Od

Do

60

-

170

-

200

Amerika

-

300

Amerika

-

331

B.vý chod

-

400

Amerika

-

400

Amerika

-

481

Perská říše / Ř ecko

-

490

-

506

-

500
516

2 100

MaT Mý ty a skutečnost Datování dle Z.Sitchina
Kde
Udá lost
vě k Ryb (dle Ea/Enkiho)

-

bitva u Meggida

Perská říše / Ř ecko

-

400

-

525

Perská říše / Egypt

-

529

Perská říše

-

534

Amerika

539

B.Vý chod

Perská říše

-

540

-

539

-

549

Olmékové postupně opouště jí svá mě sta u Mexického
zálivu
Alexandr Makedonský poráž í Peršany.
Olmékové a bílí lidé prchají před nepokoji ve Střední
Americe, obsazují území Močiků
reforma Inckého kalendáře
Alexandr Makedonský táhne do Asie.
Xerxés I poraž en u Salamíny.

za Egypt bůh Amó n-Ra

Babyló n

bez souhlasu bohů

Dáreos I neúspě šně útočí na Ř ecko Marathon).
"Kosmický kó d"s.214
"12.planeta"s.21
"Kosmický kó d"s.268

Kambý ses (syn Ký ra) u Pelusia poráž í Egypt, poté vstupuje Bůh Ahura-Mazda toto nepodoruje.
do Memfisu, prohlašuje se faraonem.
Kambý ses v Egyptě uznává vládu boha
Ra.
Ký ros umírá. Jediný nezávislý stát je Egypt.
fénická loď odpouvá aby ztrosotala u Americký ch břehů.
Babylon dobý vají peršané - Ký ros z dynastie
Achaimenovců
Vládne v Mezopotámii Sumeru, Akkadu, Babylonu, Asý rii.
Na V Ëlamu a Médu. V Malé Asii Chetitům a řecký m
osadám. Foinicii, Kanaánu, zemi Pelištejců.

"12.planeta"s.27; "Setkávání
s bohy" s.452
Vše řídí bůh Ahura-Mazda (pravda a
"Války bohů"s.34
svě tlo) který cestuje v okřídleném kotouči.
Znázorňován stejně jako Aššura
Asyřanů..
Bel-šar-utzur (Belšazar) se objevuje na hostině varování
"Kosmický kó d"s.269
MENÉ MENÉ TEKEL ... Daniel prorokuje rozmach a pád
"Setkávání s bohy" s.266
perské říše, příchod Ř eků s Alexandrem Makedonský m aj.

Peršan Ký ros vstupuje do Babylonu jako osvoboditel.
Povoluje návrta ž idů a obnovu chrámu v Judeji.
Kořeny Perské říše

"Kosmický kó d"s.268;
"Setkávání s bohy" s.331

Začíná vládnout Ký ros v Anšanu, provincii Élamu a Médu.
Sín po poráž ce Marduka se stává nejvyšším bož stvem
tzv.mě síčním bohem.
Nabonid odešel Babylonu zakládá osady v poušti, chce šířit V arábii začíná kult boha Sína - znakem
kult Sína.
je srpek půlmě síce

-

555

Sumer

-

556
555

Babyló n

-

562

Babyló n

-

576

Sinaj

-

583

Nabonid si rozhně vá Marduka. Nabonid odchází z
Babylonu do Arábie a pově řuje vládou syna Bél-šar-urura /
Bélšasar.
Nabonid obnovuje v Charránu Sínův chrám
Sín, Inanna, Utu. Inanna ž ádá opravu
E.CHUL.CHUL. Zavádí uctívání Sínový ch dvojčat
chrámu v Uruku a přeje si vyjet si
IN.ANNY a UTUa.
kočárem taž ený m 7 lvy.
Nabonid, velitel babylonské armády, dosazen na trůn, stává Nabonidova matka (velekně ž ka) a Sín
se vládcem Sumeru a Akkadu. Nastává problém, jak
který se vrátil do Charránu, připraví
zajistit "dvojvládí" bohů Marduka a Sína. Rovně ž Inanna
nástup Nabonida. Sín při svém příchodu
ž ádá opravu svatyně v Uruku.
mocnou zbraní zabíjí nepřátele Babyló nu.

Sín se vrací do Charránu.
Nabonid se ujímá trůnu
po smrti Nabukadnesara vládnou tři slabí králové, sesazeni
či zabiti, kně ž ka v Charánu se modlí k Sínovi aby pož ehnal
následnictví jejího syna Nabonida
umírá Nebukandnezar
prorok Daniel ž ije na dvoře krále Nabukadnezara
Babyló nský král Nabukadnezar boří I. Šalamounův chrám.

Babyló n

Ký ros obsazuje Babyló n

Babylon

Ký ros bojuje v malé Asii s Ř eky. Ký ros začíná expanzi.
Táhne na Babyló n.
Z oblasti poblíž kaspického moře přicházejí do Anšanu (V
pobřež í Perského zálivu) migranti. Vůdce Hachámaniš
Kořeny Perské říše zakládá dynastii Achaimenovců, pozdě ji vládcové perské
říše.

