლანტიდის სენატმა ოფიციალურად აღიარა სხვადასხვა არეალებში გავითარებული
ცივილიზაციის კერების არსებობა. იმისათვის რომ ამ კერებს უფრო მეტი სარგებლობა მოეტანათ
ატლანტიდისათვის სენატმა გადაწყვიტა ატლანტების ადრეული არიული რუნ-იეროგლიფების
ბაზაზე ამ არეალური ცენტრებისათვის საკუთარი დამწერლობა შეექმნა. ამ ეპოქალური
მნიშვნელობის გადაწყვეტილების აღსანიშნავად ამ ცენტრებში აშენდა შვიდსაფეხურიანი
პირამიდები. ეს ღონისძიებები გათვლილი იყო სირიუსის მეშვიდე ეპოქაზე PON42°=11290b.c.
წელს ჩ.წ.ა-მდე მერწყულის წარღვნის (23,214B.C.) შემდგომ. ამის გამო სენატის მიერ შერჩეულ
განვითარებული ცივილიზაციიც ცენტრებში აიგო შვიდსაფეხურიანი პირამიდები და სხვადასვა
ტიპის რელიგიური კომპლექსები. ტოტს ეგვიპტეში არამარტო პრიმიტიული ტანდაბალი ხამიტი
აბორიგენები დახვდა, არამედ უკვე დიდი რაოდენობით შერეული ასიმილირებული არიულხამიტური თაობებიც. ეს შერეული ანუ ასიმილირებული თაობები არიელი ტიტანების
(ფინიკიელების) ეგვიპტურ დიალექტზე ლაპარაკობდნენ და სკმაოდ განვითარებული ხალხიც
იყო, პრიმიტიულ ხამიტ აბორიგენებთან შედარებით. ტოტმა მშობლიური ალფავიტის ბაზაზე
ძველი არიული რუნ-იეროგლიფების გამოყენებით შექმნა ეგვიპტური ჰელიოცენტრისტული
ალფავიტი, რომელიც ცნობილია როგორც კოპტური ალფავიტი. ტოტმა აგრეთვე მოაწესრიგა
ეგვიპტური სიმბოლური (იეროგლიფური) დამწერლობაც, რომელსაც საიდუმლო დამწერლობის
სტატუსი ჰქონდა და რელიგიური დანიშნულებით გამოიყენებოდა. ტოტი საკუთარმა
ეპოქალურმა მისაიმ ეგვიპტის ღმერთთა კრებულში (პანთეონში) შეიყვანა. ეგვიპტური
სიმბოლური
(იეროგლიფური)
დამწერლობა
არ
შექმნილა
პრიმიტიული
ხამიტი
აბორიგენებისათვის. ის ასიმილირებული ანუ უფრო განვითარებული თაობებისათვის შეიქმნა. ამ
იეროგლიფების ფიგურების და დახატული არსებების ამოცნობა ასიმილირებულ თაობას არ
უჭირდა. ეს ასიმილირებული თაობები მაშინ ჩვენგან, ფიზიკური და ინტელექტუალური
მონაცემებით დიდად არ განსხვავდებოდნენ. ამ დამწერლობამ ეგვიპტეში თითქმის 12,000 წელზე
მეტი იარსება, ეგვიპტის ბერძნულ-რომაულ კოლონიზაციამდე და ჩვენი ეპოქის დასაწყისში
დავიწყებას მიეცა, არაბული კოლონიზაციის შემდეგ. ტოტის მიერ სამოქალაქო (კოპტური)
დამწერლობის შექმნა და სიმბოლური (იეროგლიფური) დამწერლობის რეფორმირება,
რათქმაუნდა შეგვიძლია დავათარიღოთ სირიუსის მეშვიდე ეპოქით PON42°≈11290b.c.. ამ დროს
ეგვიპტის გულში (ნილოსის შუაწელში) უკვე შეიძლებოდა 22 ივნისს სირიუსის ბრწყინვალე
ამოსვლის დაკვირვება ცის კაბადონზე. ბაბილონში (N30°) ამ ეპოქალური ამოსვლის დაფიქსირება
მაშინ ასევე შეიძლებოდა 22 ივნისს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტოტის შექმნილი დამწერლობა,
მაშინდელი პრიმიტიული ხამიტური აბორიგენებისთვისაც ძალზე რთული გასაგები ანუ
გაუგებარი იქნებოდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტოტის დამწერლობა არის არიულ-ხამიტური ახალი
ასიმილირებული რასის თაობების დამწერლობა. არიულ-აბორიგენულ ახალ რასას, არიელმა
მეცნიერებმა ადამიანთა მეხუთე რასის სახალი მისცეს. ამ რასას მიეკუთვნება მთელი

თანამედროვე კაცობრიობა: პიგმეების, XIX საუკუნის ადამანის კუნძულების აბორიგენების
(≈1.2m.) და მსგავსი გამონაკლისების გარდა. წარღვნის შემდგომ თითქმის 10,000 წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში, ეგვიპტეს სწორედ რომ ეს ასიმილირებული თაობები მართავდნენ. ასე რომ ტოტმა
ზუსტად გათვალა თუ რას აკეთებდა, ვისთვის აკეთებდა და რატომ აკეთებდა. ეს მხოლოდ
ერთეულებს ანუ გენიოსებს შეუძლიათ. მართალია ტოტი მდაბიო არიული კლასის
წარმომადგენელი იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას ქრონოსის მმართველ არიელ მეფეზე
ნაკლები გონება და ანალიზის უნარი ჰქონდა. ტოტი იყო კრიმინალი ჩვენთვის უცნობი ერთ-ერთი
ატლანტიდური სამეფოს - ქრონოსის მეფისათვის, მაგრამ გახდა ღმერთი ნილოსის ხეობის
მოსახლეობისათვის. თვით ფარაონების დინასტიამდელი და დინასტიების კლანების პერიოდში,
დამწერლობის ცოდნა მმართველი ელიტის - ასიმილირებული მეხუთე რასის არისტოკრატიის
ფუფუნებას წარმოადგენდა. სწორედ ამ ელიტამ ანუ ასიმილირებულმა თაობებმა გამოატარეს
მათთვის შექმნილი ტოტის დამწერლობა 10,000 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში და არ
მისცეს დავიწყებას. ეს დამწერლობა საოცარი მოგონებაა ადამიანის გენიის.
ტოტს საკმარისი ინტელექტი ჰქონდა იმისათვის, რომ ნილოსის ადიდების
წინასწარმეტყველების უნარი ჰქონოდა, როგორც ზეციური ნიშნებით, სირიუსის ბრწყინვალე
ამოსვლით ცის კაბადონზე, ასევე სეზონური ნიშნებით, ნილოსის გრძელნისკარტა ფრინველების
Ibis-ების მოფრენით. ტოტი ფრესკებზე ადამიანის ტანით და ფრინველის (საღვთო ყაჯრის - Ibisის) თავით არის გამოსახული თითქმის ყველგან. სირიუსის კალენდარი ადასტურებს, რომ ტოტის
პერიოდში სირიუსის ბრწყინვალე ეპოქალური ამოსვლის დაკვირვება ეგვიპტეში 22 ივნისს
(PON42°≈11290b.c.) სრულიად შესაძლებელი იყო. ამ ბრწყინვალე ვარსკვლავის ცის კაბადონზე
ამობრწყინების დაკვირვება განედზეა დამოკიდებული. წარღვნამდელი ეპოქის “ქვედა ეგვიპტეში”
ამის დაკვირვება უფრო ადრე იყო შესაძლებელი, “ზედა ეგვიპტეში” კი რამდენიმე დღის
დაგვიანებით. რა თქმა უნდა, ივნისში მაშინ სირიუსი ყოველთვის ამოდიოდა. ხოლო N30° -ზე
ასტრონომიულ პიკს - 22 ივნისს ემთხვეოდა. ჩვენს ეპოქაში სირიუსი კაიროს თავზე ახლა ამოდის
25 ივლისს. სირიუსი ერთიდაიგივე განედზე დაახლოებით 491 წლის განმავლობაში ერთი და
იგივე დღეს ამოდის ხოლმე, ხანგრძლივი გაუჩინარების შემდეგ. 30°-იან განედზე გაუჩინარების
პერიოდი შეადგენს 70 დღეს. ამ პერიოდში მზე სირიუსსა და დედამიწას შორის ისეთ პოზიციაზე
ექცევა რომ სირიუსი აღარ მოჩანს 70 დღე 30°-იანი განედიდან.
31O-იანი განედიდან გაუჩინარება შეადგენს - 72 დღეს.
25Oიანი განედიდან გაუჩინარება - 60 დღეს.
23O-იანი განედიდან გაუჩინარდება - 56 დღეს.
სირიუსის ბრწყინვალე ეპოქალური ამოსვლა ცის კაბადონზე ეგვიპტურ ახალ წელს,
ტოტის თვის პირველ დღეს – 22 ივნისს (1-st Thoth), ანუ ჩვენებურად პირველ იანვარს ემთხვეოდა
1473 წელიწადში ერთხელ, გრიგორიანული კალენდრით. უნდა აღინიშნოს რომ არიელებმა
კოლონიზაციის დასაწყისში, ეგვიპტეში შეიტანეს საკუთარი ორიონის კალენდარი. ამ კალენდრით
ახალი წელი იწყებოდა ორიონის ასტრონომიული პიკის დროს N30-დან, მაისი-ივნისის
საზღვარზე - PON=42O=11290b.c. ჰელიოცენტრისტული ივერიული, კოპტური... ალფავიტების
შექმნის დრო - სირიუსის მეშვიდე ეპოქა, ჩაწერილია ამ ალფავიტებში - PON=42O=11290b.c.
განსაკუთრებით გამორჩევის ღირსია ეგვიპტელთა ქალღმერთი Seshat-ი. ეს ქალბატონი
ასიმილირებულ ეგვიპტელებს ახალი ალფავიტს ასწავლიდა. Seshat-ი სასულიერო პირებს
დამატებით საიდუმლო სიმბოლურ დამწერლობასაც ანუ იეროგლიფებით წერასაც ასწავლიდა.
ტოტი და Seshat-ი იყვნენ ეგვიპტის ასიმილირებული შთამომავლობის მასწავლებელები. Seshat-ის
ქალღმერთის სტატუსი მეტყველებს მის განსაკუთრებულ მისიაზე. იგი მარტო მათემატიკის,
ასტრონომიის, ასტროლოგიის და მშენებლობის ცოდნით ქალღმერთი ვერ გახდებოდა. იგი

უბრალოდ იმ კაცის სატრფო და შემდეგ მეუღლე იყო, რომელიც ღმერთად იქცა
ეგვიპტელებისათვის. რათქმაუნდა ტოტს უყვარდა მისი მეუღლე როგირც საკუთარი “და”. Seshat-ს
შეეძლო, რომ ხანდახან ეხუმრა მის მოწაფეებთან რო იგი ტოტის შვილი იყო. ამგვარად მივიღეთ
ეგვიპტური ლეგენდების თავსატეხიც. Seshat-ი ტოტის დაცაა, შვილიც და მეუღლეც…??? Thoth-ით
და Seshat-ით დაიწყო ახალი ეპოქა ეგვიპტის ისტორიაში. დაიწყო ახალი არიულ-ხამიტური
ასიმილირებული ერის ჩამოყალიბების პროცესი თავისი დამწერლობით. ატლანტიდურეგვიპტური სინთეზური კულტურით და ტრადიციებით. Seshat-ის თავსაბურავი - შვიდქიმიანი
ვარსკვლავი გამოდგება ეპოქის დათარიღების პროცესისათვის. ეს სირიუსის მეშვიდე ეპოქალურ
ბრწყინვალე ამოსვლას ნიშნავს მერწყულის წარღვნის შემდგომ. ეს არის ტოტის ეპოქაც
დაახლოებით 11290b.c.±40 და რა თქმა უნდა ეს Seshat-ის ეპოქაცაა. ამაში უძველეს ფრესკებზე
გამოსახული ლეოპარდისტყაოსანი Seshat-ის შვიდქიმიანი ოქროს გვირგვინი გვეხმარება,
რომელიც სირიუსის მეშვიდე ციკლს (ეპოქას) ნიშნავს Aquarius–ის წარღვნის შემდგომ.
დარწმუნებული ვარ, რომ ლეოპარდის ტყავი ატლანტებში, ვეფხის და ლომის ტყავზე არანაკლები
პოპულარობით სარგებლობდა. რათქმაუნდა ატლანტებს ჰყავდათ მრავალი ვეფხისტყაოსანი,
ლომისტყაოსანი და ლეოპარდისტყაოსანი რაინდები და ეგერებიც.
ეგვიპტეში სანამ წარღვნა მოხდებოდა 10,465 ჩ.წ.ა-მდე, ფართოდ იყო გაშლილი
მაღალხარისხოვანი კირქვის მოპოვების სამუშაოები. ასუანის კარიერში მუშაობდა ძლიერი
ტექნიკა ასუანის გრანიტის ქვის მეგალითური ბლოკების და გრანიტის ნარჩენებისაგან
მაღალხარისხიანი ფქვილის საწარმოებლად. გრანიტის და კირქვის გიგანტური მეგალითები და
და მათი მაღალხარისხიანი ფქვილი იგზავნებოდა არა მარტო ატლანტიდაში, მას უკვეთავდნენ
სხვადასხვა მისიებიც. კირქვა რათქმუნდა ყველაზე ადვილად დასამუშავებელი იაფი საამშენებლო
და დეკორაციული ფორმების დასამზადებელი მასალა იყო. ასუანის ქვის ფქვილისაგან კი
ეროზიაგამძლე საამშენემბლო ქვის ბლოკები ისხმებოდა, ფუნდამენტიდან ბოლო იარუსამდე და
ნებისმიერი ზომის არიული ხელოვნების მრავალნაირი შედევრებიც მზადდებოდა. შეკვეთები იყო
გაფხვიერებულ კირის ფქვილზეც, კირქვის გეო-პოლიმერული ბეტონის ბლოკების ჩუქურთმიანი
სვეტების... დასამზადებლად, რომლისთვისაც დაბალი ხარისხის კირქვის ფენებიც
გამოიყენებოდა. დიდი შეკვეთები იყო მაღალი ხარისხის ხელოვნური გრანიტის სარკოფაგებზე და
მეგალითური ქვისგან არისტოკრატიისათვის გაკეთებული პატარა საფლავების მოწყობაზეც. ამ
საფლავებს ეგვიპტელები ახლა Mastaba-ს უწოდებენ. Mastaba ნიშნავს ათასობით სულის
სასუფეველს და მათი უმნიშვნელო ნარჩენები დღესაც შემორჩენილია ეგვიპტეში და ეთიოპიაში.
მთელი მსოფლიოს მძიმე, იშვიათი და ძვირფასი ლითონების წარღვნამდელი საბადოები და იქ
დასაქმებული აბორიგენები მუშაობდა ატლანტიდური საწარმოების მომარაგებაზე. სოფლის
მეურნეობა იმდენ პროდუქციას აწარმოებდა კოლონიურ არეალებში რომ ატლანტიდის
მეტროპოლასაც ყოფნიდა.
ეგვიპტეში სფინქსის უამრავი მცირე ქანდაკებაა შემორჩენილი, რომლებსაც ლომის
პროპორციული ზომები და სხვადასხვა პიროვნებების სახეები აქვთ. სამწუხაროდ
ეგვიპტოლოგებს ოსირისი, გორი (Horus), ტოტი (Thoth) და ეგვიპტური ლეგენდების სხვა
პერსონაჟები მართლა ღმერთები ჰგონიათ და ამ მინიატურული სფინქსების სახეების
სერიოზული ექსპერტიზა არასოდეს ჩაუტარებიათ. სფინქსი ყმაწვილის სახით შესაძლოა იყოს
ოსირისის სახეც. ეგვიპტოლოგები თუ მოინდომებენ Horus–ის სახის მქონე სფინქსაც მიაკვლევენ.
გიზას პლატოს გიგანტური ეპოქალური სფინქსის წინ აღმართულ ოცნების სტელაზე, ნათლადაა
არაპირდაპირი მითითება, რომ წარღვნის შემდეგ შექმნილ სფინქსის ანუ გიგანტური ლომის
ფიგურას Horus–ის სახე ჰქონდა ანუ სფინქსი იყო Horus–ი. იმის გაფიქრებაც კი უაზრობაა რომ
მაშინ ამ გიგანტურ Horus–ის სახის მქონე ლომს, ლომის პროპორციული ზომები არ ჰქონოდა
შესაბამის მასშტაბში.

ბოლო წარღვნამდე 4,000 წლის განმავლობაში ეგვიპტეში ისეთივე მშრალი სეზონები
იყო, როგორც დღეს არის. მოსავლის სიუხვე პაპანაქება სიცხეების დროს ნილოსის ყოველწლიურ
ადიდებაზე იყო დამოკიდებული. მაშინ სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლა, ყოველთვის ემთხვეოდა
ნილოსის ადიდების პერიოდს. ნილოსის ადიდება იძლეოდა ეგვიპტის ერთადერთი საკვები
არტერიის, ნილოსის უდიდესი ხეობის განოყიერების გარანტიას, რაც თავის მხრივ უხვი
მოსავლის საწინდარი იყო. ნილოსის ქვედა ხეობაში თავიდან მეცხოველეობასთან და
მეხილეობასთან ერთად სიმინდის კულტურა გავრცელდა, ხოლო მოგვიანებით ხორბლის
მოყვანაც დაიწყეს. ეთიოპია ანუ თაფლის ქვეყანა, ფინიკიელი წმინდა სისხლის არიელების
სამშობლო იყო და ამიტომ ეთიოპია ხორბლის კულტურის ერთ-ერთი ცენტრიცაა იმ სამ არიული
კულტურის ცივილიზაციის ცენტრებს შორის, რომელსაც ვავილოვმა მიაკვლია.
ახლა ეგვიპტეში ნილოსი აღარ დიდდება ყველაფერი კონტროლირდება ასუანის
წყალსაცავით და დამბების საშუალებით. ნილოსის ხეობა დაქსელილია სარწყავი არხებით და
მოსავლიანობა აღარ არის დამოკიდებული ნილოსის ადიდებაზე. ეგვიპტეში ძველებური
შემართებით აღარ ელიან სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლას ცის კაბადონზე. სირიუსის მაგიურმა
ძალამ ეგვიპტელთათვის მნიშვნელობა დაკარგა. საღვთო ფრინველები – IBIS-ები თითქმის სულ
გაჟლიტეს, უამრავი დამპყრობელის შემოსევამ ააოხრა და ძლიერ დააზიანა არიელი ცაციების
ხელოვნების გენიალური შედევრები. დავიწყებას მიეცა ძველი ღმერთები. დავიწყებას მიეცა
მრავალი ათასი წლის ისტორიის მქონე, ტოტის რეფორმირებული იეროგლიფური დამწერლობაც,
ხოლო ტოტის შექმნილმა კოპტურმა დამწერლობამ დაკარგა ბოლო ასოები. ატლანტიდურ - ძველ
ლათინურ-არიულ ენაზე შექმნილ წერილობით ძეგლებს დღეს აკადემიური მეცნიერება საერთოდ
მალავს და არ აღიარებს. სირაქლემას პოზიცია ძალზე უხერხული პოზიციაა და ეს გამოსავალი არ
არის. შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს ეპოქაში საიდუმლო სტატუსის მქონე ტოტის იეროგლიფური
დამწერლობა თითქმის გაიშიფრა და დინასტიამდელი ფარაონების ისტორიებს ფარდა აეხადა,
მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარია, იმ წმინდა ძველი ლათინურ-არიული უცნაურად
შემოკლებული ენის გაშიფვრა, რომელზედაც ატლანტიდური ცივილიზაცია წერდა და
ლაპარაკობდა. არანაკლებ საინტერესოა ოლმეკური დამწერლობის არტეფაქტებიც, მაგრამ
კაცობრიობის ისტორიის ამ ნაწილში სრულ სამეცნიერო იგნორირებებთან და ასევე სრულ
უვიცობასთან გვაქვს საქმე. ეს არავითარი კურიოზი არ არის, ეს ჩვენი ეპოქის ტრაგედიაა.

წარღვნამდელი წმინდა სისხლის არიული რასა უკვე ლაპარაკობდა ოთხ გასხვავებულ
დიალექტზე: 1. ძველი ლათინურ-არიული ანუ ლემურიული დიალექტი. 2. ეთიოპიის მთიანეთში
კონცენტრირებული არიელები ლაპარაკობდნენ ფინიკიურ-არიულ დიალექტზე ანუ ძველ

კოპტურ ენაზე. 3. ლეგენდარული ნოდის მიწაზე კონცენტრირებული არიელები ლაპარაკობდნენ
ძველსლავურ-არიულ დიალექტზე ანუ სანსკრიტზე. 4. სამხრეთ ამერიკის წმინდა სისხლის
არაასიმილირებული არიელების დიალექტი იყო პატაგონიური ანუ ძველი არიულ-ოლმეკური.

სურათზე გამოსახულია ატლანტიკის ოკეანის ფსკერი გადაღებული თანამედროვე
ჰიდროლოკატორით (Sonar-ით). არიული პირამიდალური კომპლექსი ჩაძირულია ნიუ-იორკიდან
125 კმ მანძილზე, ჩრდილოეთ სანაპირო ზოლთან ≈(41 13'N; 72 40'W).

ჰიდრო ლოკატორის ეს სურათი როგორც ჩანს ოფიციალური მეცნიერების მბრძანებლების
ნებართვის გარეშე ვიღაც პატიოსანმა მკვლევარმა მალულად გაავრცელა ინტერნეტში. ეს
არტეფაქტი სხვა არიულ არტეფაქტებთან ერთად მთლიანად ანგრევს მასონიზირებულ ზღაპრებს
ჩვენი წინაპრების ისტორიის შესახებ. ბოროტების ზეობა მარადიული ვერასოდეს იქნება. მას
თავისი საშინელი დასასრული ექნება.
აქ მოყვანილ წარღვნამდელი დამწერლობის ნიმუშს და მსგავს არაოლმეკურ წერილობით
არტეფაქტებს ეყრდნობა ჩემი მტკიცებულება, წარღვნამდე იუკატანის ნახევარკუნძულის
ატლანტიდელების მიერ დაპყრობის შესახებ. ატლანტებს მთელი მსოფლიო დაპყრობილი
ჰქონდათ. უბრალოდ იუკატანის ნახევარკუნძული ძალზე ახლოს იმყოფებოდა ატლანტიდასთან.
ამის გამო იუკატანის ნახევარკუნძული ატლანტიდისათვის განსაკუთრებული სტრატეგიული
მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო. ჩრდილოეთ ამერიკის სანაპიროსთან, ნიუ-იორკის
ჩრდილოეთით მდებარეობს ოფიციალური მომეცნიერო სწავლულების მიერ გასაიდუმლოებული
კიდევ ერთი გრანდიოზული ჩაძირული არიული პირამიდალური კომპლექსი. აკრიფეთ Google-ში
- Арийский пирамидальный комплекс Плеяды და წაიკითხეთ.