Perská říše

Kořeny Perské říše

-

587

-

592

-

586

Nebúzaradán (velitel Nabukadnezara II.) vypaluje
Jeruzalém, ničí Šalomounův chrám. Nahrazuje místního
Babyló n / Jeruzalém krále Jó jakíma králem Jó jakínem. Judští hodnostáři jsou
přemístě ni do Babyló nu včetně Ezechiela.
Ezechiel se stává prorokem.

-

597

-

600

-

605

-

610

-

Nabukadnezar dobý vá jeruzalém.
Féničané obeplouvají Afriku, hledají zlato a otroky pro krále
Nekó a.
faraon Nék vytáhl na vál.vý pravu proti Nahríně (H tok
Eufratu). Spojenecké síly babyloňanů a Ummán-Manda v
bitvě u Karchemiše vítě zí.

Afrika

lid Ummán-Manda (mož ná předsunuté hlídky Skytů) ze
severu dobý vají Charrán.
Poraž ená asyrská armáda ustupuje do Charránu aby zde
načerpala síly.

610

Babylonie / Egypt
Babylonie / země
Cedrů
-

614

-

612

Asý rie

-

626

Babyló n

-

675

Asý rie

-

648

Nabukadnezar II táhne na Egypt.
Nabukadnezar II táhne na Z do "Země Cedrů".
Babyloňané dobý vají Aššur a Ninive. Egyptský farao Nech
zabírá část území. Babylonie (Nabukadnesar II) se také
osvobozuje. Konec Asý rie.
Potrestání Asý rie. Nájezdy ze S a V, vzpoura Babyloňanů
na J.
Vzkříšení Babyló nu. Nabopolassar vyhlašuje nezávislost.
Babyló n začíná dobyvačné vý pady.

Asý rie

Esarchadó n (680 - 669) a jeho nástupce Aššurbanipal
útočí na Egypt.

-

681

-

686

Asý rie

-

626

Judea

-

689

-

701

-

704

-

721

-

721

-

722

-

705

Asyřané získávají nad Babylonem opě t kontrolu. Sancheríb
Asý rie plení Babylon
plení Babyló n. Střety s Egypťany u Středozemního moře.
a ovládá celou
Dobytí mě st Sidó n, Tý ros, Akko, Ašod, Aškaló n, Laggaš.
Mezopotámii
Obsazuje Judeu, Jeruzalém.
Sancheríb táhne na 3. válečnou vý pravu proti Judei a
Jeruzalému. Nejprve přes území Chatti do oblasti
Charránu.
Sancheríb (syn Sargona II) nastupuje na asyrský trůn.
prorok Izajáš - současník Sargona II.
Sargon II (Šarru-kín). Posílá do vyhnanství zbylé
obyvatelstvo Severní říše Izrael a končí tak jeho existenci.

Babyló n

-

745

-

727

-

750

-

430

-

824

-

772

-

800
830

-

858

-

870

-

879

Asý rie

-

880

Izrael, Judea

-

900

Asý rie

-

950

-

953

-

936

-

900

-

1 000

-

1 000

-

1 000

Izrael

-

1 200

Izrael
Asý rie

-

1 230

Egypt

-

1 250

-

1 250

-

1 275

Izrael
Amerika
Izrael
Izrael

946

Jeruzalém
Jeruzalém

-

800

-

Egypt

-

1 250

Chetité

B.vý chod

po smrti
Muvattališe

Egypt / B.vý chod

?

-

1 296

-

1 300

-

1 200

Mezopotámie

-

1 300

-

1 200

Malá Asie

-

1 334

-

1 306

-

1 350

1 379

-

1 393

-

1 393

-

1 393

Egypt

Blízký Vý chod

-

1 400

Amerika

-

1 400

Amerika

-

1 421

Egypt

-

1 433

Egypt/Izrael

-

1 450

Egypt
Sinajský pol.

-

1 450

-

1 482

-

1 500

-

1 500

-

1 425

Egypt

Asyrské království

Egypt
Egypt
-

1 200

Indie

-

1 500

Amerika

-

1 500

Amerika

-

1 500

Amerika

-

1 512

Egypt

-

1 513

Egypt

-

1 525

-

1 525
1 550
1 567

-

1 570

-

1 600
1 600

-

1 650

-

1 750

-

1 759

-

1 800

-

1 833

"Kosmický kó d"s.267

"Kosmický kó d"s.266

"12.planeta"s.123, "Kosmický
kó d"s.256

"Kosmický kó d"s.262
"Setkávání s bohy" s.328

"Války bohů"s.34

Hospodin trestá Jeruzalém za jeho hříchy, "Kosmický kó d"s.248, 265
povoluje Nabukadnezarovi (Mardukův
"Setkávání s bohy" s.274
vyvolený ) vyplenit Jeruzalém.

Hospodin / SÍN ? varuje před "cizácký mi "Kosmický kó d"s.262
modlami" a předpovídá zničení chrámu v
Jeruzalémě .
"Kosmický kó d"s.263

"Kosmický kó d"s.248

"Kosmický kó d"s.247
Sín / Hospodin ? se hně vá na Charrán a
opouští ho. Charrán pustne. Pouze
velekně ž ka Adad.Guppi setrvává v
chrámu a usiluje o Sínův návrat.

"Kosmický kó d"s.254

Dle příkazu Hospodina.
dle příkazu Marduka protož e jiný bůh si
tuto zemi již než ádá
"12.planeta"s.27, "Kosmický
kó d"s.247
Expanze Asý rie se začínají nelíbit
Hospodinovi.
Vý pady Babyló nu ve jménu Nabua a
"Setkávání s bohy" s.322
Marduka. Marduk po 21 letech asyrského
zajetí podporuje vzestup Babyló nu a
úpadek Asý rie.
Před příchodem do Egypta dostává
"Kosmický kó d"s.247, 251
Asarhaddon v Charránu pož ehnání boha
Sína. Při útoku použ ívají zářící zbraň
bohů, Ištar má zbraň v přilbě a účastní se
bojů

"Setkávání s bohy" s.322
"Kosmický kó d"s.174
"Války bohů"s.31, "Kosmický
kó d"s.243

"Války bohů"s.28, "Kosmický
kó d"s.242; "Setkávání s
bohy" s.450

Marduk se na Babyló n rozhně val. Použ ití "Setkávání s bohy" s.442
zbraně Aššura. Asyřané Marduka
přemísťují do asyrského hl.mě sta, stává
se zajatý m bohem.
"Kosmický kó d"s.240

Ašur chce rozšířit svá území.
Asyrští králové podporovaní Ašurem
zabírají Severní Izrael.

"Kosmický kó d"s.240
"Kosmický kó d"s.158
"Kosmický kó d"s.156, 238

místní vůdce Merodach-Baladan obnovuje v Babyló nu
oslavy Marduka, na krátký čas vyhlašuje nezávislé
království
Šalmaneser V. dobý vá hl.mě sto Samaří a posílá severního
izraelského krále do vyhnanství. Je dobyt zbytek Izraele, lid
je rozptý len po asyrské říši, ztrácí se 10 izraelský ch kmenů
asyrský král Tiglatpilesar III.(Tiglat-Pileser,Půl) útočí na
Severní říši Izrael
"Vě k hně vu", období 15 kanonický ch proroků Á mos,
Ozeáš, Malachiáš, Izajáš, Jeremiáš…
10 izraelský ch kmenů vypuzeno Syřany, beze stopy se
ztrácejí
umírá prorok Elíša
32. král v Mexiku
Šalmaneser III - začíná s asyrský mi vý pady do Izraele.
Plení Damašek, vazalská daň pro Izrael.
vláda Achaba, doba proroka Elijáše (Eli-Jahu)
ustanoveno hlavní mě sto Kalhu (Calah), počátek
začíná novoasyrské období plné expanzí,
novoasyrského období
válčení, brutality - ve jménu boha Ašura

"Setkávání s bohy" s.442

6.král Izraele ustanovil nové hl.mě sto, odtrž ení Judee a
Izraele.
Šalmaneser III obsazuje Akkad, Kuthu, Babylon, Borsipu

"Setkávání s bohy" s.436

Obdoví proroků či spíše mluvčích Hospodina. Elijáš (za
vlády Achaba -krále S Izraele) a jeho konfrontace na hoře
Karmel s baalový mi proroky.

"Kosmický kó d"s.238;
"Setkávání s bohy" s.448
"Kosmický kó d"s.238;
"Setkávání s bohy" s.448
"Setkávání s bohy" s.443

"Setkávání s bohy" s.440
"Kosmický kó d"s.238;
"Setkávání s bohy" s.448
"Setkávání s bohy" s.436
"Setkávání s bohy" s.442

Aššur daruje ž ezlo. Aššur a Nergal darují
zbraň.
"Kosmický kó d"s.218
"Kosmický kó d"s.212

"Kosmický kó d"s.260

Lidé budou trestáni za klaně ní se více
"Kosmický kó d"s.234
bohům ane bohu samotný ch Elohím.
Jedna říše bude ničit druhou aby nakonec
všechny byly poraž eny.

král Šalamoun a fénický král Chíram vysílají na moře
expedici aby obeplula Afriku a hledala zlato

bitva Egypt /
Pelištejci

-

Marduk kráčí s Ký rosem, umož ní
obsazení Babyló nu bez boje.
Marduk si vybral Ký rose jako krále nové
říše.

Egyptský faraon Šíšak nechává vyplenit Šalamounův
chrám. (-928? str.238 "Kosmický kó d")
Šalamoun staví chrám v Jeruzalémě , na hoře Mó ria.
Ulož ení schrány úmluvy.
Vlády se ujímá Šalomoun.
Prorok Elijáš vystupuje u Jericha J34+J26na nebe v
ohnivém voze. Jeho nástupcem je Elíša.