იუკატანის ატლანტიდურ-არეალური (არიულ-ოლმეკური) ცივილიზაციის ერთ-ერთი
უძველესი დამწერლობის ნიმუში. იუკატანის წარღვნამდელი ტაძრის ნანგრევებში აღმოჩენილი
ქვაზე შესრულებული რელიგიური ტექსტი, რომელშიც ციფრი 12 (ორი ხაზი და ორი წერტილი)
რამდენჯერმე მეორდება. 12-ის მაგიურ მნიშვნელობას დიდი ისტორია აქვს. ზოგიერთი
იეროგლიფი
მეორდება
სარასვატი-ინდის
(ატლანტურ-არეალური)
ცივილიზაციის
დამწერლობაშიც. ოლმეკები იყვნენ ატლანტიდური და პატაგონური (2.5-3m.) არიული რასის
ასიმილირებული შთამომავლები, ამერიკის მეტრანახევრიან პრიმიტიულ აბორიგენებთან.

დაპატიმრებას გადარჩენილი ამ უნიკალური არტეფაქტის გარდა, კიდევ არსებობს სხვა
მსგავსი ტექსტებიც, როგორც სამხილი თანამედროვე ვაი “მეცნიერთა” კრიმინალური
დანაშაულისა კაცობრიობის წინაშე. აბა რა უნდა უწოდო ხალხს რომლებიც კაცობრიობას
უმალავენ იმ ფაქტის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, რაც მცირე ხანში კაცობრიობას
განადგურებას უქადის.
ისტორიული წყაროების მიხედვით ეგვიპტეს თავიდან მართავდნენ ღმერთები ანუ
(Ha;Ua;X1; – R1a) მისიონერები. შემდეგ მათი შთამომავლები ანუ ნახევრად-ღმერთები. ნახევრადღმერთები გენეტიკურად ნიშნავს ასიმილირებულ შთამომავლობას - (Ha;Ua;X1; – R1a); (Hb;Ub;X2;
– R1b; R1b*); ისინი იყვნენ ასიმილირებული შთამომავლიბა ატლანტების (Ha;Ua;X1; – R1a) და
ხამიტების (Hb;Ub;X2; – R1b; R1b*). უფრო გასაგებ ენაზე ისინი იყვნენ კოპტები - ნახევრად არიელი
ღმერთების შვილები იყვნენ და ნახევრად აბორიგენების. თვით ისტორია იძლევა
მტკიცებულებებს Ha;Ua;X1-mtDNA და R1a;Y-DNA გენეტიკური კოდების ხალხის ასიმილაციის
შესახებ აბორიგენულ მოსახლეობაში. ეგვიპტის დიდებული ისტორიის ბოლო ეპოქაში, ბევრ
მმართველს საერთოდ აღარ ჰქონდა Ha;Ua;X1-mtDNA და R1a;Y-DNA კოდების გენები, ხოლო
ეგვიპტელი არისტოკრატები და კოპტები თანდათან ტოვებდნენ ქვეყანას. ეს გამოგვადგება იმის
ასახსნელად თუ რატომ ჩაესვენა ეგვიპტის მზე და რატომ გახდა იგი სხვადასხვა დამპყრობლების
საჯიჯგნი.
ჩვენ მივიღეთ ძალზე საინტერესო წარღვნამდელი სურათი. არიელი დედოფლის ლივიას
მისიამ, ივერიელების და ელინების ჩამოსახლების შემდეგ აქ დაიწყო მევენახეობის და
მეცხოველეობის განვითარება, ხოლო მავრების გაძევების შემდეგ აქ განვითარდა სოფლის
მეურნეობის მთელი სპექტრი. აქ არგოს წარღვნამდელი პორტი იძლეოდა სხვა მისიებთან
ვაჭრობის საშუალებას. იგივე პორტი ამარაგებდა საქონლით ატლანტიდას, მანმადე კი ამარაგებდა
ლემურიის პირველი იმპერიის ცენტრს - ბაალბეგს (Кадеш = God-As = LORD of Gods = ღმერთების
უფალი [Baal-Beg = Верховный Бог]). ლივიაში მდებარეობდა პრეისტორიული წმინდანების ველი
(SACER Campus-ი) სადაც ასაკოვანი არიელები ასკეტური წმინდა სულიერი ცხოვრებით
ცდილობდნენ ცოდვების მონანიებას და რეინკარნაციის სასურველი ვარიანტის განხორციელებას.

Ephesus–ი რომელსაც წარღვნამდელი ელინები ტროას უწოდებდნენ, როგორც
წარღვნამდელი რუკიდან ჩანს ყველაზე დიდი დასახლება იყო ანატოლიის ნახევარკუნძულზე და
მართვის ცენტრიც. არიელი კოლონიზატორების მოსვლამდე ანატოლიის ნახევარკუნძულის ეს
ტერიტორიაც ელინური ტომების მონათესავე ტომებით იყო დასახლებული. Ephesus–ის
თანამედროვე ნაშთებში აშკარად შეიმჩნევა ატლანტიდური კულტურისათვის დამახასიათებელი
ელემენტები. აქ სერიოზული კვლევებია ჩასატარებელი რომ გაირკვეს თუ რომელი მეგალითები,
სვეტები და ჩუქურთმებია წარღვნამდელ არიულ ტროას და რომელი მიეკუთვნება რომაული
Ephesus–ის ეპოქას. ტროას – როგორც წარღვნამდელი მმართველი, ხელმძღვანელი ქალაქის

სახელი, ათასობით წლის მანძილზე არ ამოიშალა ანატოლიის არისტოკრატიის მეხსიერებიდან.
სრულიად არ არის გასაკვირი რომ ჩვენი ეპოქის ბრინჯაოს ეპოქის დასაწყისში≈2,600B.C. ისევ
ტროა გახდა ანატოლიის ნახევარკუნძულის დომინანტი ადგილი ანუ მნიშვნელოვანი
სტრატეგიული ქალაქი-ციხესიმაგრე. იმ განსხვავებით რომ იგი გადატანილი იქნა დარდანელის
სრუტესთან საზღვაო რეკეტისათვის ანუ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ სავაჭრო არტერიასთან.
ეს ძალზე სარისკო საქმე იყო მაშინდელ გარემოცვაში, რადგანაც ბოსფორის სრუტეს
ტრადიციულად აკონტროლებდა უძველესი წარღვნამდელი ისტორიის ქალაქი Byzantium–ი და
ფაქტიურად სავაჭრო გემებს ორმაგი ხარკის გადახდა უწევდათ; ერთი ბოსფორის სრუტეში
Byzantium–ისათვის და მეორე დარდანელის სრუტეში Troia–სთვის. ამიტომაცაა რომ ეს ქალაქიციხესიმაგრე Troia მოკლე დროში ბევრჯერ იქნა აოხრებული. ამ დარდანელის ტროას ქვეშ
გაჭრილი გვირაბით, რომელიც სამეცნიერო გამოკვლევებით უკვე დათარიღებულია (≈2,600B.C.)
რეკეტიორი არისტოკრატების ოჯახები გაქცევით შველოდნენ თავს და მტრის რისხვა ძირითადად
ტროას უბრალო მოქალაქეებს და მომსახურე პერსონალს ატყდებოდათ თავზე.
წარღვნამდელ რუკაზე რომელიც არგონავტების ლაშქრობას ეძღვნება IDA-ს მთის ძირში
სამხრეთით მდებარეობს წარღვნამდელი დასახლებული პუნქტი ILIYM SHIVE - TROIA. (ტროა ილიუმის ყურესთან) SHIVE ატლანტიდურ (ძველ ლათინურ-არიულ) ენაზე ნიშნავდა ზღვის
ყურეს: залив, бухта, — ლათინურად: sinus [us, m];.... ტროასთან წარღვნამდელ რუკაზე ნათლადაა
გამოსახული ხმელეთში ღრმად შეჭრილი ზღვის ყურე რომელიც თითქმის იდას მთას აღწევს. ეს
იმას ამტკიცებს რომ არსებობდა სხვა ტროაც თუმცა არიელი კარტოგრაფები ტრადიციულად
იყენებდნენ Ephesus და არა Troia–ს.

რომის ეპოქაში Ephesus ანუ წარღვნამდელი Troia. მისმა რესტავრაციამ წარღვნამდელი ანატოლიის
სოფლის მეურნეობის მართვის ცენტრის ასაკი 10,000 წელზე მეტი ხნით შეამცირა. თურქულ
განადგურებას გადარჩენილ სვეტებშიც კი აშკარად შეიმჩნევა წარღვნამდელი ტროის - Ephesus–ის
ტექნოლოგიები და შუა საუკუნეების სარესტავრაციო შემოქმედება. ვინმემ რომ რომაული სვეტი
საკუთარ სახლში წაიღოს და დაამონტაჟოს ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას რომ მისი სახლი
არიული ეპოქის რომის ასაკის გახდება. რატომღაც თანამედროვე მომეცნიერო მკვლევარებს
წარმოდგენაც კი არ შეუძლიათ იმ ელემენტარული ჭეშმარიტების, რომ რესტავრირებულ
კომპლექსში არიული ეპოქის ტროას წარღვნამდელი სვეტების ნარჩენებიც ყოფილიყო
გამოყენებული. Ephesus–შიც ყველაფერი თავიდან არის შესასწავლი და დასათარიღებელი.
Ephesus–ში შემორჩენილია ძველი არიული საჰაერო ხომალდის ასაფრენი ბილიკი. იგი დიდი
სიმაღლიდან ძველ არიულ ამფიტიატრთან ერთად მზის ამოსვლისას პირველი სხივის სურათს
ქმნის. ამ მიმართულებით მზე წარღვნამდე შობას ანუ 25 დეკემბერს ტყორცნიდა პირველ სხივს.
Ephesus ამ არიულ ტრასას (წარღვნამდელ საჰაერო კარიბჭეს) ეწოდება არიული მზის ღვთაების “ამონის საშობაო ავენიუ”.:
ლემურიის ეპოქაში სოფლის მეურნეობა ფართოდ განვითარდა ანატოლიის
ნახევარკუნძულიდან ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულამდე და მთელს აზიაში. აქტიურად
ამუშავდა პორტი Carthago და ატლასის მთების მისია, მავრების გაძევების და უფრო
განვითარებული ივერიელების და სხვა ტომების ჩამოსხლების შემდეგ, აქტიურად განვითარდა
მეცხოველეობის, მეფრინველეობის და მიწათმოქმედების დარგები. გაფართოვდა მეტალების
მოპოვების სამუშაოები ატლასის მთებში, რადგან გაიზარდა მოთხოვნა მეტალებზე. ატლანტიდის
ეპოქაში დღევანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე, ამოქმედდა სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო
ცენტრები. გადარჩენილია წარღვნამდელი რუკები, სადაც დეტალურადაა მითითებული ამ
ცენტრების სახელები. ივერიის ნახევარკუნძულზე და დღევანდელი საფრანგეთის ტერიტორიაზე
ფართოდ გაიშალა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები კოლხური და სხვა ივეირული ტომის
გადმოსახლებული აბორიგენების მიერ, არიელთა ხელმძღვანელობით. ატლანტიდის ეპოქაში
აქტიურად ამუშავდა წარღვნამდელი პორტი - Hades (Gadiz).
სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებმა ფართო მაშტაბები მიიღო პირენეის ნახევარკუნძულზე
და მთელს ევროპის ტერიტორიებზე, მაგრამ სტაბილურობას არღვევენ ზოგიერთი
დამოურჩილებელი ტომები, ეტრუსკები და არგიველები. ისინი არც გემების გატაცებაზე და
მეკობრეობაზე ამბობენ უარს. გრძელდება ოქროს მოპოვება კავკასიაში და მთელს მსოფლიოში.
ლემურიის დაცემის შემდეგ მსოფლიოს მძიმე, იშვიათი და ძვირფასი ლითონების საბადოებიდან
მარაგდება ატლანტიდა. ოქროს თერმული დამუშავების შედეგად მიიღებოდა სხვა თანმხვედრი
ძვირფასი და იშვიათი მეტალებიც. ატლანტები მოლიბდენისაგან ამზადებდნენ სხვადასხვა
მეტალური კონსტრუქციების ღერძებს, ვოლფრამისაგან ზამბარებს, ხოლო პლატინისაგან
მმართველი ელიტისათვის კუბოებსაც კი ამზადებდნენ. ფართოდ იყო გავრცელებული
მიცვალებული არისტოკრატული წარმოშობის პირებისათვის ოქროს სარკოფაგების დამზადებაც.
წარღვნამდე პლატინა ოქროზე იაფი ღირდა. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები კოლხეთის
პარალელურად ფართოდ გაიშალა მთელს ივერიაში, ანატოლიაში, ასურეთში, ხალდეაში,
მესოპოტამიაში, ინდოეთში, ინდოჩინეთში და ა.შ. მოკლედ მთელი ინდო-ევროპული
ტერიტორიების და ჩრდილოეთ აფრიკის მისიები მუშაობდა ჯერ ბაალის, ხოლო შემდეგ კი
მთელი მსოფლიოს კოლონიები მსოფლიო პლანეტარულ იმპერიაზე - ატლანტიდაზე. ჩვენ გვაქვს
გენეტიკური მტკიცებულებები ცაციების მმართველობითი და სექსუალური აქტიურობის შესახებ
წარღვნამდელი სლავების აბორიგენულ ტომებში. ე.ი. მთელი ევროპა სოფლის მეურნეობის
განვითარების მნიშვნელოვანი არეალი იყო, აგრეთვე ნაწილობრივ აზიაც და აფრიკაც და ამერიკის
კონტინენტებიც.

წარღვნამდელ “არგონავტიკის” რუკაზე კარგად ჩანს თუ სად ცხოვრობენ ყველაზე
განვითარებული ტომები ანატოლიის და მიმდებარე ტერიტორიებზე. არიული კოლონიზაციის
დასაწყისში ველური ტომების სიახლოვეს სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრები არ
დაარსებულა. შავი ზღვის აუზში ძირითადი ცენტრები მდებარეობს კოლხეთში - ოთხი ცენტრი,
კაბადოკიაში - შვიდი ცენტრი. ბოსფორის და დარდანელის სრუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და
თრაკიის სანაპირო ზოლში - 16 ცენტრი. ეს ის ტერიტორიებია, სადაც ცხოვრობდნენ ყველაზე
მეტად განვითარებული ტომები (ეგრისელები, მესხები, კაბადოკიელები, ხალიბები, მოსინიკები,
მაკედონიელები....). შავი ზღვის რუკა ადასტურებს იმასაც, რომ წარღვნამდელ ეპოქაში
მოსინიკები დაუმორჩილებელი და სოფლის მეურნეობის საქმეში არიელი კოლონისტებისათვის
გამოუდეგარი ტომები იყო. რუკაზე მითითებულია ამაზონკების საცხოვრებელი ტერიტორიაც,
სადაც ქალებს მოაბეზრეს თავი თავიანთმა ველურმა მამაკაცმა. ქალებმა მათ სიკვდილის განაჩენი
გამოუტანეს. ველურ სამყაროში ასეთი ტრაგედიის დატრიალება სულ არ არის გასაკვირი.
8. წარღვნამდელი მსოფლიოს უკანასკნელი პლანეტარული იმპერია Atlantis –ი.

ატლანტიდის ჩაძირვის შემდეგ მისი ზოგიერთი მაღალი მთის წვერი დარჩა ოკეანის ზედაპირზე,
რომელიც ახლა ცნობილია აზორის კუნძულების სახელით.
წარღვნამდე (10465b.c.) რამდენიმე ათასი წელი მთელი მსოფლიო იყო ატლანტიდა და
ატლანტიდა იყო მთელი მსოფლიო. იმდენი მტკიცებულება დაგროვდა ატლანტიდის
სასარგებლოდ რომ შეუძლებელია ყველა მტკიცებულების განხილვა ამ მცირე ზომის წიგნში.

a). - საბჭოთა და ამერიკული ექსპედიციების მიერ ცივი ომის დასრულებამდე ფარული ექსპედიციებით გაძარცვული,
პოსეიდიას სამკაპასთან ასოცირებული ჩაძირული სამწვერა კლდოვანი არიული კუნძული. ამ ჩაძირული
ატლანტიდური კუნძულის კოორდინატებია 1) 36:51 N; 14:26 W; 2) 37:00 N; 14:10 W; 3) 37:02 N; 13:52 W; იგი
ატლანტიდის 7 პატარა კუნძულზე (პერსეფონეს არქიპელაგზე) განლაგებულ სამეფოში შედიოდა. ნებისმიერი
არიელის სახლი კი ძვირფასი მეტალების და ძვირფასი ქვების საწყობი იყო.
b). - ჩაძირული წარღვნამდელი არიული ტურისტული კომპლექსი კუნძულ ბიმინისთან

წარღვნამდელი ჩაძირული ელიტარული ტურისტული კომპლექსი კუნძულ ბიმინისთან
(ფლორიდის ნახევარკუნძულთან) არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ოფიციალურადაა
დადასტურებული და დათარიღებული. აღმოჩენილია პოსეიდიას სამკაპასთან ასოცირებული
ჩაძირული სამწვერა კლდოვანი კუნძულიც, რომელიც მდებარეობს შუა გზაზე გიბრალტარიდან
ატლანტიდის ჩაძირულ დედაქალაქამდე.
- მარცხენა მწვერვალი, 36:51 N; 14:26 W;
- შუა მწვერვალი,

37:00 N; 14:10 W;

- მარჯვენა მწვერვალი 37:02 N; 13:52 W;
წარღვნამდე ლემურიის არიული იმპერიის განადგურების შემდეგ მთელს მსოფლიოს
მართავდა ატლანტიდა. ეს იყო ატლანტიკის ოკიანეს 10 კუნძულის 10 არიული სამეფოს კავშირი
ანუ კოალიცია, რომლის პოლიტიკური ცენტრი მდებარეობდა ქალქ-სამეფოში ატლანტისში
ლეგენდარულ მთაზე MERU-ზე.
ატლანტიდის იმპერიაში შედიოდა მთელი ევრაზიის, აფრიკის, ამერიკის ტერიტორიები.
ევროპის და ჩრდილოეთ აფრიკის კოლონიების სამართავად ატლანტიდის არიულ ცივილიზაციას
რომში დაარსებული ჰქონდა იმპერიის რეგიონალური ცენტრი. პირი რეისის რუკა ნათლად
გვიჩვენებს, რომ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტი წარღვნის შემდგომ საუკუნეებში მიერთებული
იყო ანტარქტიდის ყინულოვან არეალთან ვიწრო მონაკვეთით. სამხრეთ პოლარული ზონის
ანტარქტიდული დიდი კუნძულები, ახლა ყინულის რამდენიმე კილომეტრიანი ფენითაა
დაფარული. წარღვნის შემდგმ გადარჩენილი არიელების მიერ კოსმოსიდან გადაღებული
დედამიწის ზუსტი რუკები ადასტურებენ, რომ ანტარქტიდის ყინულოვანი ფენის საზღვრები
წარღვნიშემდგომი გამყინვარების დროს სამხრეთის ტროპიკულ ზონამდეც აღწევდნენ.
ავსტრალიაც გარდა სრულიად ველური ტომების გავრცელობის ტერიტორიებისა,
რათქმაუნდა ატლატების ერთ-ერთი სამეფოს გავლენის სფეროში შედიოდა. ატლანტიდის
სამეფოებს
განაწილებული
ქონდათ
ტერიტორიები
ივერიის
ნახევარკუნძულიდან
ინდოჩინეთამდე, ნილოსის ხეობა და ეთიოპია, ლიბია და ატლასის უზარმაზარი მთაგრეხილი
მაროკოს ტერიტორიიდან ტუნისამდე, მისი მიმდებარე ტერიტორიებით. ჩრდილოეთ ამერიკა და
სამხრეთ ამერიკა. აფრიკის დაუმორჩილებელი ტერიტორია იყო სრულიად ველური და კაციჭამია
ტომების სამფლობელო. იქ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ფიქრიც კი არ შეიძლებოდა. რა
თქმა უნდა, ველურების მართვა შეუძლებელიც იყო. ასეთ ადგილებს არიელები მხოლოდ
ნადირობისათვის იყენებდნენ. აფრიკაში ტურისტული ჯგუფები დადიოდნენ კილიმანჯაროზე
და ადგილობრივი ეგზოტიკის სანახავადაც, ასევე მონადირეთა ჯგუფებიც დადიოდნენ
სანადიროდ. მარტოდმარტო სიარული აქ, თუნდაც შეიარაღებული რა თქმა უნდა, სიკვდილის
ტოლფასი იყო. ასეთი გულადი ადამიანი შეიძლებოდა ვეფხვების, ლომების ან ველური
ადამიანების მსხვერპლი გამხდარიყო. არ უნდა დაგვავიწყდეს გიგანტური კანიბალებიც - დევები
(Devies-[12-18m.]) და გიგანტური მაიმუნები (Gigantopithecusses-[8m.]). ერთი გულადი არიელი
ეგერის ტიტანური (2.5÷3)m. მონაცემები და მისი ფიზიკური კონდიციები არ იყო მისი სიციცხლის
გარანტია.