Jeruzalém
-

"Kosmický kó d"s.267

"Setkávání s bohy" s.328
"Kosmický kó d"s.268
"Kosmický kó d"s.214

Aššurbanipalova armáda překračuje řeku Idide
Ištar sídlící v Arbele pomáhá
Aššurbanipalovi
Aššurbanipal - assyrský král zakládá pově stnou knihovnu v
jeho paláci v Ninive.
Po neúspě chu u Jeruzaléma je v Ninivě zabit svý mi syny
Bohové zachraňují Esarchadó na aby se
král Sancheríb. Na trůn nastupuje jeho syn Esarchadó n
mohl stát králem. Ištar mu pomáhá při
/Asarhaddon.
nástupu na trůn. Vladařský slib za
přítomnosti Ašura, Sína, Šamaše, Nabúa
a Marduka.
Aššurbanipal
Judea obsazena Asyrčany. Sancheríb dobý vá řadu
Obsazení Judeji bez souhlasu bohů. Není
judský ch mě st a král Judeje Chizkijáš mu posílá vý kupné. použ ita zbraň bohů. Chizkiáš si stě ž uje
Přesto ale obkličuje Sancheríb Jeruzalém s Chizkijášem. proroku Izajášovi ž e je tupen Hospodin.
Jeruzalemský král Chizkiáš zajal Padiho, krále
Hospodin pobíjí Asyrčany (185 tis.
pelištejského mě sta Ekró n který byl vě rný Aššurovi. Proto bojovníků před branami Jeruzaléma) a
Sancheríb obléhá Jeruzalém ale neútočí. Okolní oblasti
prorokuje smrt Sancheríba.
předává králům Mitintimu (Ašdó d), Padimu (Ekró n),
Sillibelovi (Gáza).

Asý rie

Zdroj
"12.planeta"s.420, "Kosmický
kó d"s.43
"Války bohů"s.12

"12.planeta"s.22

Ž idovští přesídlenci vracející se z Babyló nu opě t budují
Šalamounův "druhý " chrám.
vrcholný rozkvě t Ř ecka
dokončena obnova chrámu v Jeruzalémě
Achaimenovci (vůdce Ký ros) obnovuje Jeruzalém.

Ř ecko
Jeruzalém

-

Egypt -Thutmó s III poráž í koalici Kanaánský ch králů u
Meggida
Teotihuacán - potvrzeno archeologický m průzkumem, ž e
ceremoniální jádro má v té době rozlohu témě ř 7 km2

Bohové

Egypt
-

1 512

Egypt
Evropa
Egypt
Egypt

?

Mezopotámie
Asie
Egypt

Asý rie
Babyló n Chammurapi
Egypt

-

1 850

-

1 800

-

1 890

Babylon

-

1 900

Amerika

-

1 900

Egypt

Král David začíná vládu v Izraeli. Ustavuje Jeruzalém
hlavním mě stem a chce vybudovat chrám pro archu
úmluvy. To je ale povoleno až jeho synovi.
Král Saul
rozšiřují říši na S a Z až k Libanonu, král Tiglat-Pileser I
Aššura, Ninurta, An, Adad
Merenptah - ve snu dostává bož í pomoc a meč proti
útočícím Libijcům
začíná úpadek Chetitů - nájezdy "lidu z Achiavy" kteří
přecházejí přes Egejské moře, mož ná Achajci z Homérovy
Iliady
vládne Nenoferkheptah. Do jeho hrobky se pozdě ji vydává
Satni aby získal knihu Thovta.

"Setkávání s bohy" s.269

Chattusilis III- princ má bý t podroben svý m bratrem
Muwattalisem útrpné zkoušce.

Inanna/Ištar chrání Chattusilise

"Setkávání s bohy" s.319

RamesseIII odráž í útok

pomáhá Amon-Ra

"Války bohů"s.19

obsazování středozemního pobřež í Kanaánu krétský mi
z nájezdníků se stávají Pelištejci
nájezdníky
mírová smlouva Egypt-Chetitské království. Faraon si bere
za manž elku chetitskou princeznu, mír je nutný protož e
hrozí nájezdy "lidí z moře" - z Kréty a dalších řecký ch
ostrovů

"Války bohů"s.19

Izraelci v Kanaánu jsou omrzelí neustálý mi souboji s králi
mě stský ch států. Ž ádají Hospodina aby z nich učinil silný
národ a dal jim krále. Kralovat začíná Saul, pak David kdy
je hlavní mě sto přesunuto do Jeruzaléma.

"Kosmický kó d"s.234

Asyřané (Tukulti-Ninurta I.) dobý vají Babyló n , zajímají
Marduka a zároveň ho oslavují ve svý ch obřadech.
bitva Egypta s Chetity u Kadeše (jinde -1286). Ramesse II Amó n-Ra zachraňuje RamesseII
prohrává s chetitský m panovníkem Muvattališem, Chetité
jsou ale bitvou oslabeni

"Kosmický kó d"s.233

Churrité se stahují do SV části své říše, svou říši nazý vají
Urartu (Ararat). Hlavní svatyně zasvě cena Anovi.

"12.planeta"s.83

-

1 900

Asý rie

1 900

B.Vý chod

uctíván panteon bohů - v čele Tešeba
(Tešuba)/Iškur/Adad

"Války bohů"s.19

"Kosmický kó d"s.233

Chetité ovládají Malou Asii. Staří Ř ekové se s Chetity
Joviš(Zeus), Apolló n, Minerva, Mars
střetávají . Trojská vá lka
Mursilis, chetitský král
smlouva mezi chetitský m králem Šupilulima a Mattiwazou
(král churritského království Mitani)

"Války bohů"s.9

Z 12 kmenů jsou Rúbenovu a Gádovu kmeni a polovině
Manasesova kmene přidě leny části Zajordánska včetně
Gileádské pahorkatiny kde vládne král Ó g(obr, z rodu
polobohů)..

"Kosmický kó d"s.15

Nový farao si mě ní jméno na Achnatona (Aton - symbol
okřídleného kotouče). Snaha uctívat jednoho boha. Kně ž í
však pokus likvidují.

"Kosmický kó d"s.232

Izraelité přicházejí do Kanaánu.
Mojž íš obdrž í na hoře Sinaj kamenné desky s desaterem.

"Návrat ke Genesis"s.94
"Kosmický kó d"s.142

Amalékovci zradí Izraelce a napadají je.

"Kosmický kó d"s.142

Halleyova kometa

"Návrat ke Genesis"s.94

Asi v této době zpomalení rotace Země . (dle "Setkávání s
bohy" s.412 v roce 1400
vládne Tito Yupanqui Pachacuti II (nebo -1394)

"Setkávání s bohy" s.412

Olmékové budují "posvátná jádra", potvrzena existence
mě sta Teotihuacán
Thutmos IV -stává se panovníkem dle vě štby Sfingy
Odchod Izraelců z Egypta (jiní udávají r.1230 či 1460).
"Kosmický kó d"s.137 r.-1450. Mojž íš má 80 let.

"Setkávání s bohy" s.316

"Setkávání s bohy" s.308
"Setkávání s bohy" s.395

Mojž íš se vrací do Egypta a 7 (17) let bojuje s faraonem o
"Kosmický kó d"s.143, 232
mož nost odchodu Izraelců. Jinde 1440.
Mojž íš rozmlouvá s bohem u hořícího keře. Mojž íš se
Bohové naučí člově ka použ ívat abecední "Kosmický kó d"s.142
naučí abecední písmo - 22 znaků.
písmo.
Thutmos III umírá, vládne Amenhotep II
"Setkávání s bohy" s.394
Thutmos III. Zabíjení izraelský ch nemluvňat. Mojž íš prchá z
Egypta.
Hatšepsut umírá, vládnou začíná Thutmose III.
Kamenný kruh na Golandský ch vý šinách přebudován na
mohylu.
Pokračuje stě hování národů - do Indie přichází skupina lidí
"árijců" z oblasti S Íránu či Kavkazu. Přinášejí s sebou
ústně tradované védy.

"Kosmický kó d"s.232
"Setkávání s bohy" s.393

"12.planeta"s.71

osídlováno Monte Albano (rozkvě t v r.-500). Skulptury
umučený ch Olméků a Semity.
plně rozvinutá civilizace Olméků (mož ná ale až od r. 1200)
rozvinutá kultura Chavín - prahmota andské civilizace
Thutmose I umírá, vládu přebírá Thutmose II,vládne 9 let a
po jeho smrti vládu přebírá Hatšepsut (Thutmose III je příliš
mladý ).
narození Mojž íše z kmene Lévi, pro záchranu ž ivota byl
dán do košíku a poslán po Nilu. Nalezla ho Hatšepsut,
dcera Thutmose I.
Thutmos I.nahrazuje předponu RE/Amon tvarem boha
Thovta. Počíná útlak Izraelitů.
Thutmó s I, vojenské vý boje do Asie až k řece Eufrat
úpravy na Stonehenge
faraó n Ahmó s vyhání Hyksó sy
18.dynastie ustanovila faraó nský trůn v Thébách, stavby v
Karnaku a Luxoru.
Chetité dobý vají Babyló n.
Zaniká civilizace v údolí Indu.
Končí období chaosu, začíná II.království (Střední
království)
vrchol Chetitského království
bojují na rozkaz Tešuby - Hromovládce.
Pomáhá Ištar "Paní bitevního pole"
konec království Mari, zničen babyló nský m králem
Chammurabbim
sílí další panství
rozšiřuje panství

"Války bohů" - J.C.Tello
"Chavin"
"Setkávání s bohy" s.392

"Setkávání s bohy" s.392

"Kosmický kó d"s.231

"Kosmický kó d"s.6
"Setkávání s bohy" s.390
"12.planeta"s.81
"Kosmický kó d"s.230,
"Setkávání s bohy" s.390
"Války bohů"s.12

"Setkávání s bohy" s.312
Aššur (Vševidoucí), Ninurta, Adad
bohové mu radí, Marduk mu dává zbraň

příchod Izraelců do Egypta. Josef posílá pro bratry a otce
Jákoba (130l).
Amenemhet III -sen o sedmi kravách, vysvě tluje Josef.
Josef se v Egyptě stává uznávaný m vykladačem, dostává
za úkol připravit zemi na 7 roků bídy.