ატლანტიდა და წარღვნამდელი ეპოქის პირველი ატლანტი - Poseidia – (უფალი "პოსეი")
DEI→DIA უფალი.: DAI (არიულ ენაზე - კერპი)→DIE (გარდაცვალება)↔ ინგლისურში
შესულია არიული ენიდან და დაკავშირებულია გვამის კერპივით გაშეშებასთან ("გაკერპება").: —
ეს რუკა იყო პირველი ატლანტიდის რუკა რომელიც მე შევქმენი კირჩერის რეალური რუკის
მიხედვით. აქ მაშინ მე გავითვალისწინე ოკეანის ფსკერის რელიეფის თანხვედრა კირჩერის
რუკასთან და მთავარი კუნძულის მთაგრეხილების სიგრძეები. მთების სამხრეთით დიდი
დაბლობის და წრიულ მთებს შორის მოქცეული ციხესიმაგრის მდებარეობა ადასტურებდა
ისტორიული წყაროს ჭეშმარიტებას. მადეირას ვულკანური არქიპელაგი შეცდომით მოხვდა მაშინ
ატლანტიდის პერსეფონეს კუნძულოვან სამეფოში. მადეირას არქიპელაგი უკანასკნელი წარღვნის
(10465b.c.) ტექტონიკურმა პროცესებმა წარმოქმნა. ატლანტიდის რუკის რედაქტირების შემდეგ,
მადეირამ დაკარგა შეცდომით მინიჭებული ატლანტური სტატუსი.
სამხრეთ ამერიკასა და ჩრდილოეთ ამერიკას შორის ლომის ეპოქის წარღვნამდე (10465b.c.)
არ არსებობდა სახმელეთო ხიდი. ისინი ერთმანეთისაგან მცირე ბუნებრივი სრუტით იყვნენ
გამოყოფილები. ატლანტიდელებს დასასვენებელი ადგილებიც ჰქონდათ მოწყობილი
ახლომდებარე კუნძულებზე, ოფიციალურად დადასტურებულია 35 წარღვნამდელი ჩაძირული
შენობის ნაშთი კუნძულ ბიმინის მახლობლად და ნანმანდოლზე. ეს ოთხკუთხა ნაგებობები
როგორც ჩანს, წარღვნამდელი ელიტარული ტურისტული ცენტრი იყო. ბიმინის გზა კი
წარღვნამდელი ნავსადგურის აკვატორიის მეგალითურ კედელს წარმოადგენს, რომელიც იქ
მდგარ გემებს შტორმულ ამინდში იცავდა. უბრალოდ, წარმოუდგენელია, რომ მსგავსი ცენტრები
არ ყოფილიყო კანარის კუნძულებზე და სხვა გარემომცველ კუნძულებზე. არიული შენობა
ნეგებობები რაც ოკეანეს ზემოთ გადარჩა იმისგან ადამიანებმა დიდი ხანია ახალი სახლები
ააშენეს, ხოლო რაც ჩაიძირა დიდი ხანია მოელის აღმოჩენას. ატლანტიდელებს ძალიან უყვარდათ
კუნძულები. მათი მეგალითები აღმოჩენილია წყნარ ოკეანეში, აღდგომის კუნძულებზე და
ნანმანდოლთან, ასევე ამ ოკეანის მეორე მოპირდაპირე მხარეზე აღდგომის კუნძულებიდან 15375
კმ-ით დაშორებულ კუნძულ იონაგუნისთან. იონაგუნისთან აღმოჩენილია ოკეანეში ჩაძირული
წარღვნამდელი ქვის კარიერი. ეს კუნძული მდებარეობს კუნძულ ტაივანთან. თუ სად წაიღეს
იონაგუნიზე მოჭრილი უამრავი ქვა და აქ დამზადებული ქვის ფქვილი ეს ცალკეა გასარკვევი.
იონაგუნის ქვის კარიერში ისეთივე ღრმა ნახვრეტებია ამოჭრილი როგორიც ეგვიპტის ასუანის
ქვის კარიერში. ამით ატლანტიდელები ამოწმებდნენ ქვის ღრმა ფენების ხარისხს და იყენებდნენ
ქვის მხეხავი მძლავრი დანადგარის საყრდენად რომელიც ქვის ფქვილს აწარმოებდა. ამ
ხვრელებით ნაპრალების მიმართულების დადგენაც შეიძლებოდა. ხვრელები ისეა ამოჭრილი,
იონაგუნიზეც და ეგვიპტურ ასუანშიც, რომ ერთი ადამიანი ძლივს ჩაეტევა, რომ ქვის ხარისხი
შეამოწმოს და ნაპრალების მიმართულება დაადგინოს. თუ სად წავიდა იონაგუნიზე მოჭრილი

უამრავი ქვა და აქ დამზადებული ქვის ფქვილი ამის დადგენა შეიძლება, მაგრამ კვლევის
სამუშაოებს და ექსპერტიზას დიდი თანხები სჭირდება. ფული აკადემიურ მეცნიერებას აქვს,
მაგრამ არ სურს სამუშაოების ჩატარება. კერძო მკვლევარებს კი დეტალური გამოკვლევებისათვის
ფული არ აქვთ და არის საქმე შუა გზაზე გაკიდებული. გეოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციამ
დაადასტურა იონაგუნის ქვის კარიერის უძველესი ასაკი, რომელიც მხოლოდ ბოლო
წარღვნამდელ (10,465 B.C.) პერიოდს უკავშირდება. მასონიზირებული ყალბი სამეცნიერო ეპოქის
ხელმძღვანელთა სირაქლემას პოზიცია და სამარისებული დუმილი რომ გამოსავალი არ არის, ამას
ყველა ხვდება. მათ წარმოდგენაც კი არ შეუძლიათ იმის, რომ ვინმეს შეეძლო აქ ეს კლდე მოეჭრა
12,500 წლის წინათ და კიდევ უფრო ადრე. ანდრეი სკლიაროვმა სავსებით სწორად თქვა, რომ
“იონაგუნის გაუმართლა, რადგანაც მისი ჩაძირვის შემდეგ მისთვის ხელი არავის უხლია, რომ
მისი ასაკი ხელოვნურად გაეახალზრდავებინა”.
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ წარღვნამდე უამრავი ელიტარული სამეფო ოჯახის გენეტიკური
შტოები წარმოიშვა, რომლებსაც თავისუფლად შეეძლოთ დედამიწის გარშემო მოგზაურობების
მოწყობაც და ნებისმიერ კუნძულზე დასახლებაც. მათ ამისათვის საკმარისი გემებიც ყავდათ და
შემოსავალიც ჰქონდათ. საერთოდ კი წყნარ ოკეანეში ბევრი არის იონაგუნისნაირი ადგილი,
რომელიც თავის აღმომჩენს ელის, კუნძულებს განსაკუთრებით კი პატარა კუნძულებს დიდი
უპირატესობა გააჩნიათ. აქ არ იყვნენ ველური და კანიბალი ტომები. არ დაძრწოდნენ,
ხორციმჭამელი მტაცებელი ცხოველები, გიგანტური კანიბალი გიგანტოპიტეკები (ვანარები) და
დევები. ეს იმას ნიშნავს რომ მსგავსი პატარა კუნძულები იყო სულიერი, გონებრივი, ფიზიკური
და ა.შ. დასვენების ჩინებული ადგილი, ადამიანური ცხოვრების ქაოსიდან შორს. მართალია
აღდგომის კუნძულზე ვიღაცამ დაიწყო მეგალითური მშენებლობა და ვეღარ დაამთავრა ან
დუნგრიეს ის, მაგრამ რამდენი ასეთი დამთავრებული, ოკიანეებსა და ზღვებში ჩაძირული
ნაგებობა ელის თავის აღმომჩენს, ეს ცალკე საკითხია. წარღვნის დროს ისეთ დიდ ოკეანეში
როგორიც წყნარი ოკეანეა, ხდება ფსკერის, ტალღური დეფორმაცია. იძირება ძველი პატარა
კუნძულების უმრავლესობა და ჩნდება ახალი კუნძულები, ამიტომ აღმოჩენები ჯერ კიდევ წინ
არის.
წარღვნამდე დღევანდელი მექსიკის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ოლმეკები. მაშინ
ბერინგის სრუტე არ არსებობდა, იქ ხმელეთი იყო ამოწეული. სამაგიეროდ, დღევანდელი
ალიასკის და კანადის საზღვარი ჩაწეული იყო ოკეანეში და იქ მდებარეობდა ანიანის ფართე
სრუტე. ანიანის სრუტე იმიტომ ერქვა, რომ იქ ცხოვრობდა ანიანის ტომი. დღეს არავინ იცის, რა
ტომი იყო ეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უდიდესი მტკიცებულებები, წარღვნამდელი რუკები, სადაც
ანიანის ტომის გარდა კიდევ ბევრი სხვა პრიმიტიული ტომები არიან მითითებულნი, რომლებიც
წარღვნამდე ცხოვრობდნენ მიმდებარე ტერიტორიებზე. მათ პრეისტორიულ სახელებს შორის კი
განსაკუთრებით საინტერესოა წარღვნამდალი Astatlan–ის რეგიონში მცხოვრები ხალხი, რომელიც
სასწაულად გადარჩენილი წარღვნამდელი ჩრდილოეთ ამერიკის რუკაზეა მითითებული.
Astatlan–ის რეგიონს 12000 წლის შემდეგ როგორც ჩანს დაარქვეს Nova Granada, ისე რომ არც
დაინტერესებულან რომაელებივით წარღვნამდელ რუკას რომ ხმარობდნენ.
ოლმეკები პატაგონიელი არიელების ასიმილირებული შთამომავლები, განვითარებული
ტომი იყო, მაგრამ არა იმდენად, რომ ატლანტიდელებისთვის დიდი კონკურენცია გაეწიათ. გვაქვს
მტკიცებულებები მათი სისხლიმღვრელი შეტაკებების შესახებ, რადგანაც გვაქვს იმის
მტკიცებულება რომ ატლანტიდელებს დაპყრობილი ჰქონდათ დღევანდელი იუკატანის
ნახევარკუნძული და მექსიკის ტერიტორიები. იუკატანის ნახევარკუნძულზე აღმოჩენილია
ატლანტიდელთა წარღვნამდელი კულტურის და რელიგიის ცენტრი, ძველი ოლმეკური
რელიგიური დამწერლობის ნიმუშები, გაკეთებული ბავშვებისათვის. ეს არის მცირე ზომის
მოთხრობები, ლამაზი სურათებით დამშვენებული. აქ წერდნენ უცნაური იეროგლიფებით, მათი
ერთი იეროგლიფი ნიშნავდა ერთ სიტყვას. შესაძლებელია, რომ ისინი იეროგლიფებში მხოლოდ

თანხმოვნებს იყენებდნენ. ზოგიერთმა ძველმა ენამ გაიარა ხმოვნების წერის იგნორირების ეტაპი,
მაგრამ შემდეგ ხმოვნებმა თავისი კუთვნილი ადგილი ისევ დაიკავა თანხმოვნებს შორის. მექსიკის
პირამიდალური კომპლექსი ტეოტიჰუაკანი კი უშუალიდ მიგვითითებს აქ არიული რასის
მართვის შესახებ, რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში, უკანასკნელ ლომის ეპოქის წარღვნამდე.

არიული რუკა რომლის ორიგინალი მინიმუმ 10460B.C. წელს უნდა შექმნილიყო, პროფესიონალი
არიელი კარტოგრაფის მიერ და გეოლოგიური ტექტონიკის ზუსტი ახსნა, რამაც კუნძული
კალიფორნია ისევ ნახევარკუნძულად გადააქცია
წარღვნის დროს, კალიფორნიის ნახევარკუნძული მოტყდა კონტინენტს და გადაიქცა
კუნძულად. წარღვნის შემდეგ კი ათასობით წლის განმავლობაში ქვედა სუბდუქციურმა ზონამ ეს
კუნძული წამოიღო და ისევ კონტინენტს მიაწება. მოკლედ, კუნძული კალიფორნია ისევ
ნახევარკუნძულად გადაიქცა მიწისქვეშა ქანების მოძრაობის გამო. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება
წარღვნამდელი და წარღვნის შემდგომი გამოკვლევების სახით, რომელიც გადარჩენილმა
ატლანტიდელებმა ჩაატარეს (≈10,400÷10,465 ჩ.წ.ა-მდე) და მათ მიერ შედგენილი მრავალი რუკების
კოპიოებიც. წარღვნამდე არ არსებობდა თანამედროვე კანადის ჩრდილოეთით განლაგებული
კუნძულები. წარღვნის დროს ამ კუნძულების წყლიდან ამოწევამ უზარმაზარი ცუნამი წარმოშვა,
რომლის დროსაც, კაიოტაზე დიდი ყველა ცხოველი დაიხრჩო. ოლმეკებს გადარჩენის არავითარი
შანსი არ ჰქონდათ. მექსიკის მაშინდელ ოლმეკურ ტერიტორიას სამი მხრიდან დაატყდა ცუნამი,
რომლებიც პერიოდულად მეორდებოდა.
- 1. წყნარი ოკეანის მხრიდან კილომეტრამდე სიმაღლის ცუნამი.
- 2. ატლანტიკის მხრიდან რამდენიმე ასეული მეტრის სიმაღლის ცუნამი.
- 3. ჩრდილოეთიდან რამდენიმე ასეული მეტრი სიმაღლის ცუნამი კუნძულების ამოწევის გამო.
შედეგად მივიღეთ ის, რომ ოლმეკები დედაბუდიანად ამოწყდნენ თავიანთ მმართველებთან
არიულ არისტოკრატიასთან ერთად. მხოლოდ იმ პერიოდში, შემთხვევით გემზე მყოფი
ერთეულები გადარჩნენ. ინკების, მაიას და აცტეკების ცნობილი ამერიკული ცივილიზაციები,
არიელებთან ასიმილირებული ოლმეკური გენეტიკური კოდების მატარებლები არიან – Q; Y-DNA.
ეს ტომები ფაქტიურად გადარჩენილი პატაგონიელების, ატლანტების, ოლმეკების და ანიანის
ტიპის პრიმიტიული ამერიკული ტომების ასიმილაციის შედეგად წარმოიშვნენ. ოლმეკების
არიული არისტოკრატიის პირამიდები, დღეს მაიას ტომის საკუთრებად და მაიას ცივილიზაციად
არის გამოცხადებული. წარღვნის დროს ისინი თითქმის მთლიანად ჩაიმარხა ამღვრეული ოკეანის
დანალექ ფენაში. მაიას ტომებმა დაგვიტოვეს მინიშნება, რომ პრეტენზია ამ პირამიდებზე არ აქვთ.

მსოფლიოს უდიდესი Chelula-ს პირამიდა ასე იშიფრება - ეს იმათია, ვინც გაქრა. პრიმიტიულად
მოაზროვნე “მეცნიერები” რომლებმაც დააპატიმრეს უამრავი წარღვნამდელი არტეფაქტები, არც კი
ფიქრობენ იმაზე რომ სულ მალე მათ შთამომავლობასაც იგივე კატასტროფა ელის.
ატლანტიდელების მიერ იუკატანის დაპყრობის ფაქტს ასტრონომიული მტკიცებულებაც
გააჩნია. იუკატანი მაშინ მდებარეობდა N30O-იან განედზე. წარღვნამდე ცაციების სპეციფიკური
ასტრონომიული ცოდნა კი მოითხოვდა ცის მნათობების მოძრაობის დაკვირვებას ზუსტად N30Oიანი განედიდან. N30O-იანი განედი ატკლანტიდის კუნძულებს არ კვეთდა. ატლანტიდელების
წინაპრებს ჰქონდათ სტატიკური ციკლის მქონე სირიუსის კალენდარი, ორიონის კალენდარი და
სპეციფიკური გამოთვლები, მნათობების ამოსვლის და ჩასვლის კოორდინატები, გამოთვლილი
N30O-იანი განედიდან ჯერ კიდევ "Aqurius"-ის დროს მოხდენილ წარღვნამდე. ბაბილონის
გოდოლიც ერთგვარი ასტრონომიური ობსერვატორია იყო, რომელიც წარღვნამდე N30O-იან
განედზე მდებარეობდა მესოპოტამიაში. N30O-იან განედზე არიელები ადგენდნენ თავიათი
ძირითადი ასტრონომიული კალენდრისთვის ორიონის პიკის (PON) ზუსტ სიდიდეს
Chichén Itzá–ს ცნობილი პირამიდალური კომპლექსი მისი ცანტრალური ეპოქალური
პირამიდით Kukulcán–ით, რომელსაც ეწოდება - Temple of Kukulcán (Chichén Itzá) მდებარეობდა
წარღვნამდელ N30O-იან განედთან, წარღვნამდელი სამხრეთის მიმართულებით მის გვერდზე
ზუსტად N30O-იან განედზე კი ობსერვატორია ("Caracol" o Osservatorio Astronomico - Chichen Itsà).

Chichén Itzá–ს ატრონომიულ-რელიგიური პირამიდალური არიული კომპლექსი,
რომელიც Teotihuacan-ის მსგავსად წარღვნამდელ N30O-ზე მდებარეობდა
ლომის ეპოქის წარღვნამდე (10465 B.C.) ობსერვატორიის და Kukulcán–ის ცანტრალური
ეპოქალური პირამიდის შემაერთებელი ხაზი ჩრდილოეთის გეოგრაფიულ მიმართულებას
ემთხვეოდა. ობსერვატორიიდან Kukulcán–ის ეპოქალური პირამიდის წვერი, უძრავი კოსმოსური
კოორდინატი იყო, რომელიც დედამიწის პრეცესიის კუთხის ცვლილებების დაკვირვების და
ზუსტი განსაზღვრის საშუალებას იძლეოდა. ახლა ეს არიული ასტრონომიურ-პირამიდალური
ეპოქალური კომპლექსი, წარღვნის დროს მომხდარი კონტინენტული ფილების (≈1000÷1500)კმ
მანძილზე დრეიფის გამო (≈32÷33O)–ით არის შემოტრიალებული და ორიენტირებულია
გრელანდიაზე, წარღვნამდელი ჩრდილოეთ გეოგრაფიული პოლუსისაკენ. ჩვენი კვლევები
ამტკიცებს, რომ წარღვნის რამდენიმე კვირის განმავლობაში, სხვადასხვა ლითოსფერულ ფილას,
სხვადსახვა საკუთარი შემობრუნების კუთხე გააჩნია, კატასტროფული ტექტონიკური (წნევის)
ძალების გლობალური ურთიერთქმედების გამო. Kukulcán–ის ეპოქალური კომპლექსის შესახებ
უამრავი დეტალი ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული. ობსერვატორიიდან თავისუფლად იყო

შესაძლებელი არამარტო პრეცესიულ ციკლზე დაკვირვება, არამედ PON-ის გამოთვლა და
წარღვნამდელი სირიუსის ბრწყინვალე ამოსვლაზე დაკვირვებაც, 70 დღიანი გაუჩინარების
შემდეგ. ობსერვატორიიდან სირიუსი ამოსვლას Kukulcán–ის ცანტრალური ეპოქალური პირამიდა
ვერ ფარავდა. შესაძლებელი იყო მისი ყოველწლიური ანუ პირველი რამდენიმე წუთიანი
ბრწყინვალე გაელვების დაკვირვება ცის კაბადონზე, 70 დღიანი გაუჩინარების შემდეგ. თუ რომელ
ვარსკვლავებს ეძღვნება ეს სხვადასხვა ზომის პირამიდები ჯერ კიდევ გაურკვეველია.
პრამიდალური არტეფაქტის აქსიომა მიგვითითებს, რომ ეს კომპლექსი წარღვნამდელი
დაპროექტებულია.
– Temple of Kukulcán (Chichén Itzá), Yucatan Peninsula ,Mexico.

– El Osario, Chichen Itza, Yucatan Peninsula ,Mexico.
– Temple of Thousand Warriors , Chichen Itza , Yucatan Peninsula ,Mexico. (4 steps – 11,645
B.C.)
– Templo de los Guerreros Chichen Itza. Yucatan Peninsula ,Mexico.
ეს პირამიდალური ფორმის წარღვნამდელი არტეფაქტები ობსერვატორიულ ნაგებობასთან
ერთად Chichen Itza–ს ეპოქალური კომპლექსის შემადგენელი ნაწილებია. ცალკეა გამოსარკვევი
თუ რა ეპოქალური მნიშვნელობის სიმბოლიკა დაიკარგა Chichen Itza–ს კომპლექსში, წარღვნის
დროს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრების და წყნარი და ატლანტიკის ოკეანეებიდან ასეულობით
მეტრის სიმაღლის ცუნამების შემოტევის შედეგად, განსაკუთრებით კი წარღვნისშემდგომი
ასიმილირებული ინდიელთა ტომის ბელადების და მექსიკის ხელისუფლების მიერ ჩატარებული
უკანასკნელი სარესტავრაციო სამუშაოების დროს.
რადგანაც Kukulcán–ის ცენტრალური პირამიდა უძრავი ორიენტირი იყო კომპლექსის სხვა
ნაგებობებთან ერთად, ეს შესაძლებლობას მისცემდა ობსერვატორიიდან დამკვირვებელ
ქურუმებს, საუკუნეების განმავლობაში თვალი ედევნებინათ სირიუსის და სხვა მნიშვნელოვანი
ვარსკვლავების მოძრაობისათვის, დედამიწის პრეცესიულ ციკლთან ერთად. აქედან რათქმაუნდა
დაკვირვება წარმოებდა ასევე არიული ეპოქალური დათარიღების კოორდინატზე - ორიონის
პიკზე (PON). Kukulcán–ის ცენტრალური მაღალი პირამიდა ჩინებული ორიენტირი იყო
განსაკუთრებით დედამიწის ღერძის პრეცესიული ბრუნვაზე დასაკვირვებლად. უბრალოდ
შეუძლებელი იქნებოდა ასეთი ასტრონომიული ცენტრების მქონე არიელ ქურუმებს, ვერ
შეემჩნიათ სტატიკურ (1461წ.) და სირუსის (1473წ.) ეპოქალურ ციკლებს შორის არსებული ≈12
წლიანი სხვაობა.
სრულიად ნათელია ისიც, რომ Chichen Itza–ს ასტრონომიულ-პირამიდალური კომპლექსი
სხვა მსგავს არტეფაქტებთან ერთად, ადგილობრივი წარღვნისშემდგომი აბორიგენი ინდიელების
აშენებული არ არის. ასეთი არტეფაქტების კავშირი უნდა ვეძებოთ წარღვნამდელ ატლანტიდურ
და ოლმეკურ ცივილიზაციებთან. ეჭვიც კი არ მეპარება, რომ ადგილობრივ ინდიელ აბორიგენთა
ტომის ბელადების და მექსიკის ხელისუფლების სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად
კომპლექსი ათასობით წლით გაახალგაზრდავდა და სრულიად დაიკარგა ის ეპოქალური
სიმბოლიკა რომელიც მათ დათარიღებაში დაგვეხმერებოდა.
Chichen Itza–ს ასტრონომიულ-პირამიდალური ეპოქალური კომპლექსი რომელიც
წარღვნამდე მდებარეობდა N30O-იან განედზე, დღეს მდებარეობს 20O-იან განედთან (20O21’).
იუკატანის ნახევარკუნძულის ლითოსფერული ფილის დრეიფი სამხრეთით ამერიკის
კონტინენტების პლატფორმებთან ერთად ადასტურებს წარღვნამდელი რუკის მონაცემებს და