"Setkávání s bohy" s.388
"Setkávání s bohy" s.300,
s.388

"Kosmický kó d"s.230
V Babylonu nastupuje na trůn královská dynastie podřízená Rozptý lení bohové si začínají zřizovat
Mardukovi.
vlastní sídla po celé Mezopotámii (Elam s
hl.mě stem Súsa - Ninurta, Mari -Ištar,
Chatti - Adad/Tešup atd.).
vláda 4.monarchy
Chammurapi - zákoník
na stéle je vyobrazen, jak přijímá odznak "12.planeta"s.50, 125
spravedlnosti od UTUa/Šamaše

Marduk se prohlašuje za boha všech bohů, dochází k
falšování "Enúma eliš". Probíhá jeho "korunovace" za
účasti 50 velký ch bohů a 7 bohů předurčení. Marduk
získává číslo 50.

-

"Války bohů"s.25
"Setkávání s bohy" s.304

Amorejští náčelníci zakládají samostatnou dynastii
Počátek Babylonu na J, počátek říše v Babylonu.

Marduk se stává nejvyšším bohem,
obdrž í číslo 50.

"Kosmický kó d"s.189

Vládne Marduk.

"12.planeta"

Babyló nie

Jákob má 12 synů, s Ráchel má Josefa a Benjamina.
Bratři prodávají Josefa do otroctví, začíná se naplňovat
předpově ď o 400 letech v cizí zemi.
-

1 900
1 900

B.Vý chod

-

1 963
1 983
2 000
2 000

Evropa
B.vý chod

-

2 000

B.vý chod

-

2 000

Amerika

-

2 000

-

2 000

?

-

Sumer

2 000

Sumer

?

?

Sumer

?

?

Sumer

?

?

Sumer

Jákob navště vuje kamenný kruh na Golanský ch v.
Počátek Asý rie na S
Hladomor, Izák odchází do Kanaánu. Ezau se ž ení s
místní dívkou. Jákob si jde pro nevě stu z J Kanaánu do
Charrámu. Na cestě zaž ije vidě ní "nebeského ž ebříku".
Pracuje pak 7+7 let u Lábana a dostává jeho dcery Leu a
Ráchel. Nakonec s nimi prchá a je dostiž en Lábanem se
syny u kamenného kruhu na Gol.v.
Izákovi se narodil Jákob a Ezau.
Izák se ž ení s Rebekou(z Cháranu).
úpravy na Stonehenge
Marduk poráž í Ninurtu, získává trůn nejvyššího boha
Marduk vítě zí nad Ninurtou
árijské kmeny migrují z Kavkazské oblasti do JV Indie a JZ
do malé Asie. Původ Chetitů
začíná se rozvíjet civilizace Olméků podél pobřež í
Mexického zálivu, pozdě ji přesun k J, v Chavídu setkání se
zlatokopy z Adadu
UR padl do rukou elamský ch dobyvatel, amorejec Išbi-Erra
obnovuje sumerské království v Larse

přechod z vě ku Bý ka do vě ku Berana
Propukají války.Katastrofa obřích rozmě rů. Centrum moci
se přesouvá na S do Babylonu. KONEC SUMERU

Išbi-Erra si klade za cíl znovudobytí Uru o "12.planeta"s.93
obnovení místní svatyně SÍNa

Katastrofa dle rozhodnutí velký ch bohů.

"12.planeta"s.121

"Kosmický kó d"s.32;
"Setkávání s bohy" s.386
"Setkávání s bohy" s.386

Abrahám dle pokynů odchází před nebezpečím zamoření z
Negev na území Filištínský ch u Středozemního moře.

-

2 023

-

2 024

-

2 024

-

2 024

-

2 024

-

2 029

-

2 038

-

2 039

-

2 040

Bohové mají obavu aby se Nabú nezmocnil Sinajského
kosmodromu. Anunnakové souhlasí s použ itím jaderný ch
zbraní. Nergal a Ninurta zničí kosmodrom a vzpurná
kanaánská mě sta.

Sinajský pol. Sodoma, Gomora,
kosmodrom

Mezopotámie

-

2 030

Egypt

"Kosmický kó d"s.226

Zachováno zůstává ještě přístaviště v
"Kosmický kó d"s.199
Cedrový ch horách u Libanonu (Baalbek) a
Nippur- řídící středisko. Hospodin se
odmě ňuje Abrahámovi za dřívě jší obranu
kosmodromu a jeho následovníkům
přenechává území.
Bohové použ ijí jaderné zbraně "sedmero "Kosmický kó d"s.188, 198
strašlivý ch zbraní" které jsou ulož eny v
Abzu, v Enkiho příbytku. "Epos o Errovi"
resp."Bůh války Erra"

Nabu, Mardukův syn, začne povzbuzovat kanaánské
příznivce, aby se zmocnili kosmodromu.
Marduk s přívrž enci táhne do Sumeru, usedne na trůn v
Marduk vyhlašuje nadvládu nad Zemí i v
Babylonu. Boje se rozšíří i do střední Mezopotámie.
nebesích
Nippurská velesvatyně je znesvě cena. Enlil ž ádá trest pro
Marduka a Nabua, Enki nesouhlasí ale jeho syn Nergal se
staví na stranu Enlila.
Nabú vtrhne do Mezopotámie a otevírá bránu Babylonu
svému otci Mardukovi.
Ibbisín nastupuje po Šúsínovi na trůn. Z provincie stále více
podporují Marduka.
Šúsín na trůně Uru po Amarsínovi, říše se rozpadá.
Amarsín umírá uštknut hadem při pokusu dosáhnout
Sinajského pol. Z moře.
Mentuhotep II (vůdce thébský ch kníž at) poráž í faraony ze Amon-Re/Marduk získává vliv v Egyptě .
S a rozšiřuje nadvládu Théb.

IV. Neblahé století

Abrahám (86l) má se služ ebnou Hágar syna.

2 041

-

2 041

-

2 042

-

2 042

-

2 047

Egypt

-

2 047

Egypt

-

2 047

-

2 039

-

2 048

-

2 024

-

2 048

-

2 055

Šulgi umírá. Marduk se stě huje do země Chetitů, přichází
do Charránu právě když odtud odchází Abraham dle
Hospodinova příkazu. Abraham (75r) je poslán z Charránu
do J Kanaánu se synovcem Lotem a elitní jednotkou
jezdců.
Na Nannarův rozkaz vysílá Šulgi élamská vojska potlačit
nepokoje v kanaánský ch mě stech. Élamští se dostanou až
k bráně Sinajského poloostrova a ke kosmodromu na ně m.

-

2 068

28.rok vlády Šulgiho. Dává svou dceru élámskému
náčelníkovi i s mě stem Larsou. Dostává "cizineckou legii".

-

2 080

-

2 095

-

2 096

-

2 096

-

2 100

-

2 100

Mezopotámie

Sumer

2 113

Sumer a Akkad

2 123

Abraham

-

2 130

Mezopotámie

-

2 160

-

2 160

-

2 200

-

2 220

-

2 220

-

"Kosmický kó d"s.195

Abraham odchází z Negevu (J Kanaán) do Egypta, kde
stráví 5 let, potom se vrací s dalšími vojáky. V Egyptě ho
přijímá poslední farao 10.dynastie (v r.2040 bude svrž en
kně ž ími z Théb)
Amarsín (bibl.Amráfel), syn Šulgiho, se stává králem Uru.

"Setkávání s bohy" s.383

Anu a Šulgi nařizují Šulgiho smrt. Znovu
se objevuje Marduk. Hospodin nařizuje
Abrahámovi odejít do Kanaánu a bránit
přístup ke kosmodromu na Sinajském
pol.
Šulgi již není vyvolencem Anu a Enlila,
rozhodli aby zemřel.

-

2 040

Terach (Táre) se synem Abramem (Abrahám) s rodinou
odcházejí ze sumerského Uru do Charránu (Háran) na
h.toku Eufratu.
Sumerský král Urnammu (Ur-Nammu) umírá v bitvě . Lidé
považ ují jeho smrt za zradu Anua a Enlila.
Kně z vě štec Terach přelož en do Uru (UR III)
Lagašský panovník Gudea staví dle pokynů bohů chrám zikkurat pro Ninurtu. Na stavbu najímá 216 000 lidí.

"Setkávání s bohy" s.383

"Kosmický kó d"s.31
Ningirsu/Ninurta dává pokyny Gudeovi ke "12.planeta"s.35; "Setkávání
stavbě chrámu.
s bohy"s.252

Egypt

Egypt - rozdě lení

Mezopotámie

-

Akkad

Akkad
-

2 291

Akkad

-

2 316

Akkad

-

2 351

Králové IX. A X. dynastiepřestávají uctívat Osirida a
Hó ra.Hlavní mě sto je přestě hováno z Memfisu do pozdě jší
Hérakleopole.

Přívrž enci Re/Marduka obdrž í J část, faraonové kteří jsou
proti ně mu získávají trůn D.Egypta.
V rodině královského kně ze se narodil Abrahamův otec
Terach.
obnovení dodávek cínu, objevuje se národ Kasitů (mož ná
spjatý ch s úpravou rud)
Mezopotámie a Sumer začínají opě t vzkvétat. Centren je Thovt pomáhá králi Gudeovi postavit
Ur. Za panování osvícený ch vladařů z Lagaše se sumerská chrám-zikkurat zasvě cený Ninurtovi.
civilizace znovu pozvedá.
"12.planeta"s.420, "Kosmický
kó d"s.43

Inanna se chopí moci v Mezopotámii. Naramsín zneuctí
Nippur. Velcí Anunnakové zničí mě sto Agad. Sumer a
Akkad okupován cizími jednotkami, které zachovávají
vě rnost Enlilovi a Ninurtovi.