ჰიპერბარიის ნახევარკუნძულის, აზიის ლითისფერული პლათფორმებთან ერთად ჩრდილოეთით
დრეიფით გადაადგილების რეალობას. ჰიპერბარიის ნახევარკუნძულის ყველაზე ჩრდილოეთი
კონცხი წარღვნამდელ ჩრდილოეთ პოლუსიდან დახლოებით 9O–ით იყო დაშორებული. წარღვნის
დროს დრეიფის შედეგად ამ ნახევარკუნძულმა არა მარტო მიაღწია ჩრდილოეთ პოლუსამდე
არამედ გადაკვეთა იგი. თანამედროვე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს N30O-იანი განედი ჩრდილოეთ
პოლუსიდან დაშორებულია 6685კმ-ით. Chichen Itza–ს ობსერვატორია წარღვნამდელი
ჩრდილოეთ გეოგრაფიული პოლუსიდან დაშორებულია 6485კმ-ით. ეს იმას ნიშნავს რომ
იუკატანის ნახევარკუნძული აპოკალეფსური დრეიფის დროს ≈200კმ-ით გადაიხარა მიმდებარე
ლითოსფერულ ფილებთან მიმართებით. ამიტომ ეჭვიც კი არ უნდა შეგვეპაროს იმაში რომ
Chichen Itza–ს ობსერვატორია წარღვნამდელ N30O-იან განედზე მდებარეობდა.
მექსიკის წარღვნამდელი პირამიდების მხოლოდ ნაწილია გამოთავისუფლებული, ძალზე
სქელი დანალექი ფენებისაგან. ეს მასა წარღვნის დროს კონტინენტებზე ამოვარდნილმა
ამღვრეულმა ოკეანეების წყალმა ამოიტანა. შემდეგ ამ დალექილ მასაზე გაიზარდა ბალახი და
ხეები. ახლა ბევრი წარღვნამდელი არიული არტეფაქტი ბალახით, ბუჩქებით ან ბუნებრივი
ტყეებითაა შემოსილი.
მექსიკის ატლანტიდურ-ოლმეკური არტეფაქტები დეტალურად არის შესასწავლი, მაგრამ
მათი წერილობითი მტკიცებულებები მუზეუმების საცავებშია დაპატიმრებული. მეცნიერებაში
სიცრუე ბატონობს. მედროვები - მეცნიერების ყალბი მამამთავრები ("Big Brather") და მათი
უამრავი მოციქულები სამარისებული სიჩუმით ხვდებიან ყველა აღმოჩენას, რაც მათ სიყალბეს
განადგურებით ემუქრება. ამ უზარმაზარი ყალბი “სამეცნიერო” ობობას ქსელის ასაფეთქებელი
ინტელექტუალური "ბომბის" კოორდინატები მდებარეობს შემდეგ წერტილში. (Latitude, 37:16,N,
Longitude: 25:O3,W). ეს არის Atlantis City-ს ცენტრალური citadel-ის ცენტრის MERU-ს
კოორდინატები. წარღვნამდელი მსოფლიოს ბოლო პლანეტარული მასშტაბის იმპერიის
დედაქალაქის ტერიტორია, ამ კოორდინატების გარშემოა ჩაძირულ ატლანტიკის ოკეანეში.

a. - 11 არიულ-ოლმეკური ასიმილირებული კულტურის გენეზისის ეპოქის და ატლანტიდის
(b) მართვის 3 ეპოქის მითითება ეპოქალური საფეხურების სახით ეპოქალურ პირამიდაში.:
კიბოს ეპოქის წარღვნის შემდეგ ამერიკის კონტინენტზე გადასული, არიული (პატაგონური)
ტომების (Q; Y-DNA --- ≈30,000B.C.) და ამერიკის პრიმიტიული ტომების მდედრებთან
ასიმილაციის შედეგად წარმოქმნილი
ოლმეკების ტომების გენეზისიდან 11 სრული ეპოქა - (≈13,118B.C.).:
საერთოდ არიელები და მათი ასიმილირებული შთამომავლების ქურუმები დიდ ყურადღებას
აქცევდნენ ეპოქებს სირიუსის კალენდრის მიხედვით. ტეოტიჰუკანიდან ჩვენ მივიღეთ ამბიციური
არიული მესიჯი, მათი რასის მიერ სირიუსის ოთხი ეპოქის (4X1473 წ.) განმავლობაში მთელი
დედამიწის მართვის შესახებ. ამ სურათზე გამოსახული ამერიკული პირამიდის ეს უცნაური
კონსტრუქცია იძლევა 11 ოლმეკურ ეპოქაზე მინიშნებას. 9 ქვედა საფეხური + თეთრი ოთახი +
ქუდი. შესაბამისად მონდომებულმა მკვლევარმა შეიძლება პირამიდის თავზე გაკეთებულ
გვირგვინში არიული რასის მართვის 3 საფეხურიც შეამჩნიოს, ხოლო პირამიდის მთლიან
კონსტრუქციაში 14 არიული გენეზისის სრული ეპოქა დათვალოს, ბიბლიური არიელი
პატრიარქის ადამის დაბადებიდან, რომლის ოჯახიც მესოპოტამიაში გადაურჩა კიბოს ეპოქის
აპოკალეფსს. არტეფაქტის აქსიომა ანუ წარღვნამდელ ჩრდილოეთ გეოგრაფიულ პოლუსზე
ორიენტაცია გვიმტკიცებს რომ იგი აშენებულია უკანასკნელი ლომის ეპოქის წარღვნის (10,465B.C.)
დროს მომხდარ გლობალურ დრეიფამდე. შეცდომები გენიოსებსაც მოსდით და ამიტომ ერთი
ეპოქით ანუ 1473 წლით შეცდომა მკითხველმა უნდა მაპატიოს, იმ ფონზე როდესაც ჩვენი
მომეცნიერო სწავლულები: დოქტორები და აკადემიკოსები 10-ჯერ მეტი ასაკით ანუ 14730 წლით
და უფრო მეტითაც აახალგაზრდავებენ წარღვნამდელ არიულ შედევრებს.
როდესაც არიელი კოლონიზატორები ატლანტიდიდან სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე
შევიდნენ, იქ მათ დახვდათ უცნობი არაასიმილირებული არიული შტო, რომელთა ჩვეულებრივი
სიმაღლე იყო 2.5÷2.6m. არიელი კოლონიზატორები მაშინ იალქნიან გემებსაც აგებდნენ და
სხვადასხვა კალიბრის ცეცხლსასროლი იარაღითაც იყვნენ შეიარაღებულები. რადგანაც
ამბიციური არიელი კოლონიზატორები თავიანთ თავს ღმერთებს უტოლებდნენ მათ სამხრეთ
ამერიკელი არიელების გავრცელების ძირითად არეალს დაარქვეს - “პატაგონია” (Terra De
Patagones = Land of LORD Genes). პატაგონიელი არიელები მაშინ ჯერ კიდევ შვილდ-ისრის ეპოქაში
იყვნენ და მათ მონათესავე დაწინაურებული არიელი კოლონიზატორების გენეტიკურ შტოს
ძალზე ჩამორჩებოდნენ ტექნიკური, კულტურული და გონებრივი განვითარებით. შეგვიძლია
შევადაროთ ჩვენი ეპოქის ევროპელი კონკისკადორების შეჭრას ამერიკაში, რომ კარგად გავერკვეთ
თუ რა საშინელებები შეიძლება ჩაედინათ ოქროზე გაგიჟებულ წარღვნამდელ არიელ
კონკისკადორებს, თავიანთი მონათესავე, მაგრამ დაბალგანვითარებული არიული (პატაგონური)
ტომების წინააღმდეგ.
სამხრეთ
ამერიკაში
რათქმაუნდა
არსებობდა
ატლანტიდელთა
სამეფო.
ატლანტიდელებს ძალზე უყვარდათ მთებში ცხოვრება, ცივი წყალი და სუფთა ჰაერი.
დღევანდელი პერუსა და ბოლივიის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია მათი წარღვნამდელი
საცხოვრებელი სახლები, რელიგიის და კულტურის ცენტრები, ციხესიმაგრეები. ბევრ
მეგალითურ ქვის ბლოკებს აშკარად ეტყობა, რომ ჩამოსხმულია თხევადი ლავისაგან. თუ ვულკანი
ახლოს იყო მათი ობიექტიდან ისინი თხევად ლავას ეზიდებოდნენ და ადგილზე ასხამდნენ. თუ
ობიექტი შორს იყო ისინი ვულკანთანვე ამზადებენ პატარა ფორმებს ასხამდნენ შიგნით გამდნარ
ქვას - ლავას და აკეთებდნენ ჩინებულ საამშენებლო ბლოკებს. ასეთი საამშენებლო ბლოკებით
აშენებული ობიექტები აქ მრავლადაა. ზოგიერთ მეგალითურ ბლოკებს ეტყობათ კიდევაც, მცირე
თხევადი მაგმის პორციებით დამზადების ნაკვალევი. ატლანტიდელებს შეეძლოთ ქვების ჭრაც
სპეციფიკური საჭრელი ინსტრუმენტებით. ისინი ჩინებულად ერკვეოდნენ ქვის დამუშავების

ტექნოლოგიებში, მაგრამ რატომ უნდა დაეხარჯათ ზედმეტი შრომა კლდეების ჭრაზე მაშინ, როცა
ვულკანი გამზადებულ მასალას იძლეოდა. აქ სამეცნიერო ქვის ანუ ქვის ფქვილით მეგალითების
დამზედების მტკიცებულებებიცაა. არსებობს ქვის ფქვილის საწარმოებელი, ქვის მხეხავი არიული
მძლავრი დანადგარების მუშაობის მტკიცებულებებიც - კლდეების გახეხილი კედლები.
ცალკე აღნიშვნის ღირსია ანდებში ტიტიკაკას ტბის ახლოს მდებარე ობიექტები. აქ Tiwanaku
-ში შესულ ტურისტს პირდაპირ ხვდება ამ კომპლექსის დამაარსებლის წვერებიანი ვერაკოჩას
ქვისაგან ჩამოსხმული პრიმიტიული ფიგურა. აშკარად ჩანს რომ წარღვნას (10465B.C.) გადარჩენილ
ვერაკოჩას გადარჩენილ გუნდში, არ იყო პროფესიონალი მოქანდაკე. ვერაკოჩა აქ წარღვნის შემდეგ
გამოჩნდა, თავისი ამხანაგებით. წარღვნისაგან შეშინებული ვერაკოჩა და მისი ამალა ყველაზე
მაღალ მთებში ავიდა საცხოვრებლად. ტიტიკაკასთან ახლოს მათ აღმოაჩინეს მოქმედი ვულკანი,
ეს იყო ყველაზე ადვილად მოსაპოვებელი მასალა მათი მომავალი საცხოვრებელის და სხვა
ობიექტების ასაშენებლად. პირველ რიგში მათ ააშენეს თიხის მეგალითური ფორმების
გამოსაწვავი დიდი მეგალითური ღუმელი. წარღვნის დროს ლითოსფერული ფილების
კატოსტროფული ურთიერთობა წარმოშობს ბევრ ახალ ვულკანს და აღვიძებს ბევრ ძველ ჩამქრალ
ვულკანებს. ამიტომ ვერაკოჩას მიერ ანდებში აღმოჩენილი ვულკანი გასაკვირი სრულებითაც არ
არის. გასაკვირი უფრო ის იქნებოდა, რომ მას ვულკანი ვერ აღმოეჩინა. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება
წარვნისშემდგომი გამყინვარების პერიოდის კირჩერის რუკის სახით, სადაც ვულკანებით
დახუნძლული ანდებია გამოსახული. მოკლედ ვერაკოჩა და მისი ამალა, რომლებიც თბილი
ტყავებით იყვნენ შემოსილნი და გემით მოვიდნენ კონტინენტამდე ანდებში საქმეს შეუდგნენ. მათ
დაიწყეს ფორმების დამზადება გამომწვარი თიხისაგან. დაამზადეს უამრავი ფორმები, როგორც
მცირე ქვის ბლოკებისთვის, ახევე მეგალითური დიდი ქვის ფორმები, მაგალითური თიხის
გამოსაწვავი ღუმელის საშუალებით. ვერაკოჩამ ზუსტად განსაზღვრა გეოგრაფიული
კოორდინატებიც. Tiwanaku-ს გეოგრაფიული კოორდინატები ზუსტად ემთხვევა თანამედროვე
მიმართულებებს. ჩვენ ვიცით, რომ წარღვნის დროს კონტინენტების კოორდინატები იცვლება.
ამიტომ ყოველგვარი ძვირადღირებული გამოკვლევების გარეშე შეგვიძლია დავათარიღოთ
ვერაკოჩას ობიექტები ≈(10,400÷10,465 ჩ.წ.ა.). მაშინ ძლიერი წვიმების დროს ტიტიკაკას ტბა
Tiwanaku-მდე აღწევდა. მოკლედ ეს იყო ჩინებული ელიტარული დასასვენებელი კომპლექსი
მაღალ მთებში ტბის პირას.
Tiwanaku-ს გვერდზე ვერაკოჩას მისიამ ააშენა მეორე ობიექტი Puma Punku. ორივე ობიექტი
(Ha;Ua;X1; – R1a;Y-DNA) არიელი ხალხის გენიის ბრწყინვალე ნიმუშია. ვერაკოჩას მზის კარიბჭე
არიული მეგალითური ტექნოლოგიის ჩინებული მაგალითია. მთვარის კარიბჭე გაცილებით
პატარაა, რომელიც ასევე არიული მეგალითური ტექნოლოგიითაა შესრულებული. უზარმაზარი
მეგალითური მზის კარიბჭე საოცარი ორნამენტებითაა შემკული.
დღეღამსწორობის დროს, მზე წელიწადში ორჯერ პირდაპირ იქ ამოდის, სადაც წვერებიანი
ვერაკოჩას ქანდაკების ქვაში გაყინული მზერაა მიმართული. პერუსა და ბოლივიის ტერიტორიაზე
აღმოჩენილი წარღვნამდელი და წარღვნის შემდგომი მეგალითური არტეფაქტები ინკებს არ
შეუქმნიათ. მისი შემოქმედია Ha;Ua;X1-MtDNA და R1a;Y-DNA გენეტიკური კოდების არიელი
ხალხი. ინკებს დახვდათ ეს ნარჩენები აქ. ვერაკოჩას შთამომავლობამ შემდგომში ასიმილაცია
განიცადა ინკების ტომებთან. ყველა მკვლევარს აკვირვებს ინკების ფანტასტიკური
ასტრონომიული ცოდნა. ეს ცოდნა ინკებს აქ არიელი ვერაკოჩას და მისი არიული ეკიპაჟის
ასიმილირებული შთამომავლობისაგან დარჩათ. ამერიკის აბორიგენები თავიანთი ტომის
თეთრკანიან ადამიანებს, ღვთის შვილებს ეძახდნენ. მათ იცოდნენ ოქროს მოპოვება გეოლოგიური
ფენებიდან, მაგრამ არ იცოდნენ რკინის წარმოება. ეს თავსატეხი ჩვენი ეპოქის ევროპელმა
კონკისკადორებმა ვერ ახსნეს, მაგრამ ჩვენი ცოდნა ამის ახსნის საშუალებას იძლევა. ატლანტ
დიდებულებს დიდებული მეტალები ანდამატივით იზიდავდა. გადარჩენილმა თეთრკანიანმა
არიელებმა, გადარჩენილ ამერიკის აბორიგენებს ასწავლეს ოქროს მოპოვება და გადასცეს

მნიშვნელოვანი არიული ცოდნა ასტრონომიაში, მათმატიკაში, მედიცინაში და ა.შ. მათი
ასიმილაციის შედეგად პრიმიტიულ აბორიგენულ გენოფონდში წარმოიქმნა ჩვენთვის კარგად
ცნობილი სამი ამერიკული კულტურა: ინკების, ოლმეკების და მაია. არიული ცოდნის დიდი
ნაწილი, რაც ამ ასიმილირებულმა ტომებმა წარღვნის შემდგომ შემოინახეს ათასობით წლის
განმავლობაში, კონკისკადირების სადამსჯელო ექსპედიციებმა გაანადგურეს.
ვერაკოჩას პრიმიტიული და წვერებიანი ფიგურა ნათელი მტკიცებულებაა იმისა რომ
წარღვნას გადარჩენილ მის გუნდში არ იყვნენ პროფესიონალი სკულპტორები, იმ გენიოსების
შორეული მოსწავლეები, რომლებმაც ააშენეს ბაალბეკი, ზევსის ციხესიმაგრე, ეფესო და სხვა
წარღვნამდელი საოცრებები.
Puma Punku, Tiahuaneco, Ollantaytanbo… არის Ha;Ua;X1-MtDNA და R1a;Y-DNA გენეტიკური
კოდების არიელი ხალხის გენიის შექმნილები, მაგრამ პერუსა და ბოლივიის ტერიტორიაზე
მიმოფანტულია სხვა ხელოვნების ნიმუშებიც, რომლის ავტორიც ასევე არის დიდი ბიბლიური
პატრიარქის ადამის ნაღდი არიული არაასიმილირებული შთამომავლობა.
წარღვნამდე მსოფლიო იმპერიის დედაქალაქი იყო ატლანტისი. ატლანტიდის კოალიციაში
შემავალი ყველა სამეფო ამ ქალაქს ყოველწლიურად წირავდა ოქროს და სხვა ძვირფასს
ლითონებს. დიდი რაოდენობით სიმდიდრე შემოდიოდა კოლონიებიდანაც, რომლებიც მთელ
მსოფლიოში იყო გაშლილი.
კუნძული პოსეიდია იყო დაყოფილი შვიდ სამეფოდ. ეს იყო არიელებისთვის ედემის ბაღი
ანუ არიული სამოთხე, რადგანაც არიელებს წამდათ რომ ციფრი - 7 განაგებს სამოთხეს, ხოლო
ციფრი - 6 ჯოჯოხეთს. დანარჩენი 3 სამეფო განთავსებული იყო პლუტოზე, ამმონზე და
პერსეფონეს კუნძულებზე. სულ წარღვნამდელ იმპერიის მმართველი ათი სამეფო განთავსებული
იყო 10 კუნძულზე შუაგულ ატლანტიკაში. ატლანტიდა იყო პლანეტარული მაშტაბის იმპერია და
სრულიადაც არ არის გასაკვირი, რომ მისი კვალი მთელი დედამიწის გარშემოა მიმოფანტული.
არც პოსეიდიას და არც მის შემდგომ თაობებს არავითარი ცოდნა არ ჰქონდათ გეოლოგიის.
ატლანტიდის კუნძულები Ha;Ua;X1-MtDNA და R1a;Y-DNA გენეტიკური კოდების ხალხის
აბსოლუტური უმრავლესობისათვის აღმოჩნდა გეოლოგიური ხაფანგი. იგი წარმოიშვა
გეოლოგიურმა ძალებმა მერწყულის წარღვნის დროს (23214B.C.), ხოლო შემდეგმა წარღვნამ
ლომის ეპოქაში (10465B.C.) შთანთქა ისევ ოკეანის სიღრმეებში. მთელი მსოფლიოს მისიებიდან და
კოლონიებიდან ატლანტიდის კუნძულებზე თავი მოიყარა ამ ტიტანი არიელების რასის
ძირითადმა ნაწილმა. ამან გამოიწვია ატლანტიდის 10 არიული სამეფოს გაძლიერება. ბაალბეგის
არიული იმპერიის განადგურების შემდეგ, წარღვნამდელი მსოფლიოს პოლიტიკური და
ეკონომიკური ცენტრი, მეფე-მეუფე ბაალის ქალაქიდან ატლანტიდაზე გადავიდა.
წარღვნა იწყება მაშინ, როცა ირღვევა ბალანსი გარე ბირთვის კატასტროფულ წნევის
ძალებსა და ქერქის ქვეშ მდებარე თხევად, გავარვარებულ მაგმის ოკეანეში (ასთენოსფეროში)
მოქმედ კოლოსალურ წნევის ძალებს შორის, რომლებსაც ტექტონიკური ძალები ეწოდებათ. ეს
შეუძლია გამოიწვიოს მთვარის საშიში ორბიტალური მოახლოებით წარმოქმნილმა ძლიერმა
მიწისძვრამ, თუ მაგნიტური ველის სიმძლავრე ტროპიკულ ზონაში ამ დროს 12mT (მილი-ტესლა)
ერთეულზე უფრო დაბალია. ამ გარედან მაპროვოცირებელ ძალას ეწოდება დეტონატორი
ტექტონიკური ძალა. წარღვნის დეტონატორი ძალა შეიძლება გახდეს ასევე დიდი ასტეროიდის ან
მისი მსხვილი ნამსხვრევების შეჯახება დედამიწასთან ან უძლიერესი ატომური აფეთქება,
რომელიც უგნური ადამიანის ან პოლიტიკანების მიზეზით შეიძლება მოხდეს.
ჩვენ უკვე ვიცით რომ ამბიციურ ატლანტებს დედამიწის გეოლოგიური ტექტონიკის
ძირითადი საიდუმლოებები გარკვეული არ ქონდათ, როდესაც მათ გადაწყვიტეს დედამიწის

მეორე მსხვილი ასტეროიდული მთვარის -"ფატას" (Fata) განადგურება. მაშინ ორიონის პიკი N30Oდან 45 გრადუსს (PON=45O) უახლოვდებოდა. ამის გამო 10465b.c. წელს, არიელთა მეცნიერები და
პოლიტიკანები პანიკამ მიცვა. არიელებმა იცოდნენ რომ წინა აპოკალეფსი მერწყულის ეპოქაშიც
(23214B.C.) მოხდა იგივე ასტრონომიულ მომენტში როცა N30O-დან ორიონის პიკი დაჯდა 45O-ზე
(PON=45O). ლომი და მერწყული მოპირდაპირე ზოდიაქოებში იმყოფებიან. რათქმაუნდა ნახევარი
პრეცესიული ციკლის შემდეგ ორიონის პიკს ლომის ეპოქაში (10465B.C.) ისევ უნდა გადაეკვეთა
იგივე სიდიდე (PON=45O -- N30O-დან). არიელმა მეცნიერებმა დაუშვეს ფატალური შეცდომა. მათ
ბირთვული კოსმოსური რაკეტის საშუალებით მოახდინეს, უძლიერესი ბირთვული აფეთქება
ასტეროიდულ მთვარე - ფატაზე. ფატა მართლაც დაიშალა მრავალ მსხვილ და წვრილ
ნამსხვრევებად. დედამიწის ძლიერი მიზიდულობის გამო, ფატას მსხვილი ნაგლეჯების
კოსმოსური სიჩქარით შეჯახებამ, უძლიერესი ტექტონიკური რყევები გამოიწვია დედამიწის
გარშემო. რათქმაუნდა ასეთ რყევებს შეეძლოთ აპოკალესური გეოლოგიური ტექტონიკური
ძალების პროვოცირება მანტიის ქვეშ არსებული მაგმის ოკეანეს (E) გეოსფეროდან. თუმცა არ
შეიძლება არც მეორე ვარიანტის გამორიცხვა, რადგანაც ასეთ ძლიერ რყევებს შეეძლოთ
ტექტონიკურად ძალზე არასტაბილურ ზონაში მდებარე ატლანტიდის კუნძულებზე, არიელთა
ატომური - ბირთვული ელექტრო სადგურ(ებ)ის აფეთქება და აპოკალეფსური გეოლოგიური
ძალების მოქმედებაში მოყვანა. ორივე ვარიანტში არიელთა მიერ ასტეროიდული მთვარის ფატას
განადგურებამ, უძლიერესი აპოკალეფსური გეოლოგიური ტექტონიკური ძალების დეტონატორის
ფუნქცია შეასრულა.
ძალზე დიდია ალბათობა იმისა, რომ ატლანტისის სამეფოში მართლაც მოხდა ერთ ან
რამდენიმე ძლიერი ატომური აფეთქება, რომელმაც უძლიერესი ტექტონიკური დეტონატორის
ფუნქცია შეასრულა და წარღვნა გამოიწვია. თუ ბოლო წარღვნის დროს ამოფრქვეულ მასებში
მაგნიტური ველის სიმძლავრე 12mT ერთეულზე მეტი იყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისტორიული
ინფორმაცია ჭეშმარიტებას შეესაბამება, ანუ რაღაც უძლიერესი აფეთქება მოხდა. ამის დადგენა
შეიძლება ატლანტიდის დედაქალაქის წყალქვეშა გამოკვლევებით, ბირთვული კვალის
დაფიქსირებით და სონარული გადაღებებითაც.
მე როგორც ატლანტიდის საიდუმლოებების პირველი ექსპერტი მთელს მსოფლიოში
ვაცხადებ, რომ აფეთქებას ადგილი ჰქონდა. ამის საფუძველს მაძლევს ის ტექტონიკური
ნაპრალები, რომლებიც ასობით კილომეტრზეა გაჭიმული და რომლის ცენტრიც ატლანტისის
დედაქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველგვარი ძვირადღირებული
გამოკვლევების გარეშე მე ვადასტურებ, რომ ისტორიული ინფორმაცია ჭეშმარიტებას შეესაბამება
და ასტეროიდ ფატას ნაგლეჯების დედამიწაზე დაცემის და აპოკალეფსის დაწყების თარიღი არის
21 ოქტომბერი 10,465 (ჩ.წ.ა). ეს იყო ტრაგიკული წელი, რომელმაც წალეკა მთელი დედამიწა და
გაანადგურა უამრავი სულიერი. აფეთქების ერთ ერთი უძლიერესი ეპიცენტრი იყო თანამედროვე
კუნძულ Sao-Miguel-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანუ ატლანტიდის დედაქალაქის ჩრდილო
დასავლეთის მწვერვალთან. Google-ს პროექტში პროგრამის დაზიანებამდე ჩინებულად ჩანდა
ატლანტიკის ფსკერზე გაჭიმული უზარმაზარი ტექტონიკური ნაპრალები, რომლის ეპიცენტრი
მდებარეობს Sao-Miguel-თან. Atlantis City-ში არის ჩამარხული მილიარდობით დოლარის
ძვირფასი და იშვიათი ლითონები, რომელსაც ახლა ათეულობით მეტრი სიმაღლის დანალექი
ფენა ადევს. უეცარი გამდიდრების მსურველ, თავგადასავლის მოყვარულებს ვურჩევ ტყუილად
ნუ გარისკავენ თავიანთ სიცოცხლეს. იქ სამუშაოების ჩატარებას ბევრი ფინანსები და მაღალი
დონის სპეციალისტები სჭირდება.
წარღვნის შემდგომ გადარჩა არიული უნივერსალური რეაქტიული ამფიბია ხომალდების მერკურის ტიპის გემები, რომლებიც დიდხანს ტივტივებდნენ ატლანტიკის ოკეანეში. მხოლოდ
ატლანტიდელთა უმნიშვნელო ნაწილმა მოახერხა გემებისთვის თავის შეფარება, ძირითადად კი
ბავშვების შეფარება. წარღვნის შემდგომი მსოფლიო დარჩა იმ ტექნოლოგიური ტვინის გარეშე,

რომელიც მას მართავდა. გადარჩენილებმა ძირითადად ხმელთაშუა ზღვის გარშემო არსებულ
კოლონიებს შეაფარეს თავი. ძირითადი კონცენტრაცია მოხდა ეგვიპტეში და კრეტაზე, მაგრამ
წარღვნისშემდგომი მსოფლიოს ლიდერი, ახალი მეტროპოლია ინდოეთი გახდა. რატომღაც
სპილოების ქალაქის (დელი) მმართველების ხელში მოხვდა ატლანტიდის მთელი სამხედრო და
საავიაციო ტექნიკა. მათ შორის ბირთვული ტექნიკაც. სპილოების ქალაქის გადარეულმა
ტარტარმა მბრძანებლებმა არჯუნას მეთაურობით ხელში ჩაიგდეს მრავალი არიული მიწისქვეშა
ბირთვული კომპლექსი აგარტა (Agartha). ზოგიერთი აგარტის ცენტრალური ლაბირინთის
შესასვლელები, მომსახურე არიული პერსონალის მიერ აფეთქებული იქნა, რომ სატანური
ბირთვული იარაღი სპილოების ქალაქის მმართველი კრიმინალური ბანდის ხელში არ
მოხვედრილიყო. უკვე დადასტურებულია რომ იალბუზის მთასთან არსებული არიული აგარტის
ცენტრალური შესასვლელი აფეთქებულია. უზარმაზარი დამსხვრეული მეგალითებით იალბუზის
აგარტის ლაბირინთში შესასვლელი გადაკეტილია.
წარღვნას გადარჩენილ არიულ ქალაქებში თავმოყრილმა კოლოსალურმა სიმდიდრემ და
სპოლოების ქალაქის მიერ მრავალი აგარტის ხელში ჩაგდებამ, გამოიწვია წარღვნისშებდგომი
ბირთვული ომი, გლობალური ძარცვა-გლეჯა და არიული ცივილიზაციის გადარჩენილი
ცენტრების განადგურება. ბირთვული ომის შემდეგ (10400B.C.), მთელს მსოფლიოს სპილოების
ქალაქის მმართველები მართავდნენ რომლებიც თავიანთ თავს დრაკონებს უწოდებდნენ. არიული
საჰაერო და საზღვაო ტექნიკის ამორტიზაციამ, ბირთვული ომიდან მცირე ხანში ამერიკის
კონტინენტების ტომების და იქაური საბადოების კონტროლი დააკარგინა “დრაკონებს”... ჩვენს
წელთაღრიცხვამდე 5508 წლამდე მთელს ევრაზიის და აფრიკის ცივილიზაციის ცენტრებს
“დრაკონების” შთამომავლები მართავდნენ. 5508 წელს (ჩწა) თანამედროვე პეკინის ცენტრში
მდებარე ცის კაბადონის ტაძრის ადგილას მდებარე ვარსკვლავთ-ტაძარში ხელი მოეწერა
სამშვიდობო ხელშეკრულებას. ხელშეკრულების ძალით ევროპა განთავისუფლდა დრაკონთა
შთამომავლებისაგან. წარმოიქმნა ცივილიზაციის ახალი ცენტრები მთალს ევრაზიაში და
აფრიკაში. ამ ცენტრებმა მიიღეს უფლება ქონოდათ სახელმწიფოებრივი ატრიბუტიკა და მართვის
იერარქია, მაგრამ ორხელისუფლებიანობა მათ კოლონიალურ სტატუსს მაინც ადასტურებდა.
მოკლედ სპილოების ქალაქის მმართველი ამ ახალ ფორმალურად დამოუკიდებელ
ცივილიზაციის ცენტრებს საკუთარ მმართველსაც უნიშნავდა რომლებიც აგილობრივ
მბრძანებლებთან ერთად მართავდნენ ამ ქვეყნებს. სპილოების ქალაქიდან მართვის ასეთი სტილი
კიდევ 2400 წელი გრძელდებოდა კურუკშეტრას ომამდე, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 3102
წელს მოხდა. კურუკშეტრას ომი იყო მსოფლიოს ახალი ცივილიზაციის კერების ბუნტი
სპილოების ქალაქის წინააღმდეგ. ძირითადი სამხედრო ძალები კურუკშეტრაზე სლავურ-არიული
და ლათინურ-არიული ასიმილირებული ცივილიზაციების ცენტრებიდან იყო გაგზავნილი. ომში
მინაწილეობდნენ მესოპოტამიური, ივერიული, ასურული, ეგვიპტური და არაბული
ცივილიზაციის კერებიც. კურუკშეტრას ომში სპილოების ქალაქი დამარცხდა და მთელი
მსოფლიოს ცივილიზაციების კერები მათი მძიმე ხარკისაგან განთავისუფლდა
კურუკშატრას ომის (3102B.C.) შემდეგ ეგვიპტეს მართავდნენ არიელების და ქამიტი
აბორიგენების შერეული (ასიმილირებული) შთამომავლობა “Paraoh”-ები, (“დიდი სახლები”).
ათასწლეულების განმავლობაში ატლანტიდელების მცირედ ასიმილირებული თაობების
ძირითადი კონცენტრაციის ცენტრები იყო ეგვიპტე და კრეტა. დანარჩენ რეგიონებში
გაფანტულებმა სრული ასიმილაცია განიცადეს. მრავალი ასიმილირებული ევროპეიდული და
სხვა ტომები წარმოქმნეს. მათ მხოლოდ გენეტიკაში დატოვეს კვალი Ha;Ua;X1-MtDNA და R1a;YDNA გენეტიკური კოდების სახით.
წარღვნის შემდგომ გადარჩენილი უამრავი კოლონიების არიული არისტოკრატიის ელიტამ
წარღვნას, ატლანტიდის დაღუპვას და ატლანტიდელთა სულებს მიუძღვნეს გენიალური
კომპლექსი, რომელსაც ეწოდება გიზას კომპლექსი. წარღვნა მოხდა ლომის ეპოქაში. სწორედ

ამიტომაა ლომი ამ კომპლექსის შემადგენელი ნაწილი. კომპლექსი დაასრულა ეგვიპტის დიდმა
არიელმა ფარაონმა სმაგზის უდიდებულესმა ჰერმეს მეორემ (Hermes II Trismegistus). გიზას
არიული პირამიდული კომპლექსი არის რელიგიურ-პოლიტიკური არიული შედევრი.
დიდებული არიული პირამიდები მთელს მსოფლიოში, დიდებული არიული სულების,
დიდებულ რეინკარნაციის პორტალს წარმოადგენს. გიზას არიული პირამიდალური კომპლექსიც
ჩაფიქრებული იყო წარღვნის დროს განადგურებულ უამრავ არიელთა სულების ღირსეული
რეინკარნაციისათვის, რომ არიული რასა სწრაფად აღდგენილიყო წარღვნის შემდეგ, არიული
სულების რეინკარნაციიც საშუალებით წმინდა სისხლის არიელთა სხეულებში. გიზას პროექტის
შემქმნელების აზრით არიელთა დომინირება მთელს დედამიწაზე უნდა გაგრძელებულიყო
მარადიულად. გიზას კომპლექსში ჰერმეს მეორემ - ტრიმეგისტმა, ჩაწერა ლომის ეპოქის წარღვნის
ზუსტი თარიღიც - 21,22,23 ოქტომბერი 10465B.C, ორიონის პიკის საშუალებით - PON=45O.
პრეცესიის ციკლის (პლატონური წლის) განმავლობაშიგანმავლობაში ორჯერ, ორიონის ყველაზე
კაშკაშა ვარსკვლავი ალნიტაკი, ზუსტად იმ წერტილში გადის ცის კაბადონზე, საითკენაც გიზას
დიდი პირამიდის სამხრეთ შახტა არის მიმართული - ჰორიზონტიდან 45O-ით N30O-ზე .
ლომის ასტრონომიული ეპოქა იყო (8,600÷10,750)ჩ.წ.ა. რეალური ასტროლოგიურასტრონომიული ეპოქა ცოტა განსხვავდება (8,744÷11,348)ჩ.წ.ა. ორივე შემთხვევაში წარღვნის
ზუსტი თარიღი ჯდება ამ საზღვრებში - 10,465 ჩ.წ.ა.
ორიონის ქამრის ვარსკვლავები ცნობილია, როგორც სამი მეფის თანავარსკვლავედი.
ეგვიპტეში უკანასკნელი წარღვნის შემდეგ გადარჩენილი იყო ბევრი არიული ქვის საჭრელი
ინსტრუმენტი და მექანიზმი, რომლებიც კირქვის და გრანიტის კარიერებში იყო განლაგებული.
სწორედ ამ ინსტრუმენტებით დაჭრილი მაღალი ხარისხის კირქვის და გრანიტის ფენების
ლოდებით და სხვადასხვა ხარისხის კირქვის ფენების ფქვილისგან გაკეთებული
გეოპოლიმერული ბეტონით ააშენეს სამი დიდი პირამიდა. ≈300 წლის შემდეგ კი განადგურებული
არიელების ასიმილირებულმა შთამომავლებმა ეგვიპტეში ააშენეს პირველი ეპოქალური წითელი
პირამიდაც (1-st Thoth 30 ივნისი 10,172 ჩ.წ.ა.).
ლომის ეპოქის წარღვნას გადარჩენილმა ატლანტიდელებმა ეგვიპტეში დიდი ჰერმესის
მეორის (ტრისმეგისტის) ხელმძღვანელობით, ორიონის მთავარ ვარსკვლავებს სამი მეფის
თანავარსკვლავედთან (ორიონის სარტყლის ვარსკვლავებთან) ერთად სარკისებრი პროექცია
გაუკეთეს გიზას პლატოზე. შუა პირამიდიდან გააკეთეს სიკვდილის და დასაწყისის (ალფა-ომეგა)
საზღვრის გზა, რომელიც სფინქსის გვერდით მთავრდება და მიუთითებს მზის ამოსვლის
წერტილს წარღვნის დროს 22±1 ოქტომბერს. იგივე წარღვნის თარიღია ჩაწერილი ბრიტანეთის
სტოუნხეჯშიც. თანამედროვე გრიგორიანული კალენდრის მიხედვით ეს არის ზუსტი თარიღი. ეს
იმას ნიშნავს, რომ მზე ყოველთვის ზუსტად 22 ოქტომბერს არ ამოდის ამ გზის გასწვრივ. ზოგჯერ
ემთხვევა 21 ოქტომბერს, ზოგჯერ კი 23 ოქტომბერს. ძველეგვიპტური ყოველწლიური
დღესასწაული Zep-Tep-იც ამ თარიღის ეძღვნებოდა, წარღვნამდელ ოქროს ხანასთან ერთად. იგი
იმართებოდა 21 ან 22 ან 23 ოქტომბერს იმის მიხედვით, თუ რომელ დღეს უსწორდებოდა მზე
სიკვდილის (დასასრულის) და დასაწყისის ალფა-ომეგა გზას.
გიზას კომპლექსის და წითელი პირამიდის გარდა შემდეგ აშენდა კიდევ რამდენიმე
ეპოქალური პირამიდაც სირიუსის 1473 წლიანი ციკლების მიხედვით. შიდა სიმბოლური
საფლავები ყველა 8 ეპოქალურ პირამიდაში ატლანტიდელთა სულებს მიეძღვნა. ამ მეგალითურ
პირამიდებში არის საიდუმლო საცავები. ამ საცავებში გადარჩენილმა ატლანტიდელებმა და
შემდგომში კი მათმა ასიმილირებულმა შთამომავლებმა გადამალეს ის დოკუმენტები და სხვა
არტეფაქტები, რომლებიც მათი ეპოქის შესახებ მოუთხრობენ მომავალში კაცობრიობას. სფინქსის
თათის ქვეშ არსებულ საცავზე დიდი ხმაურია მას-მედიაში. არ არის გამორიცხული რომ იგი
დიდი ხანია გაძარცვულია.

ათასწლეულების განმავლობაში ეგვიპტეში წარმოიშვა ატლანტიდურ-ეგვიპტური (არიულხამიტური) შერეული თაობის უამრავი შტო. მშრალი ეპოქის დასაწყისში ეგვიპტეში დაიწყო
კრიზისი. მოსავლიანობა მკვეთრად შემცირდა. ბევრმა ელიტარულმა ოჯახმა დატოვა ეგვიპტე და
ხმელთაშუაზღვის სხვადასხვა ქვეყნებში გაიფანტა. ამ პროცესმა ატლანტიდურ-ქამიტური
ეგვიპტური სინთეზური კულტურის ელემენტები გაავრცელა ამ ქვეყნებშიც.
დაიწყო ახალი ეტაპი ხმელთაშუაზღვის ქვეყნების ისტორიაში, გაფართოვდა ვაჭრობა
ბრინჯაოს ხანის დაწყებასთან ერთად. სავაჭრო გემების ინტენსიურმა მიმოსვლამ დღის წესრიგში
დააყენა გავლენის სფეროების ახალი გადანაწილება. ბოსფორი-დარდანელის სრუტე გახდა
უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო არტერია. ვაჭრობის კონტროლი და ხარკის აკრეფა დარდანელის
სრუტეში ხელში ჩაიგდო ტროას (Velusha) სამეფო ოჯახმა, რომელიც არიელი პატრიარქის (ზევსის
შვილის) დარდანუსის უძველესი სამეფო დინასტიის ერთ-ერთ შტოს წარმოადგენდა. 1500 წელზე
მეტი ხნის განმავლობაში ხარკის აკრეფამ ტროა ძალზე გაამდიდრა და ბევრი მტერიც გაუჩინა და
ბევრჯერაც დაანგრია.
ატლანტიდურ აბორიგენული ასიმილირებული თაობების ერთ-ერთი კონცენტრაციის
ცენტრი იყო კრეტაც. აქ ქნოსოსის სასახლეში ცხოვრობდა უძველესი სამეფო დინასტიის უამრავი
ნაკლებად ასიმილირებული თაობა, რომლებსაც ფართო სავაჭრო კონტაქტები ჰქონდა
დამყარებული. ტროას დანგრევამდე (1178 ჩ.წ.ა.) ადგილი ჰქონდა სანტორინის ერთ-ერთ
უძლიერეს ამოფრქვევას, მაგრამ ამან ვერ იმოქმედა მაშინ გარემომცველი ქვეყნების პოლიტიკურ
სიტუაციაზე. ეს იყო უძლიერესი ამოფრქვევა ≈1640 ჩ.წ.ა-მდე, ვულკანური ღრუბლები ჩინეთსაც
კი მისწვდა, მაგრამ ამით ხმელთაშუაზღვაში არაფერი შეცვლილა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ
ვულკანს არ გამოუწვევია ძლიერი მიწისძვრები და ცუნამი.
დადგა ტრაგიკული 1178 ჩ.წ.ა-მდე. ამ დროს სანტორინიმ ისე უძლიერესად იფეთქა, რომ
ზღვის ფსკერის კილომეტრიანი ლოდები ფსკერიდან ამოწია. წარმოიშვა უძლიერესი მიწისძვრა
და ათეულობით მეტრის სიმაღლის მქონე ცუნამი. მიწისძვრამ დაანგრია ეგეოსის ზღვის არეალში
და უფრო შორს მყოფი უამრავი დასახლებული პუნქტი და ციხე-სიმაგრე. დაინგრა ტროას ციხესიმაგრეც. ტროას დანგრევის ცნობა ელვის სისწრაფით გავრცელდა ბერძნულ ტომებში. ტროას
კედლების აღდგენას რამდენიმე თვე მაინც სჭირდებოდა სულ, მინიმალური ვადებისთვის.
ბერძნებს შეეძლოთ რამდენიმე კვირაში ალყაში მოექციათ მათი რეკეტის სათავე. დანგრეულმა
კედლებმა ტროა ვერ დაიცვა. ატლანტიდის დაღუპვის შემდეგ პოსეიდია გახდა მიწისძვრების
ღმერთიც. მისი ცხენებიანი ქანდაკება რა თქმა უნდა იყო ტროაშიც. პოსეიდია ტროას ერთ-ერთი
მთავარი ღვთაებაც იყო. მოკლედ, ტროა დაანგრია “ტროას ცხენმა” პოსეიდიამ. საუკუნეების
განმავლობაში, სანამ ის ჩაწერა ჰომეროსმა, ბერძნების მახვილგონივრულმა გონებამ გამოაცხო
მითი ტროას ცხენის შესახებ. მოკლედ, "ტროას ცხენმა" (პოსეიდონმა) ბერძნებს დაეხმარა, მათ
დაანგრიეს და გაანადგურეს ტროა. პოსეიდია კი გახდა. ბერძნების ერთ-ერთი უმთავრესი
ღვთაება. ჰომეროსი დაიბადა დაახლოებით 300÷350 წლის შემდეგ, როცა ტროა დაეცა, ამგვარად,
ბერძნულ ზეპირსიტყვიერებას ჰქონდა საკმარისი დრო, რეალურ ისტორიაზე აღმოცენებულ
მითში, თავისებური ზღაპრული ინტერპრეტაცია შეეტანა. საერთოდ ტროას ტრაგიკული ბედი
წარღვნის შემდეგ იწყება. დღეს ზუსტად არის ცნობილი რომ ტროა და საერთოდ ანატოლია
არიულ-ივერიული ცივილიზაციის ნაწილი იყო. სწორედ აპოკალეპსური (10465b.c.) მიწისძვრების
შედეგად დანგრეული ტროა დატოვა კოლხმა არისტოკრატმა ენეიმ, რომლის შვილთაშვილი
არიელი ტიტანების განადგურებაში მონაწილეობდა (~10400b.c.). ენეის შვილთაშვილის
ბოევიკების განადგურებულია ალბიონზე არიული ქალაქები ლონდონი, იორკი და ედინბურგი.
სანტორინის მიერ წარმოქმნილი უზარმაზარი ცუნამი, პირველ რიგში თავს დაატყდა
ეგეოსის ზღვის კუნძულებს და კრეტას, შემდეგ კი შორეულ სანაპიროებს: ეგვიპტეს, ანატოლიას
და ბალკანეთს. ეგვიპტეს რომ დაატყდა ცუნამი ამას ბიბლიაც გვიდასტურებს. ფარაონთა

დამარცხებული დინასტიის წარმომადგენლებმა მოსეს ხელმძღვანელობით ეს მიწისძვრა
გამოიყენა ებრაელების განსათავისუფლებლად. ამ კოენებმა ახალ ტერიტორიაზე გადასახლება
დაგეგმეს, რისთვისაც საკუთარი მომსახურე პერსონალი სჭირდებოდათ. აქ ლაპარაკია არა მარტო
კოენთა სახლებში მსახურების საჭიროებაზე. ებრაელებს უნდა ემუშავათ ცხოველთა და
ფრინველთა ფერმებში და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში. კოენებმა იცოდნენ რომ მათი დიდი
წინაპრების მიწა ძალზე ახლოს მდებარეობდა. ძველ ლათინურ ენაზე მოლაპარაკე არიელთა ეს
სამშობლო არიული რასის პირველი იმპერიის ცენტრი იყო. ატლანტიდის კუნძულებზე
გადასხლებულმა არიელებმა საკუთარი სამშობლო ისე გაანადგურეს რომ ქვა ქვაზე არ დატოვეს.
ამის შემდეგ კოენების და მთელი მსოფლიოს წინაპარი არიელები, თავიანთ განადგურებულ
სამშობლოს ბაალბეგის გარშემო - წმინდა მიწას უწოდებდნენ. სამწუხაროდ მოსეს გუნდმა წმინდა
მიწაზე თავისუფალი ადგილი ვერ ნახა. მათ იცოდნენ რომ მათი წინაპრების კიდევ ერთი
სამშობლო მთებით, მდინარეებით, ცივი წყაროებით და ნადირ-ფრინველით სავსე ქვეყანა
(კავკასია?!) იყო, მაგრამ ძალზე შორს მდებარეობდა. საბოლოოდ მოსეს გუნდმა იერუსალიმის და
მის გარშემო დასახლებული პუნქტების ოკუპაცია მოახერხა და ახალი ქვეყანა დაარსა
ისტორიული “HEBRÆA [ჰებრაეა]”-ს ტერიტორიაზე, ხოლო ეხნატონის მხარდაჭერილი
მონოთეისტური სარწმუნოება მთელს “HEBRÆA-ს რეგიონზე გაავრცელა. კოენების ლევიტების და
ურიების მიერ დაპყრობილი ამ რეგიონის უძველესი არიული სახელიდან მოდის თანამედროვე
ურიების სახელის ახალი დიალექტური ფორმა - ებრაელი.:
ეხნატონის გარდაცვალების შემდგომ ეგვიპტელებმა ურიელები მონებად აქციეს, რადგანაც
ურიელებს (ებრაელებს) დააბრალეს ერთი ღმერთის იდეის პოპულარიზაცია და ეგვიპტეში
არეულობის დათესვა. ეხნატონის დეგრადირებული დეგენერატი შვილის, ტუტენხამონის
სიკვდილის შემდეგ, ეგვიპტე სამოქალაქო ომებმა წალეკა, რადგანაც ქვეყანა ფარაონის ტახტის
კანონიერი მემკვიდრის გარეშე დარჩა. ყველას სურდა ფარაონი გამხდარიყო. ეგვიპტეში ხომ
უამრავი არიულ-ხამიტური ასიმილირებული თაობების გენეტიკური შტოები ცხოვრობდა,
რომლებიც “ღმერთების” (არიელი ატლანტიდელების) შთამომავლებად თვლიდნენ თავს.
დაახლოებით ≈1334÷1178 ჩ.წ.ა-მდე არის ეგვიპტეში შეხიზნული ურიელების მონობის წლები.
მოკლედ ურიელები მონობაში იმყოფებოდნენ დაახლოებით 156 წელიწადი.
უძლიერესი მიწისძვრებისაგან (1178b.c.) შეშინებულმა, ხოლო ცუნამების შემოტევისაგან
სულ დამფრთხალმა და დაბნეულმა კუნძულ კრეტას ელიტამ იფიქრა, რომ დაიწყო წარღვნა.
სხვებისაგან განსხვავებით ისინი ატლანტიდელების ნაკლებად ასიმილირებულ თაობას
წარმოადგენდნენ და კარგად უწყოდნენ თუ რა იყო წარღვნა. მათმა ინფორმაციამ მოსახლეობაში
უდიდესი პანიკა გამოიწვია. მოსახლეობამ მასიურად დაიწყო კუნძულის დატოვება და მეზობელ
ქვეყნებს შეესია დამშეულ ადამიანთა უზარმაზარი არმიები. ეგვიპტეში მათ მხოლოდ რამდენიმე
ქალაქის აოხრება მოასწრეს. რამზეს III-მ ჯარი შეკრიბა და ადვილად დაამარცხა დამშეული
ბრბოების სხვადასხვა ჯგუფები. მსგავსმა ბრბოებმა წალეკეს ანატოლია და შექმნეს დიდი
ეთნიკური სიჭრელე. ამ ხალხის შთამომავლები ისტორიაში ცნობილია ზღვის ხალხის სახელით.
ახლო აღმოსავლეთში “ზღვის ხალხმა” დიდი უბედურება დაატეხა თავს ქანაანის უძველესი
ქვეყნის მაშინდელ მოსახლეობასაც. უძლიერესმა მიწისძვრამ (1178b.c.) მარტო ტროას დამცავი
ზღუდეები არ დააზიანა, მან დაანგრია ანატოლიის ქალაქები და მათი დამცავი ზღუდეები,
რომლებიც ტროას მსგსვსად თხევადი თიხისა და ქვისაგან იყო ნაშენი. დაინგრა ბალკანეთის
ნახევარკუნძულის ქალაქებიც. ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებს შესეულ დამშეულ ბრბოს დამხმარე
ძალაც გამოუჩნდა თრაკიელების სახით. ეს ხალხი დღევანდელი ბულგარეთის ტერიტორიაზე
ცხოვრობდა. მათ გაიგეს ანატოლიის ნახევარკუნძულის ამბები და გადაწყვიტეს, თვითონაც
ეხეირათ ამ ამბით. მოკლედ, ბიბლიურ "ზღვის ხალხში" თრაკიელებიც უნდა ჩავრთოთ,
კრეტელებთან და ეგეოსის კუნძულების სხვა მოსახლეობასთან ერთად.

რა თქმა უნდა კუნძული კრეტა მისმა ელიტამაც დატოვა. მათ მიაშურეს ძველი დიდების
ცენტრებს - წარღვნამდელი ატლანტიდის კოლონიების ცენტრებს: Carthago-ს და Caieta-ს.
რამდენიმე ასწლეულის შემდეგ მათ ორი ახალი იმპერია შექმნეს: კართაგენის და რომის
იმპერიები. ამგვარად “HEBRÆA”-ს რეგიონში შეჭრილი ურიების ებრაელებად გადაქცევას
ისტორიული პარალელებიც აქვს. კართაგენში და აპენინებზე გახიზნული კრეტის და ანატოლიის
არისტოკრატია შემდგომში კართაგენელებად და რომაელებად მოგვევლინენ ისტორიულ
ბატალიებში. მაშინდელი ხმელთაშუაზღვის მეკობრეების პოლიტიკური ლოზუნგი ასეთი იყო "ხმელთაშუა ზღვას უნდა ყავდეს ერთი მბრძანებელი!". მონოპოლისტურმა პოლიტიკამ
აპენინების მეკობრეების ტრიუმფი და კართაგენის განადგურება გამოიწვია. ამ ფონზე მსოფლიო
პოლიტიკის დღევანდელი შენიღბული ლოზუნგი - "მსოფლიოს უნდა ყავდეს ერთი მბრძანებელი"
მთელს კაცობრიობას განადგურებით ემუქრება. უამრავ ქვეყანას კართაგენივით პოლიტიკური
რუკიდან წაშლა ელოდება. გლობალური ბოროტება მარადიული ვერ იქნება და საშინელი
კატასტროფით დასრულდება.
“HEBRÆA”-ს რეგიონში გაებრაელებული ურიების ამბების სკეპტიკოსებს კიდევ ერთ
ისტორიულ პარალელს შევთავაზებ. ბოსფორის სრუტესთან უძველესი არიული ფესვების მქონე
ქალაქში "Bizantium"-ში დადაბარგებულმა აპენინური მეკობრეების ელიტამ სახელად
ბიზანტიელები დაირქვა, ხოლო თავიანთ ახალ პოლიტიკურ ერთეულს ბიზანტიის იმპერია
დაარქვეს. ქალაქ "Bizantium"-ის სახელი მალე (330 წელს) კონსტანტინოპოლად გადაკეთდა, მაგრამ
ამან ბიზანტიის იმპერიის სახელზე ვერ იმოქმედა. კონსტანტინოპოლი ბიზანტიის იმპერიის
შემდეგ ოსმალეთის იმპერიის (1453-1922) დედაქალაქად ითვლებოდა ახალი სახელით - [Istanbul].
ვინც მილიონების უბედერებაზე საკუთარი ბედნიერების აშენებას მოინდომებს მას მომავალი არ
აქვს… სწორედ ამიტომ დღეს პოლიტიკური რუკიდან გამქრალია: ატლანტიდის, ეგვიპტის,
ბაბილონის, კართაგენის, რომის, ბიზანტიის, მონღოლეთის, სპარსეთის, არაბეთის, ოსმალეთის…
იმპერიები. არსებობდა წარღვნამდელი (10465b.c.) და წარღვნის შემდგომი უცნობი იმპერიებიც…
ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენს ეპოქას და ხმელთა შუა ზღვის რეგიონს. ჩვენ გვაქვს უფრო
დამაჯერებელი ცნობებიც ცუნამების შესახებ ხმელთაშუა ზღვაში. 1303 წლის 8 აგვისტოს დიდი
მიწისძვრა მოხდა კრეტაზე. მე ვერ მოვიპოვე ინფორმაცია ზუსტი ეპიცენტრის შესახებ, მაგრამ
დარწმუნებული ვარ რომ ეპიცენტრი მშფოთვარე ეგეოსის ზღვის ფსკერზე იყო, სავარაუდოდ
კრეტის მახლობლად. ეგეოსის ზღვის ფსკერზე გადის ტექტონიკური საზღვარი აფრიკისა და
ევროპის გეოლოგიურ ლითოსფერულ პლათფორმებს შორის. ამ ორი უზარმაზარი გეოლოგიური
პლათფორმის ურთიერთქმედება პერიოდულად იწვევს ვულკანის ამოფრქვევებს, მიწისძვრებს და
ცუნამებს ხმელთაშუა ზღვაში. 1303 წლის 8 აგვისტოს ძალზე ძლიერმა მიწისძვრამ გამოიწვია
ცუნამიც. მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ძლიერმა მიწისძვრის კერამ დაანგრია ალაქსანდრიის
უძველესი შუქურა – მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცრება და გააშიშვლა მსოფლიოს კიდევ ერთი
საოცრება ხეოფსის პირამიდა. Emanuela Guidoboni–ის და Alberto Comastri–ის გამოკვლევის
მიხედვით: “The earthquake (1303y.) also gave rise to a large tsunami, which scholars have seen as having
certain interesting elements in common with that of 21 July 365, whose epicentre was also in Crete. As
regards methodology, this research made it clear that knowledge of large historical earthquakes in the
Mediterranean is dependent upon developing specialised research and going beyond the territorial limits of
current national catalogues.“
ნათელია რომ მიახლოებითი თარიღების გარდა, [(1630 ან 1640) ჩ.წ.ა, 1178 ჩ.წ.ა] გვაქვს
ეგეოსის ზღვის ტექტონიკური საზღვარის აქტიურობის ზუსტი თარიღები 21 ივლისი 365 წელი
და 8 აგვისტო 1303 წელი, ცუნამების თანხლებით. ამგვარად მოსეს მიერ ზღვის “გაპობის” ამბავს
ცუნამი ადვილად ხსნის. 1178 ჩ.წ.ა-მდე არშემდგარ ფარაონს მოსეს და მის ხალხს კოენებს და
ლევიტებს რომლებიც ებრაელებს მიუძღოდნენ წინ, აფრიკის და აზიის შემაერთებელი
ტრადიციული (მოსესთვის კარგად ცნობილი) გზა ცუნამის პირველი შეტევისაგან დატბორილი

დახვდათ. რათქმაუნდა მოსეს ლოცვის თანხლებით ცუნამიმ უკან დაიხია და წყლმა დროებით
დატბორილი ტერიტორიები გაანთავისუფლა. ებრაელებმა მაშინ მიიჩნიეს რომ მოსეს ლოცვას
მაგიური ძალა ჰქონდა, მას ზღვის წყალიც კი “ემორჩილებოდა”. დედამიწის მიზიდულობამ
ხმელეთზე ამოვარდნილი წყალი უკან დააბრუნა, ხოლო ებრაელებს საშუალება მიეცათ
გადასულიყვნენ აზიაში. არ არის გამორიცხული, რომ ფარაონის მიერ დადევნებული
შეიარაღებული ხალხი კი ცუნამის მეორე ტალღაში მოყვა, რომელმაც განთავისუფლებული
სახმელეთო დერეფანი ისევ დაფარა წყლით და ფარაონის ხალხი დაახრჩო ან დაბლოკა. ივერიის
ქვეყანაში შემოსული ებრაელები აქ ოდითგანვე ურიელებად იწოდებოდნენ. იმ ისტორიულ
ეპოქაში ამ ხალხს, ებრაელობაზე მეტად ურიელობა, ანუ მესოპოტამიის უძველეს ქალაქ ურის
გენეტიკური ფესვები უფრო ეამაყებოდათ. ამგვარად დგინდება ივერიული ენიდან თანამედროვე
ქართულში შემორჩენილი სიტყვა - "ურიელის" წარმოშობის რეალური გრამატიკული ფესვები.
რათქმაუნდა ივერიელები ამ ხალხს უწოდებდა იმ სახელს, რომელსაც ეს ემიგრანტები
მიიჩნევდნენ ჭეშმარიტი სადაურობის აღმნიშვნელად.
მოკლედ 1178 წელს ჩ.წ.ა-მდე მომხდარმა გეოლოგიურმა კატასტროფამ, მთლიანად
შეცვალა პოლიტიკური სიტუაცია ხმელთაშუა ზღვის გარშემო, ახალ რკინის (ფოლადის) ეპოქას
და ახალი პოლიტიკური ძალების ჩამოყალიბებას დაუდო სათავე. ამის შედეგად ხმელთაშუა
ზღვის გარშემო წარმოქმნილ პოლიტიკურ ცენტრებს შორის, ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა
ყოფილიყო ყველას მმართველი ანუ დომინანტი. ნაკლებად ასიმილირებული მმართველი
ცაციების მაშინდელი შთამომავლების ახალი პოლიტიკური ლოზუნგი იყო ასეთი: “ხმელთაშუა
ზღვას უნდა ჰყავდეს მხოლოდ ერთი მბრძანებელი”. რომის მეკობრეების იმპერიის სათავეებთან
დგას ცნობილი ისტორიული პერსონა Aene-As-ი. Aeneas-ი დამახინჯებული დიალექტური
ფორმაა, არიული Aene-vs-ის, რომელიც ამ არისტოკრატიული გვარის ფუძემდებელის Aene-ს
ძალას(vs) ნიშნავდა. ტროას დაცემის შემდეგ Aenevs-მა გამარჯვებულ ბერძნებს ემიგრაციის
ნებართვა მოსთხოვა. ბერძნებს რა თქმა უნდა ამის გამო პროტესტი არ გამოუხატავთ. Aenevs-მა
მთელი თავისი ქონება და სამეფო ოჯახი გემზე მოათავსა და იქაურობას გაეცალა. უნდა
აღინიშნოს, რომ მან პირველ რიგში მიაკითხა Carthago-ს. სამწუხაროდ, მან აქ საერთო ენა ვერ
მონახა ადგილობრივ მმართველ დედოფალთან. Aenevs-მა უთხრა დედოფალს, რომ იგი
აფროდიტეს შვილი იყო, რაც ატლანტიდური წარმოშობის მინიშნება იყო მხოლოდ. დედოფალიც
ატლანტიდური წარმოშობის იყო, მაგრამ ორივეს შეუღლებისათვის აუცილებელი იყო, რომ
რომელიმეს საკუთარ ღმერთებზე უარი ეთქვა. ამის გაკეთება არცერთმა არ ისურვა. უმთავრესი კი
ის იყო რომ დედოფალი გამოქცეულ ამბიციურ არისტოკრატს, მხოლოდ მეორეხარისხოვან როლს
სთავაზობდა თავის პატარა სამფლობელოში. ეს ძალაუფლებას მოყვარული Aeanevs–ისთვის
მიუღებელი იყო და როდესაც Aenevs-მა Carthago დატოვა დედოფალმა თავი მოიკლა. Aeanevs-მა
მიაშურა უახლოეს არიულ წარღვნამდელ ცენტრს, კაპიტოლიუმის ბორცვს სადაც მდებარეობდა
კიდევ ერთი წარღვნამდელი განადგურებული არიული მართვის ცენტრი Caieta. Aenevs-სთვის ამ
უწმინდესი ქალაქის ნანგრევებზე, მისმა შთამომავლობამ დაარსა ყველასათვის ცნობილი რომი.
რომაელთა ნაკლებად ასიმილირებულმა არიულმა შტომ აქ შექმნა გრანდიოზული იმპერია. მცირე
ხანში აქ შეიქმნა ხმელთაშუა ზღვის საზღვაო იმპერიის, ანუ ზღვის მეკობრეების იმპერიის
ცენტრი. “ტროის აჩრდილი დიდი ხნის განმავლობაში ძალას იკრებდა რომში, ბერძნებმა კი
მხოლოდ საუკუნეების შემდგ იწვინეს ძალზე მწარედ, ამ აჩრდილის საშინელი რისხვა.”

რომმა ბევრი მოიპარა და მიითვისა ატლანტიდის ისტორიიდან. არიული არტეფაქტები მათ
მთლიანად რომს გადააწერეს (a). სატურნის არიული ტაძრის რესტავრაცია, რომის მიერ სულაც არ
ნიშნავს რომ ეს წარღვნამდელი ტაძარი, რომის კულტურას ჩავუთვალოთ. რომს Caieta-ს ყოფილი
არიელი კეისარი ახლაც წამოჭიმული ყავს ცხენზე, რომელსაც Marcus Aurelius-ი დაარქვეს (b)…))).
არიელი მხედარი Poseidia-ს და Zeus-ის ცნობილი რეალური არიული სახეების მსგავსია. არ არის
გამორიცხული, რომ ის Poseidia-ს და Zeus-ის ბიძის Saturn-ის ქანდაკება იყოს. ეს სკულპტურული
შედევრი შემთხვევით აღმოაჩინეს მიწაში ჩამარხული. პიროვნებას არიული რასისათვის
დამახასიათებელი ყველა ნიშანი გააჩნია.
აპენინის ნახევარკუნძულის მაშინდელი არიულ-აბორიგენული ასიმილირებული ტომები
შედარებით უფრო მშვიდობიანი და საკმაოდ განვითარებული ხალხი იყო. რადგან რომის
ნანგრევებზე ცხოვრება შეუძლებელი იყო ამპატავანი მეკობრეებისათვის, მათ სხვგვარი
გამოსავალი მოძებნეს. მეკობრეებმა რომის მახლობლად, ნემის ტბაზე ააგეს საშუალო ზომის
ხომალდი, საიდანაც იმართებოდა ე.წ. რომის საზღვაო იმპერია. ჩვენი ეპოქის დასაწყისში, რომის
ზეობის ოქროს ხანაში, ეს საშუალო ზომის უკვე ძალიან დაძველებული ხომალდი ტბაში ჩაძირეს.
სამაგიეროდ დაახლოებით 19 საუკუნის წინ, ნემის ტბაზე ააგეს უზარმაზარი ხომალდი, რომლის
სიგრძე 74 მეტრი იყო. ეს ხომალდიც მისი წინამორბედივით მეტალის ფურცლებით და
გერმეტული ნივთიერებების საშუალებით საიმედოდ იყო დაცული წყლის მავნე
ზემოქმედებისაგან. ასეთ ხომალდს საუკუნეების განმავლობაში შეეძლო ნემის ტბაზე ტივტივი,
საიდანაც მეკობრეების მეთაურები მართავდნენ უძარმაზარ საზღვაო და სახმელეთო იმპერიას. ეს
იმპერია ყალბ ოფიციალურ ისტორიაში, რომის იმპერიის სახელითაა ცნობილი. მეკობრეებმა
შეძლეს აპენინური ტომების საზარბაზნე ხორცად გამოყენება, თავიანთ დამპყრობლურ ომებში.
ეტრუსკები და სხვა ხალხები აქ მეკობრეების იმპერიის ცენტრის შექმნას და მათ უამრავ ომებს
შეეწირნენ. ეტრუსკული ენის ბასკურთან მსგავსება იძლევა ძალზე საინტერესო დასკვნის
გაკეთების საშუალებას. ეტრუსკები და ბასკები არიელთა ასიმილირებული ერთ-ერთი ივერიულარიული (იაფეტური) შტო იყო, რომელთა წინაპრები დიდი ივერიიდან გადაასახლეს არიელებმა
არიული ფერმების და სოფლის მეურნეობის გასავითარებლად. ბასკები უშუალოდ ივერიელების
გენეტიკური შტოა, რომლებიც ცაცია რასის მიერ, უკანასკნელ წარღვნამდე დიდი ხნით ადრე,
მათი ეკონომიკური ინტერესების გამო იქნენ გადასახლებულნი ივერიის ნახევარკუნძულზე

სოფლის მეურნეობის განსავითარებლად. საერთოდ უნდა ვიცოდეთ რომ ივერიელები,
გერმანელები და სლავები ნოეს კავკასიური გენეტიკური კოდის არიულ-იაფეტური შტოა.
დღემდე გამოცანად რჩება თუ რატომ არ აიღო ჰანიბალმა რომი. საქმე იმაშია რომ რომი
მაშინაც მსგავს ნანგრევებს წარმოადგენდა, როგორიცაა გამოსახული გენიალური მხატვარის
პირანეზის ნახატებში. კართაგენის დიდმა უფლისწულმა და სამხედრო სარდალმა, ძველი
მსოფლიოს უდიდესმა სტრატეგმა და ტაქტიკოსმა, შოკში ჩააგდო აპენინის მეკობრეების იმპერიის
მთელი ელიტა ალპებიდან შეტევით. "ჩრდილმა ჩამოსულმა მთებიდან" და “რომის ყველაზე
საშინელმა კოშმარმა” ააოხრა აპენინის ნახევარკუნძულის თითქმის ყველა 400-მდე ქალაქი და
დასახლებული პუნქტი. მან დაამარცხა ძლევამოსილი მეკობრეების რამდენიმე არმია. მაგრამ
ძველი ეპოქის უდიდესმა სარდალმა დაინდო რომი…??? რატომ…??? ეს კითხვა უამრავ ადამიანს
არ ასვენებს დღესაც. საქმე იმაშია რომ რომს აღება და დანგრევა არ სჭირდებოდა. იგი
დაწყევლილი და განადგურებული არიული ქალაქი იყო. ბირთვული ომის დროს (10400b.c.)
ყველა არიული ქალაქი გაანადგურეს. ათასობით წლის განმავლობაში ადამიანებმა იცოდნენ რომ
ამ ქალაქების ნანგრევებში ცხოვრება არ შეიძლებოდა. ითვლებოდა რომ ეს ქალაქები იყო სატანის
გავლენის ქვეშ. ჩრდილოეთ ევროპაში ამ სატანას ეწოდებოდა მეფისტოფელი. მეფისტოფელი
წარმოიქმნა ძველი ივერიული სახელიდან - “მეფის-თოფ-ელი”. “მეფის-თოფ-ელი”- ძველ
ივერიულ ენაზე ნიშნავდა მეფის საღვთო(ელი) იარაღს(თოფ). აქ მინიშნებაა ბირთვულ იარაღზე,
რომლითაც განადგურებული იქნა არიული ქალაქები 12420 წლის წინათ. მოკლედ ივერიულ
ენაზე მეფის საღვთო იარაღის სახელი, სატანის მეტსახელად იქცა ევროპაში.
ყალბი ისტორიულ მეცნიერებების ყალბი სამეცნიერო ხარისხების მფლობელები
გაკვირვებულები იჩეჩენ მხრებს, თუ რატომ არ აიღო დიდმა ჰანიბალმა რომი...??? წარღვნამდელი
არიული ქალაქის Caieta-ს ნანგრევებზე შუა საუკუნეებში გაშენდა და დამშვენდა რომი, საიდანაც
დაიწყო აღორძინების ეპოქა მთელს ევროპაში. Rom-ი და მისი გული, კაპიტოლიუმის ბორცვი და
სატურნის ტაძარი, რათქმაუნდა უწმინდესი სალოცავი ადგილი იყო ჰანიბალისთვის. იგი დიდი
სიამოვნებით დახოცავდა რომის ყველა სენატორს და ელიტას, ისევე როგორც ეს მან გაუკეთა მის
ხელში ჩავარდნილ სხვა ქალაქების მმართველებს, მაგრამ რომის ნანგრევებში მან მსგავსს ვერავის
მიაგნო.
უდიდესმა მხედართმავარმა "ჩექმის ნახევარკუნძულის" ყველა ქალაქის აოხრების შემდეგ
რათქმქუნდა ხელში ჩაიგდო მეკობრეების მიერ მიტოვებული აპენინის ნახევარკუნძული. იგი
ამაოდ ელოდებოდა ზღვაში გახიზნული მეკობრეების იმპერიასთან საბოლოო ბრძოლას
აპენინებზე. მეკობრეებიც ამაოდ ელოდნენ თუ როდის მიატოვებდა კართაგენის დიდი სარდალი
აპენინებს. როგორც ჩანს მეკობრეების იმპერიის ხემძღვანელებსაც გადაეწურათ იმედი რომ
ჰანიბალს უბრძოლველად აპენინებს დაატოვებინებდნენ. ამიტომ მეკობრეებმა დიდი არმია
მოაგროვეს ხმელთაშუა ზღვის სხვა კოლონიებში და კართაგენის მიმართულებით გადაისროლეს
თავიანთი ხომალდებით. როდესაც მის სამშობლოს დიდი საფრთხე დაემუქრა, ჰანიბალმა იკადრა
აპენინების დატოვება და კართაგენისაკენ გაეშურა. ჰანიბალის მსგავსად მეკობრეების
მეთაურებიც შეუპოვარი და უდრეკი ატლანტიდელების ასიმილირებული შთამომავლები იყვნენ.
ჰანიბალმა ჩვენ დაგვიტოვა მინიშნება, რომ იყო დიდი ისტორია, საიდანაც ის მიდიოდა. მას
უდიდესი რიდი და მოკრძალება ჰქონდა ამ დიდი ისტორიის მიმართ და მათ მიმართ, ვინც ამ
ისტორიას ქმნიდა.
როდესაც ჩექმის ნახევარკუნძულის მეკობრეების იმპერია ორად გაიყო, მეორე ნახევრის
ცენტრი გახდა Byzantium-ი. ბალკანეთზე გადმობარგებულ მეკობრეების ელიტას ზევსის
ციხესიმაგრე არ შეურჩევია, რადგან ის ძლიერ მცირე ტერიტორია იყო მაშინდელი ეპოქისთვის.
მათ შეარჩიეს არიული ქალაქის Byzantium-ის ნანგრევები, რომელიც ოლიმპოს მთებთან ასეთივე
დიდი წარღვნამდელი ისტორიით სულდგმულობდა. ამ ქალაქის ძველი ფესვები ათენას

ციხესიმაგრეზე არანაკლებად იყო დაკავშირებული დიდებულ წარღვნამდელ ისტორიასთან და
არიელებთან. Byzantium-ი წარღვნამდეც ყველაზე დიდი დასახლებული პუნქტი იყო ბალკანეთის
ნახევარკუნძულზე და მდებარეობდა უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ ტერიტორიაზე,
სახმელეთო და საზღვაო სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე, ბოსფორის სრუტესთან. წარღვნამდელ
ატლანტიდურ რუკაზე Byzantium-ი ყველაზე დიდი დასახლებული პუნქტია არა მარტო
ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ანატოლიის ნახევარკუნძულზეც კი არ არსებობდა მასზე დიდი
დასახლება. Byzantium-ზე არანაკლები სიდიდის დასახლებული და მნიშვნელოვანი არიული
სტრატეგიული პუნქტი იყო ასავე Phasis-ი (Fashis-ი) რამელიც ახლა შავ ზღვაშია ჩაძირული რამდენიმე კილომეტრში ფოთის სანაპიროსთან. Byzantium-ის ნანგრევებზე 330 წელს,
კონსტანტინოპოლის სახელით აღდგენილი ქალაქი, თითქმის XVI საუკუნემდე რომის და
ბიზანტიის იმპერიების (330–1204; 1261–1453), და ლათინთა (1204-1261) დედაქალაქად
ითვლებოდა. (1453-1922) წლებში ახალი სახელით - İstanbul (ისტანბული) ოსმალეთის იმპერიის
დედაქალაქად იქცა.
ბიზანტიის იმპერია ფაქტიურად ყოფილი ხატაეთის იმპერიის ტერიტორიებზე გაიშალა ≈10
500 წლის შემდეგ. ლათინურ-არიული სამყაროს ისტორიკოსები ამ იმპერიას უწოდებენ - "ხეთების
(Hittites empire) იმპერიას". სლავურ-არიული სამყაროს ისტორიკოსები ამ დავიწყებული იმპერიის
სახელად ხმარობენ გაცილებით ჭეშმარიტ სახელს - "Земля Хати". ეს სახელი თანამედროვე
ქართულით - “ხატის ქვეყანად” ითარგმნება. ჩვენ ვიცით ამ ისტორიული ქვეყნის ძველი
ივერიული სახელიც - "ხატაეთი". დიდმა რუსთაველმა უბრალოდ გამოიყენა ივერიელი
ქურუმებისაგან ნასწავლი ისტორიული ინფორმაცია. დიდმა მგოსანმა იცოდა, რომ ხატაეთი
მართლაც არსებობდა და საკმაოდ მძლავრიც იყო. მან უბრალოდ პოემის ისტორიული სიუჟეტის
გამო ხატაეთის ქვეყანა ინდოეთის ახლოს მოათავსა. ხატაეთის იმპერია არიული იმპერიის
ნანგრევებზე წარმოიქმნა ანატოლიის ნახევარკუნძულზე წარღვნის (10465 b.c.) შემდეგ. იგი
არიულ-ივერიული კულტურის ნაწილი იყო. საინტერესოა ანატოლიის ნახევარკუნძულის
ზოგიეთი არეალის სახელიც: არ წავა, მუხეთი, კასკა. ხატაეთის იმპერიის დედაქალაქს ერქვა "ხატის ძალა". სახელი ადვილად იშიფრება არიული და ივერიული ენებით. ამ დედაქალაქის
სახელის თანამედროვე დიალექტური ვარიანტი - "ხატუს".
წარმოქმნილია
ივერიული
სიტყვისაგან - "ხატი" და არიული აღმატებითი სუფიქსისაგან "-vs" (ძალა). ხატაეთის დედოფლის
წოდება - "თავ-ნანა" უძველესი კოლხური ანუ ეგრისული ენით იშიფრება და ნიშნავდა -"მთავარ
დედას". თუ ეგვიპტეში წარღვნის შემდგომ წარმოიქმნა ჰერმესების დინასტია (ჰერმეს I, II, III.:),
ხატაეთში იმავე ეპოქაში იქმნება ხატუსელისების დინასტია (I, II, III.:..). სამგზის უდიდებულესი
ჰერმეს მეორის (Trismegistus) და ხატუსელის მესამეს შორის ომის რეალური მიზეზების გარკვევა,
ქართველი მკვლევარების დაინტერესებას მოითხოვს. ეს ისტორიული ომი კადეშთან (Baalbek)
ყალბ ისტორიაში აღწერილია, როგორც ეგვიპტის ფარაონის რამზეს მეორის ომი ხეთებთან. ყალბი
ისტორია 12 000 წლის წინანდელ ომს ძალზე აახალგაზრდავებს —- "კადეშის ბრძოლა — ბრძოლა
ხეთებსა და ეგვიპტელებს შორის გაიმართა ძვ. წ. 1274 წელს, ქალაქ კადეშთან, დღევანდელი
სირიის ტერიტორიაზე.”…???... ხატაეთის იმპერია წარღვნის შემდეგ იპყრობს ხალდეველების და
შუმერების ქვეყანას ანუ მთელს მესოპოტამიას, მაგრამ იგი გვერდს უვლის და არ ეხება მდინარე
დონიდან არაქსამდე ორ ზღვას შორის გადაჭიმულ დიდ ივერიას...??? ხალდეველების და
შუმერების ქვეყნები, არიულ-ივერიული ასიმილირებული კულტურების მიერ ათვისებული
არეალები იყო.
ხატაეთის იმპერიამ წარღვნიდან ბირთვულ ომამდე, დაახლოებით 65 წელიწადში 7
მმართველი გამოიცვალა. ამის შემდეგ ყოველგვარი ინფორმაცია ამ ქვეყნის შესახებ უეცრად
წყდება. ანატოლიის ხატაეთის იმპერიის ლურსმნული დამწერლობა არავითარ ცნობას არ
გვაძლევს ამ ქვეყნის შემდგომი ბედის შესახებ. ბირთვული ომი კარგად ხსნის თუ რატომ გაქრა
პოლიტიკური რუკიდან უზარმაზარი ამბიციების მქონე ხატაეთის იმპერია. ფაქტია რომ ეს
დავიწყებული იმპერია, ივერიულ-არიულ კულტურის გავრცელების არეალების კონტროლს

ცდილობდა. შიდა პოლიტიკური ინტრიგები და არიული ამბიციები იმპერიის მეთაურთა ხშირ
ცვლას იწვევდა. ეს არიული ამბიციები არად აგდებდა აპოკალეფსის მსხვერპლით, ყველა ხალხზე
მიყენებულ გლობალურ ტრაგედიას. საშინელი ტრაგედიით მიყენებული ტკივილი მმართველთა
არიულმა ამბიციებმა ხატაეთის ტახტზე, მალე მოინელა და თვით სამგზის უდიდებულეს ჰერმეს
მეორეც კი გამოიწვია ომში. კაცი რომელიც ხელმძღვანელობდა უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ
პროექტს გიზას პლატოზე, არაფლად ჩააგდო ხატაეთის მესამე მმართველმა და ომში გამოიწვია
ბაალბეკზე კონტროლის უფლების დასაკანონებლად… სამგზის უდიდებულესი ჰერმეს მეორე
გიზას პლატოზე აშენებდა გრანდიოზულ პირამიდალურ კომპლექსს (10450-10400)b.c. ეს
კომპლექსი მიძღვნილია არიული რასის ხელახალი რეინკარნაციისადმი და მისი ხელახალი
აღორძინებისადმი მთელს პლანეტაზე. ამ პროექტმა ვერ მოუტანა არიულ რასას აღორძინება.
ჰერმეს მეორეს უბრალოდ აცალეს პროექტის დამთავრება და სიცოცხლეც. ჰერმეს მესამის ტახტზე
ასვლის შემდეგ, ეგვიპტეში პროვოცირება გაუკეთეს შინაომებს, ქაოსს და ანარქიას, შემდეგ კი
არიული რასა მთლიანად გაჟლიტეს. სპილოების ქალაქში (დელი) მოწყობილი ბირთვული
შეთქმულების შედეგად, მთლიანად განადგურდა ყველა არიული ქალაქი ყველა კონტინენტზე,
არიული რასა კი გაიჟლიტა.
P.S. -- ასტროლოგიურ სიმბოლო – “თევზები”. მასში უდიდესი საიდუმლოა ჩადებული.
თევზების შემდგომ ეპოქას განაგებს მერწყული ანუ წყლის ქცევის პროცესში მყოფი ღვთაება
Aquarius–ი. 1.5 პლატონური წლის განმავლობაში გადარჩენილი და ჩვენამდე მოღწეული
წინაპრების უძველესი ცოდნა ჩვენ გვაფრთხილებს, როგორც ყოფილი, ასევე მოსალოდნელი
უდიდესი უბედურების და კატასტროფის ეპოქის შესახებ. წარღვნა შეიძლება მომხდარიყო
თევზების ეპოქაშიც, მაგრამ Aquarius–ის ეპოქაში წარღვნა უბრალოდ გარდაუვალია. ორივე ეპოქა
დაკავშირებულია წყალთან და კაცობრიობის უკვე მომხდარი განადგურების და ასევე
მოსალოდნელი განადგურების ათასობით წლის წინათ დაშიფრულ და გამოგზავნილ უძველეს
მესიჯთან. თევზები გაფრთხილებაა, ხოლო მერწყული ასრულება.
-- ტერმინი – “ცისფერი სისხლი”. ის მოდის უძველესი ფრთიანი ფრაზიდან, როდესაც ერთერთი ქვეყნის წარღვნამდელი ელიტის წარმომადგენელმა თავისივე კოლეგებში იხუმრა, რომ ჩვენ
სისხლიც კი ცისფერი გვაქვსო. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ატლანტიდელების
ზოგადი სახელის რეალური მნიშვნელობა, ეტმოლოგია – Atl-Atum – “წყლის სული”. ხუმრობაში
ხაზგასმული იყო განვთარების საზღვარი მათ მიერ მართული პრიმიტივებისაგან. ატლანტიდური
მმართველი ელიტა ცისფერი ოკეანის შვილად მიიჩნევდა საკუთარ თავს. ისინი ხომ წარმოშობით
კუნძულოვანი ქვეყნიდან იყვნენ, რომელსაც უკიდეგანო ცისფერი ოკეანე ერტყა გარშემო.
ნათელია ისიც რომ ამ ფრთიანი ფრაზის ავტორმა, ძალზე კარგად იცოდა თუ რა ფერის იყო მისი
სისხლი, მაგრამ გამოთქმა ისეთი ჩინებული და ფრთიანი გამოდგა, რომ ეს ფრაზა მთელმა
მეშინდელმა ელიტამ აიტაცა და სწრაფადაც გავრცელდა მთელი წარღვნამდელი მსოფლიოს
კოლონიებში. გასაგებია რომ ეს ფრაზა “ცისფერსისხლიანები” მმართველი ელიტის მეტსახელადაც
იქცა. საინტერესოა ისიც თუ რას უწოდებდა ეს ელიტა მათ მიერ მართულ ხალხს. ის ხალხს ყოფდა
ორ კატეგორიად: ველურებად და ნახევარსისხლიანებად (полукровка – half-blooded). ეს იყო
დამამცირებელი ტერმინი. ნახევარსისხლიანი ანუ ნარევ-სისხლიანი ნიშნავდა ნახევრად ველურს
ანუ მათი მართვის სისტემის წარმომადგენლების: ფერმერების, მონადირეების, მზარეულების,
მცველების, მეზღვაურების, ხელოსნების, მფრინავების და ა.შ. აბორიგენთა ქალებთან
ზღვარგადასული სექსუალური თავგადასავლების “შედეგებს”. ეს თანამედროვე მეცნიერების მიერ
მამაკაცის Y ქრომოსომის გენეტიკურმა გამოკვლევებმაც დაამტკიცა, რადგანაც იგი ადამის Y
ქრომოსომის (P;Y-DNA-R1a;Y-DNA; M-45 -–– M-17 მუტაციის) გავრცელების ერთ-ერთმა
უდიდესმა მსოფლიო არეალმა ნათლად აჩვენა. გენეტიკურად ციფერსისხლიანები ფაქტიურად
ნიშნავს დეგენერატებს. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს რომ ასეთ ადამიანებს მოცისფრო სისხლი აქვთ.
ტიტან არიელებს ქონდათ საკუთარი რასის ასიმილაციისაგან დამცავი სწავლება RITA [Race

Identification Teaching of Aryans]- რომლის მიხედვითაც იკრძალებოდა ქორწინება პრიმიტიულ
აბორიგენებთან და არიელთა გენეტიკურ ნათესავევებს შორის ოჯახების შექმნა.
კიბოს წარღვნიდან (34289B.C.) რამდენიმე ათასწლეულის მანძილზე “წყლის სულები”-ს
წინაპარი მონადირე შემგროვებლების ტომები არეალურ ანუ არიულ რასად ჩამოყალიბდა.
ყველაზე მეტად განვითარებულმა რასამ მთელი პრიმიტიული მსოფლიოს დაპყრობაც მოახერხა,
რომელიც მართვის არეალებად დაყო. 2.5-3 მეტრამდე სიმაღლის ტიტანი არიელები მთელს
პრიმიტიულ მსოფლიოს მოევლინნენ მართვის არეალების არისტოკრატიად. მათ არ დავიწყნიათ
რომ “ცისფერსისხლიანები” იყვნენ, მაგრამ წარღვნისშემდგომ ათასწლეულების განმავლობაში ეს
არეალურ-არიული რასა, არეალურ არისტოკრატიად და ატლანტიდურ აბორიგენული
სინთეზური კულტურის წარმომადგენლად იქცა. ამგვარად ტერმინი არიული რასის ქართული
თარგმანი იქნება – არეალურ ტერიტორიალური არისტოკრატიული რასა. ამ რასის მეხსიერებაში
შემორჩენილი ტერმინი – “ცისფერსისხლიანი” პირდაპირი მინიშნებაა მათი წარმოშობის
ადგილისაკენ ანუ ატლანტიდისაკენ. ცისფერი ოკეანეთი გარშემორტყმულ კუნძულოვანი ქვეყნის
შვილებს – “წყლის სულებს” სისხლიც კი “ცისფერი” ჰქონდათ…
-- პოსეიდიას ორთვალაში შებმული ექვსი “მფრინავი ცხენის” მითოლოგიური
გამოსახულება სიმბოლურად განასახიერებს ატლანტიდის ცენტრალური კუნძულის ექვს
მდინარეს (ექვსი აღვირი – [6 მდინარე], რომელიც უკავშირდება დედალ ცხენებს [mare] ანუ ზღვას
[mare]). ლათინურად: mare maris: sea.: რუსულად – mare (кобыла [kobyla] а также вообще самка
непарнокопытных). ან (разновидность броска в борьбе (тж. flying mare)), ბულგარულად,–море
(ზღვა-sea); ბელორუსულად ზღვა–мора, დედალი ცხენი–(кабыла) ; ჩეხურად ზღვა- moře; დედალი
ცხენი–(кабыла). ხორვატულად დედალი ცხენი–( kobila, morekobila) ზღვა––(more, pučina, morski,
pomorskimore);… და ა.შ. ნათელია რომ ზღვის და დედალი ცხენის სახელების წარმოშობის
საიდუმლო ატლანტიდურ ძველ ლათინურ ანუ არიულ ენაშია საძებნი. გამოდის რომ პოსეიდიას
ოქროს ორთვალაშიც 6 ოქროს “მფრინავი” დედალი ცხენი იყო შებმული. ეს მითოლოგიაში
გადასული რეალური ატლანტური ხელოვნების შედევრი ანუ დიდებული მონუმენტი, ახლა
ატლანტიკის ოკეანის წყლითაა დაფარული ატლანტიდის კონფედერაციის ჩაძირულ
დედაქალაქში ნერუს მთაზე. ეს ნათლად ადასტურებს ელიტის და არისტოკრატიისათვის
დედალი ცხენის ფავორიტულობას, როგორც სამხედრო ასევე სამოქალაქო დანიშნულებით. ეს
ტრადიცია წარღვნის შემდეგ ათასობით წლის განმავლობაშიც იყო შენარჩუნებული.
ავტომობილების და უამრავი სხვა სამხედრო და სამოქალაქო ტრანსპორტის შექმნის შემდეგ ეს
უძველესი ტრადიცია, რომელიც პოსეიდიას ეპოქიდან იწყება დავიწყებას მიეცა, რადგანაც ცხენმა
დაკარგა თავისი ისტორიული მისია. ცხენმა ადამიანთან ერთად გამოიარა მრავალი ათასწლეული,
გადალახა უამრავი ბარიერი, მასთან ერთად არსებობისათვის ბრძოლაში. ცხენებს უდიდესი
წვლილი აქვს შეტანილი დედამიწაზე ადამიანის გაბატონებაში, მაგრამ რკინის “ცხენებმა” XX-ე
საუკუნეში მათი ფუნქციები აშკარად შეზღუდა. ამის გამო ცხენების რაოდენობა XX-ე საუკუნეში
კატასტროფლად შემცირდა. მათი ხორცი კი დიდი რაოდენობით გაატარეს ხორცსაკეპ მანქანებში
სხვადასხვა ასორტიმენტის ძეხვეულის საწარმოებლად. ასე გადაუხადეს უმადურმა ადამიანებმა
ცხენებს ისტორიული ამაგი. საოცარია, მაგრამ ყველაფერი ძალზე მარტივად იშიფრება: –
ატლანტიდის მთავარი კუნძულის [ორთვალის] პოსეიდიას ცენტრში დგას მისი აღმომჩენი,
ატლანტიდური სამეფოების და მისი ძირითადი კანონების შემქმნელი ლეგენდარული პიროვნება
– პირველი ატლანტი - პოსეიდია, რომელიც ექვსი აღვირით [მდინარით] მართავს ზღვებს და
ოკიანეებს [დედალი ცხენები – mare].

ატლანტიდის უდიდესი კუნძული პოსეიდია და მთა - Meru დიდი წრეწირის ცენტრში

ლათინურად თარგმნილ ატლანტიდურ წარღვნამდელ რუკებზე ოკეანეს ეწოდება – mare.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ლათინები ატლანტიდელების ნაკლებად ასიმილირებული
შთამომავლები იყვნენ, ატლანტიდურ ენაზეც ოკეანეს მსგავსი სახელი უნდა ჰქონოდა. Pluto–
ერქვა ატლანტიდის ერთ-ერთ კუნძულს და დაკავშირებულია მის პირველ არიელ მმართველთან.
Pluto– ურანუსის შვილიშვილი ანუ ნეპტუნის შვილი, როგორც ისტორიული წყაროებიდან და

ატლანტიდის რუკიდანაც ჩანს, აპენინის მისიიდან სხვებთან ერთად ქრონოსს და ჰადესს გაჰყვა
ატლანტიდაზე – პოსეიდიას სამფლობელოში.
ატლანტიკის ფსკერის რელიეფზე ნათლად ჩანს რომ ატლანტიდის პლანეტარული
იმპერიის დედაქალაქი ციხესიმაგრე ატლანტისი მდებარეობდა ვუკანური წარმოშობის ბორცვზე
ცენტრით - (Latitude: 37O 16I N, Longitude: 25O 03I W.). ამ ბორცვის დიამეტრი იყო დაახლოებით
10,25კმ რომელზეც გაშენებული იყო დასაპყრობად მიუწვდომელი ციხესიმაგრე Atlantis–ი. იგი
ატლანტიდური 10 სამეფოს კონფედერაციის ცენტრიც იყო და მთელი წარღვნამდელი მსოფლიოს
დედაქალაქიც. Atlantis–ი ერთ-ერთი სამეფოს ცენტრიც იყო ატლანტიდური ათეულიდან, რომლის
საზღვრები მის გარშემო გადაჭიმულ წრიულ მთებამდე ვრცელდებოდა და 100 კილომეტრზე მეტი
დიამეტრის Atlantis City–ის სამეფოს ქმნიდა. მე 99.99%–ით დარწმუნებული ვარ, რომ წყლის
წრიული არხებით გარშემორტყმული 10 კმ-ზე მეტი ფუძის მქონე Atlantis–ის ციხესიმაგრის
ბორცვის სახელის თანამედროვე თარგმანი შეიძლებოდა ყოფილიყო მთავარი (მთავრების)
ბორცვი ან მმართველი (მმართველების) ბორცვი. შესაბამისი ლათინური სახელი მჭიდროდაა
დაკავშირებილი სიტყვასთან Capitolium. შესაბამისად რომთან და ლათინურ კულტურასთან
მჭიდროდ დაკავშირებულ
ქვეყნებში ეს სიტყვა უდევს საფუძვლად დედაქალაქის ანუ
მმართველი ქალაქის (capital) და სიმდიდრის (capital) აღნიშვნასაც. თანამედროვე მსოფლიოს
ფინანსური თაღლითობით შექმნილი სუპერ სახელმწიფო – ამერიკის შეერთებული შტატები და
მსოფლიოს უდიდესი ნაწილიც ფაქტურად (De Facto) იმართება ვაშინგტონის კაპიტოლიუმის
ბორცვის რეზიდენციიდან. ანტიკური ცივილიზირებული სამყაროს უმნიშვნელოვანესი იმპერია,
რომელიც რომის იმპერიის სახელითაა ცნობილი, ასევე იმართებოდა კაპიტოლიუმის ბორცვიდან.
ისტორიული წყაროები გვაძლევეს ნათელ მინიშნებებს და უმნიშვნელოვანესი დასკვნის
გაკეთების საფუძველს – “წარღვნამდელი მსოფლიო ასევე იმართებოდა მაშინდელი ეპოქის
მთავარი (მთავრების) კაპიტოლიუმის ბორცვიდან (მმართველი ბორცვიდან ანუ მმართველთა
ბორცვიდან) და უმდიდრესი დედაქალაქიდან Atlantis–იდან”. ეს იყო წარღვნამდელი მსოფლიოს
დედაქალაქი -(Capital of the pre-flood world). ნათელია რომ წარღვნამდელი მსოფლიოს
უკანასკნელი პლანეტარული იმპერიის მმართველთა რეზიდენცია მდებარეობდა მმართველთა
ბორცვზე გაშენებულ დედაქალაქში Atlantis–ში. Atlantis–ი იყო წარღვნამდელი 10 ატლანტიდური
სამეფოს კონფედერაციის ცენტრი. მთელი მსოფლიო დაყოფილი იყო ამ ათი კუნძულოვანი
სამეფოების გავლენის სფეროებად. თუ ლოგიკას მივყვებით გამოდის, რომ სენატს პოლიტიკური
ან ეკონომიკური იმპერიის მართვა მხოლოდ კაპიტოლიუმის ბორცვიდან შეუძლია. აქედან
გამომდინარე ძალზე დიდია იმის ალბათობა რომ წარღვნამდელ მსოფლიოსაც მართავდა სენატი
(ათი წარღვნამდელი ატლანტიდური სამეფოების წარმომადგენელი სენატორი დელეგატები)
Atlantis–იდან.
-- მსოფლიოს უამრავ ენაში სიტყვა - “ჯოჯოხეთი”, დაკავშირებულია ზევსის და პოსეიდიას
ძმასთან Hades–თან. ეს სათავეს იღებს ცრუპენტელა ზევსის მიერ ძმაზე მოგონილი ზღაპრიდან.
საერთოდ ზესკნელი და ქვესკნელი თავისი ღრმა არსით უამრავ რელიგიასთანაა დაკავშირებული.
რუსულ ენაში დამკვიდრებული ჯოჯოხეთის სახელი–Ад ასევე წარმოშობილია Hades–ის
სახელიდან, რადგანაც რუსულ ენაში აღარ არსებობს ასო ‘H’–“ჰ”. რუსები უცხო ენებიდან შემოსულ
სიტყვებში ასო H-ს მაგივრად ჩვეულებრივ ხმარობენ ასო G-ს. ან ასო X-ს.: შესაბამისად Hades–
იდან არის ნაწარმოები ისეთი არაერთმნიშვნელოვანი რუსული და სლავური სიტყვები
როგორებიცაა: Гад, Гадес, Гадина, Гадить, Гадкий, Гадость, Гадюка, Негодяй / негодяйка, Ад.: ჩვენ
ნათელი მინიშნებები გვაქვს თუ რა წარმოდგენა ჰქონდათ ძველ სლავურ ტომებს ქვესკნელზე და
ჯოჯოხეთზე. ეს მრავალგვარი მნიშვნელობის სლავური წარმოშობის სიტყვები ნათლად გვიხსნის
თუ ვის ან რას უკავშირებდნენ, რატომ ან რისთვის ხმარობდნენ ამ სიტყვებს ძველი სლავები.
სრულიად გარკვეულია ამ სიტყვების ეტმოლოგიური საიდუმლოც. ადვილი გასაგებია
უარყოფითი აზრობრივი კონტექსტიც, ატლანტიდური მიგრაციის სათავეებთან მყოფი არიელი
არისტოკრატის სახელიდან - “Hades”–იდან წარმოშობილ სლავურ სიტყვებთან დაკავშირებით.

Гад – reptile ; skunk, vermin ;
Гадес – ( подземное царство, царство теней; бог подземного царства ) Hades
Гадина – loathsome /foul/vile creature
Гадить – 1) ( о животных ) defecate 2) ( на что-л.; чем-л.; в чем-л.; пачкать ) foul, make foul/dirty;
defile; spoil. 3) make mischief ( вредить ); ( чему-л. ) play dirty tricks (on); harm, soil
Гадкий – nasty, ugly, disgusting, repulsive; naughty, bad ( о ребенке ); vile ( о поступке )
Гадость – 1) vermin; muck; filth ( грязь )
говорить гадости

2) ( о поступке ) villainy, vile act, ugly thing, dirty trick -

Гадюка – viper ; adder. (гадюка рогатая → cerastes) );(африканская гадюка → puff-adder)
Негодяй / негодяйка — scoundrel, rascal → законченный негодяй
Ад – hell; bedlam ; Hades, the Underworld; ад кромешный — pandemonium ; (столпотворение) the
devil's delight - исчадие ада - сущий ад;
საინტერესოა აგრეთვე რომ, Hades–იდან არის ნაწარმოები არიული რასის ენის
ბრიტანულ დიალექტებში ღმერთის აღმნიშვნელი სიტყვა – God.
-- ფარაონების ეპოქაში ეგვიპტის გვერდით “HEBRÆA”-ს რეგიონში აღმოცენებულმა
იუდეველთა ქვეყანამ საკუთარი “ჯოჯოხეთი” შექმნა. იუდეველთა მეფემ მანასიამ (VII ს. ჩ.წ.ა.)
ჩაიდინა უდიდესი ცოდვა. იგი განუდგა იუდეველთა ტრადიციულ ღმერთს და იუდეაში
შემოიტანა Baal–ის კულტი. Baal–ის კულტი იუდეაში ძველი წმინდა სისხლის არიელების
გენეტიკური შტოდან - ფინიკიელებიდან და ლემურიელებიდან მოდის. ეს იყო სისხლიანი
კულტი, რომელიც ცოცხალი ადამიანების მსხვერპლთშეწირვას მოითხოვდა. მიმაჩნია რომ მეფე
მანსიამ თავისი მეზობელი ფინიკიის, არისტოკრატული წარმოშობის მქონე ცოლის კაპრიზი
დააკმაყოფილა. იუდეის გეენას ველზე აიგო კრემატორიუმი სადაც დაიწყო ცოცხალი ადამიანების
მსხვერპლთშეწირვა. განსაკუთრებულად შემაძრწუნებელი იყო მცირეწლოვანი უმანკო ბავშვების
შეწირვა. მსხვერპლების ფერფლი სპეციალურ ჭურჭელში ინახებოდა. თუ გავითვალისწინებთ
კირჩერის მიერ გადარჩენილი ისტორიული დოკუმენტების საიმედოობას, კირჩერის ნახატზე
გამოსახული გეენას ველის კრემატორიუმი, იუდეის ისტორიის რეალური ისტორიიდან ამოჭრილ,
იუდეველთა ერთი საშინელი პერიოდის ამსახველ რეალურ კადრად წარმოგვიდგება. გეენას
ველის ჯოჯოხეთს იუდეაში დიდხანს არსებობა არ ეწერა. ეჭვიც კი არ უნდა შეგვეპაროს იმაში,
რომ ეს სისხლიანი Baal–ის კულტი იუდეველი ღვთისმსახურების დიდ წინააღმდეგობას
წააწყდებიდა. რათქმაუნდა იუდეველები Baal–ის კულტს განუდგნენ, სატანური კრემატორიუმი
დაანგრიეს, მსხვერპლების ფერფლის ჭურჭელი გაანადგურეს და საკუთარი ცივილიზირებული
ქვეყნის შექმნის პროცესი გააგრძელეს, ველური გადმონაშთების გარეშე. იუდეველებმა
ღმერთისადმი შინაური ცხოველების და ფრინველების შეწირვა დაადგინეს სამუდამოდ. გეენას
სახელი კი ატლანტიდური და ეგვიპტური ფესვებით, იუდაიზმში მტკიცედ დაუკავშირდა
ჯოჯოხეთის მნიშვნელობას. ეს სახელი იუდეველმა ემიგრანტებმა სხვა ქვეყნებშიც გაავრცელეს.
გეენას სახელს ქართულ ენაშიც ჯოჯოხეთის მნიშვნელობა გააჩნია.
საოცარია მაგრამ ფაქტია რომ ბავშვების მსხვერპლად შეწირვის ველური ტრადიცია
აფრიკაში XXI საუკუნეშიც მოქმედებს. ჩვენს ე.წ. ცივილიზირებულ ეპოქას საკუთარი ველურებიც

ჰყავს და კანიბალებიც, საჯარო სექსის და შიშველი დემონსტრაციების ჩამტარებლებიც. თუ ჩვენ
ახლა ველურებიც გვყავს და გაველურების მდომნიც, რა იქნება წარღვნის შემდეგ…???
წიგნის პირველ ნაწილს დავამთავრებ საქართველოს შუა საუკუნეების რუკის მიმოხილვით
თითქმის მთელი თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორია აქ სამეგრელოს სამთავროს ტერიტორიაა.
თანამედროვე სოხუმის მიდებარე არეალი კი სამეგრელოს ულამაზეს კუთხის ოდიშის არეალია.
სამეგრელოს ჩრდილოეთ საზღვარი მთავრდება ანაკოფიის ეკლესიის არეალთან (გუდაუთის
რაიონის ტერიტორია). რუკაზე აფხაზეთის სამთავროცაა, მაგრამ ეს არის არა აფსუების აფხაზეთი.
ეს არის საქართველოს აფხაზეთის სამთავრო. აფსუები რუსების მიერ ჩრდილოეთ კავკასიიდან
ოტებული (გამოყრილი) ხალხია ძირითადად ადიღეელები. მათ გუდაუთაში შექმნეს ეთნიკური
პლაცდარმი, შემდგომში კი საბჭოური ინტერნაციონალიზმის ნიღბით მთელს ძველ ქართულ
ოდიშის და აფხაზეთის კუთხეს დაეპატრონენ.

ილიას მკვლელის "ვიღაც იმერელის" ღორეშელი ავნტიურისტის სერგო ორჯონიკიძის
კრეტინიზმის წყალობით, ქართული გენოფონდის სამხრეთ ბასტიონი ლორე-ალავერდი
თურქეთიდან ოტებულ სომხებს მიაკუთვნეს ჰერეთი აზერბაიჯანს, საქართველოს აფხაზეთის
სამთავროს ჩრდილოეთ ნაწილი ბიჭვინთის ეკლესიის მამულების ჩათვლით კი რუსეთს.
საერთოდ უნდა ვიცოდეთ რომ სომხეთის "კოლონია" თბილისის კოლონიის სამხრეთით, ივერიის
მიწებზე მეფის რუსეთის სომხურმა ლობიმ შექმნა XIX საუკუნეში. უფლება აყრილი საქართველო
ჩაწიხლეს, თურქების მიერ ოტებული სომხების კომპაქტური ჩასახლებით… თანამედროვე
აზერბაიჯანი კი გამუსულმანებული ივერიული ტომების ალვანების და ტარტარული (თურქული,
სპარსული) ტომების ასიმილაციის შედეგია. საქართველოს მეფეების უნიათობის გამო
გამუსულმანებული ლაზეთი თურქეთის ტერიტორიად იქცა. ლაზეთის არისტოკრატიამ წყნარი

ცხოვრება და გამუსულმანება არჩია, მუდმივი თავშესაფრის ძებნას მთებში. თურქების ჯარის
შემოჭრის მუდმივ ლოდინზე ფიქრში, ლაზურმა არისტოკრატიამ გამოსავალს მიაგნო...
ამგვარად დიდი ივერიის გენოფონდის უკანასკნელმა ბასტიონმა საქართველომ
დღევანდელ დღემდე მოაღწია. რა გველის მომავალში...??? მსოფლოიოს მმართველების პროექტის
მიხედვით, ჩვენ მსოფლიოს სხვა “განვითარებად” ერებთან ერთად ნელ-ნელა უნდა
გაგვანადგურონ. ჩემთვის გაუგებარია რა საჭიროა ამდენი უაღესად საეჭვო “წამლებით” სავსე
აფთიაქები, როცა ადამიანთა 90 პროცენტ დაავადებას ხილის დიეტა კურნავს კურნავს. რაც უფრო
სერიოზულია დაავადება მით უფრო დიდხანს დაგჭირდებათ მრავალწლიანი ხილის დიეტა.
ერთკვირიანი ხილის დიეტის შემდეგ ერთკვირიანი ჩვეულებრივი კვება შეგიძლიათ მიიღოთ.
მენიუდან უნდა ამოიღოთ შეკმაზული მწარე და ცხარე საკვები. მენიუში შეიტანეთ კარტოფილის
პიურე რომელიც მიღების წინ წვრილად დაჭრილი ხახვით შეკმაზეთ. მოხარშული სოფლის
კვერცხი, ბოსტნეულის სალათები, თონის პური, თაფლი.... ხანდახან შეგიძლიათ იყიდოთ
მაღაზიის ხორცი და მოხარშოთ. ნახარში აუცილებლად გადააქციეთ. ხორცს ცოტაოდენი მარილი
მარილი მოაყარეთ და კარტოფილის პიურეს და თონის პურს მიაყოლეთ... ასეთი ერთკვირიანი
პერიოდული კვება რამდენიმე თვეში თქვენს იმუნიტეტს ისე გაზრდის რომ ვერავითარი ვირუსი
ვერ მოგერევათ. ასეთი კვება და ჯამრთელი ცხოვრების წესი. საუკუნეზე მეტი ხნის სიცოცხლის
საშუალებას მოგცემთ... თავს ნუ დაიმშვიდებთ იმით რომ ჯამრთელი ხართ, მაღალი იმუნიტეტი
გაქვთ და არავითარი დიეტა არ გჭირდებათ. უნდა იცოდეთ რომ ვსვამთ ქიმიას და ვჭამთ ქიმიას.
30-35 წლამდე ძლიერი ახალგაზრდული იმუნიტეტი ახერხებს ორგანიზმის დაცვას ამ ნელი
მკვლელი ქიმიკატებისაგან... შემდეგ ეს რთული ქიმიური ნაერთები იწყებენ ჯამრთელ
უჯრედებზე შეტევას. ნელ-ნელა ნადგურდება ღვიძლის, ელენთის და კუჭქვეშა ჯირკვალის
დამცავი ფუნქციები. ყოველივე ეს სხვადასხვა დაავადებების წარმოშობას იწვევს და ნაადრევი
ლეტალური შედეგი დგება... ისეთი საშინელი შხამ ქიმიკატები შემოაქვთ, რომ ამით მოწამლული
სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ორგანიზმის საჭმლის გადამუშავების მექანიზმის სრულ
პარალიზებას იწვევს, იმუნიტეტის მკვეთი დაქვეითებით. გამოდის რომ GMO პროდუქტები არ
იკმარეს და ახლა GMO შხამ-ქიმიკატებზე გადავიდნენ. მიზანი ადამიანის რეპროდუქციის
მექანიზმის სრული განადგურებაა და ადამიანთა ემბრიონების დაზიანებაა მაქსიმალური
რაოდენობით… როცა ჩათვალეს რომ კაცობრიობის ბუნებრივ იმუნიტეტზე გლობალურმა
შეტევამ თავის პიკს მიაღწია - კოვიდ ტერორი დაატეხეს მსოფლიოს, რაც ჩინელებს
დააბრალეს...???... დაბალი იმუნიტეტის მქონე მილიონობით ადამიანს სიკვდილი მოუსწრაფეს
კოვიდ-19 ვირუსით და მისი შტამებით... ეს უსულგულო ფულის ბეჭვდით მცხოვრები
ლიბერასტების ბანდა უოლ-სთრითის ბუნაგიდან, კიდევ უამრავ უბედურებას დაატეხავს
მსოფლიოს....
- ახლა კი გაეცანით ალენ დალესის დოქტრინას: "საბჭოთა კავშირში ჩვენ დავთესავთ ქაოსს,
შეუმჩნევლად შევცვლით ზნეობრივ ფასეულობებს და ვაიძულებთ მოსახლეობას ირწმუნონ
ყალბი ფასეულობანი. თანამოაზრეებს, მოკავშირეებს და თანაშემწეებს ვიპოვით თვით რუსეთში,
მის ხელმძღვანელობაში. ეპიზოდურად ერთმანეთის მიყოლებით გავითამაშებთ გრანდიოზული
მასშტაბის ტრაგედიებს, რომელსაც მოჰყვება ყველაზე დაუმორჩილებელი ხალხის დაღუპვა,მისი
თვითშეგნების შეუქცევადისი საბოლოო ჩაქრობა. მისი ეკონომიკის სტაგნაცია და განადგურება.
ლიტერატურიდან, ხელოვნებიდან ჩვენ ამოვძირკვავთ სოციალურ არსს, გავაუცხოებთ
შემოქმედებით ინტელიგენციას, დავუკარგავთ მათ ხალისს იკვლიონ და სწორედ ასახონ მასების
სიღრმეში მიმდინარე ჭეშმარიტი პროცესები.
ლიტერატურა, თეატრი, კინო, პრესა ასახავენ და განადიდებენ ადამიანთა ქვენა გრძნობებს. ჩვენ
ყველანაირად ხელს შეუწყობთ იმ შემოქმედებით ინტელიგნციას, რომლებიც ადამიანის შეგნებაში
შეიტანენ სექსის, ძალადობის, ღალატის, უზნეობის კულტს.

სახელმწიფო მართვაში დავამყარებთ ქაოსსა დაგანუკითხაობას, ჩვენს მომხრეებს შეუქმნით ყალბ
ავტორიტეტს. ფარულად მაგრამ აქტიურად გამუდმებით წავახალისებთ ჩინოვნიკების
სირეგვენეს, სათნოების რანგში ავიყვანთ მექრთამეობას, უპრინციპობას, ბიუროკრატიზმს, საქმის
გაჭიანურებას, გავამასხარავებთ პატიოსნებასა და წესიერებას ისე, რომ ისინი არავის არ
დასჭირდება და იქცევა წარსულის გადმონაშთად. შეუმჩნევლად დავნერგავთ თავხედობას,
მატყუარობას, ლოთობასა და ნარკომანიას, ცხოველურ შიშს ერთმანეთის მიმართ,
უპასუხისმგებლობას, ღალატს, ნაციონალიზმსა და მტრობას ხალხთა შორის, უპირველესად
ყოვლისა, მტრობასა და ზიზღს რუსი ხალხის მიმართ.
ყოველივე ამას ჩვენ დავნერგავთ მოხერხებულად და ფარულად, ყველაფერი ეს აყვავდება
აშკარად, მაგრამ ცოტანი თუ მიხვდებიან რა ხდება, ვინც მიხვდება, მას ჩავაყენებთ უმწეო
მდგომარეობაში, გავხდით სასაცილოს, ცილს დავწამებთ და საზოგადოების ნაძირლად, მტრად
გამოვაცხადებთ".
ალენ დალესი, ცრუს ყოფილი დირექტორი.
დაწერილია 1945 წლის ბოლოს - დოქტრინა - ЦРУ против СССР.
ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ მსოფლიო დაიპყრო მდარე ხარისხის ფილმებმა, სადაც
რეკლამა უკეთდება: ძალადობას, კრეტინიზმს, უზნეობას, სიბილწეს, ნარკომანიას,
პროსტიტუციას, ფსიქიკა დანგრეული ადამიანების არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციებს
და ა შ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ჩაფიქრებული გეგმა, მთელი
მსოფლიოს და საკუთარი ქვეყნების მოსახლეობის წინააღმდეგაც კი აამუშავეს. ამ ფულის
მეშოკების გეგმა მხოლოდ წარღვნამ და ბირთვულმა მსოფლიო ომმა შეიძლება შეაჩეროს…
----------------------------------------------------------------------------Kakha Margiani. Tbilisi, Georgia. 21.03.2020.
-Egyptologist and Atlantologist.
-Founder of Cosmogeological Science.
-Founder of New Egyptology.
-The First Expert in the World on Atlantis
-Expert of pre-dynastic cartouches.