Inanna se staví proti Anuovi. Ten nařídí
zpustošení Akkádie. Konec éry Inanny, se
vrací k rodičům (Nannarovi a Ningal).

úpadek Akkadu. Vojska z oblasti dnešního Iránu napadli
kraj Gutejců a Élam. Přes varování bohů posílá své
bojovníky do války Naramsím a prohrává. Akkad ztrácí
tisíce bojovníků, začíná hladomor.

Ištar mě ní plán v neprospě ch Akkadu.
"Války bohů"s.22
Naramsín prosí Ea aby zvrátil rozhodnutí
Ištar. Enlil přivolá zmar na Syny zla a
Akkad ž ije 300r v míru.

nejvě tší rozkvě t Akkadu. Naramsín (vnuk Sargona) proniká
na SZ. Dobý vá i stát Ebla.
Na trůn Akkadu nastupuje Naramsín. Inanna ho přimě je
aby vstoupil na Sinajský poloostrov a vpadl do Egypta
(uznává jeho vládnoucího boha Naramsína).
rozšiřování Akkadské říše. Sargon touž í po vládě nad
všemi 4 oblastmi , odnáší posvátnou půdu z Babylonu.
Další fáze konfliktu Marduk/Inanna. Situace se zklidní poté,
co Nergal (Mardukův bratr) přijede z již ní Afriky do
Babylonu a Marduka přesvě dčí, aby Mezopotámii opustil.

Naramsín použ ívá bož skou zbraň,
pomáhá Nergal.
Z Inanny se stává nelítostná válečnice.

-

2 350

Sumer

-

2 371

Akkad

Sumer

narozen Šelach (jeden z linie Šéma)
Inanna pomáhá na trůn svému zahradníkovi, pozdě ji číšník Inanna se miluje se svý m zahradníkem,
krále Kiše - Sargonovi I (Šarru-Kin).
pozdě ji mu dopomůž e k titulu krále.

2 381

-

2 400

-

2 400

?

Sumer
Amerika

Urský panovník Dungi.
U jezera Titicaca dostává Manko Kapak zlatou hůlku, je
vyslán založ it Cuzco. Končí mezopotámské a zlaté období
Tiahuanaca, aby se zde pozdě ji tě ž il cín.

"Války bohů"s.22

Marduk, Inanna, Nergal

narozen Heber (jeden z linie Šéma)
Inanna je omezována Mardukem. V Uruku odstranili její
komnatu a "vypřáhli její zlaté spřež ení". Opouští Eannu v
hně vu a uchyluje se na neznámé místo.
Urucký vladař Ur-Namma ustavuje ně které zákony a
zásady pro váž ení a míry zbož í
Vznik Akkadského království v Mezopotámii . Začíná vláda
Sargona Velikého (Šarukín "Spravedlivý vládce"). Buduje
hl.mě sto Agad(Akkad) a ustavuje Akkadské království

2 400

"12.planeta"s.119
"Kosmický kó d"s.186

"Kosmický kó d"s.186

období III.urské dynastie, UR se stává potřetí hlavním
mě stem říše
V Nippuru se Terachovi narodil Abraham.
Enlil a Ninurta pobý vají často mimo, centrální vláda proto
oslabuje. Inanna se na krátký čas pokouší získat
královskou moc v Uruku.

vě k Berana (na počest Marduka)

60

Akkad

-

"Kosmický kó d"s.186

Gutejci odcházejí z Mezopotámie. Lagaš vzkvétá.

2 255

-

"Kosmický kó d"s.194

Inanna vyzvala Šulgiho k milostný m hrám
v chrámu, zvolila ho "za muž e hodného
lůna Inannina"

Na severu vzniká Charrám (miniaturní Ur) jako obchodní
základna a brána do Malé Asie, do země Chetitů.
Nannar vládne mě stskému státu Uru se svou manž elkou
Nannar a Ningal
NIN.GAL.
Enlil svě řuje země Šémovy Nannarovi. Ur je prohlášen
Ur je kultovním střediskem Nanny/Sína
hlavním mě stem nové říše, Urnammu/Ur-Nammu(urská
ktrý sídlí ve mě stě se svou ž enou Ningal
radost) zde nastupuje na trůn, je jmenován ochráncem
Nippuru. Nippurský kně z Terach (otec Abrahama) odchází
do Uru aby navázal kontakty s jeho královský m dvorem.

-

2 193

Amarsín pod vedením Inanny vytváří koalici králů vý chodu,
potom začíná vojenskou expedici na Kanaán a Sinaj.
Vůdcem je Élamský Kedorlaó mer.
rok Posledního soudu, 6.rok panování posledního krále Uru
-Ibbisín
Kanaánští králové slibují poslušnost jiný m bohům.
Abraham se vrací z Egypta s elitní jednotkou zpě t do
Negevu.
Dolní Egypt čelí vý zvám princů z Théb (J Egypt) kteří
považ ují za nejvyšší bož stvo Amona.

Na trůn v Uru nastupuje po Ur-nammu král Šulgi, posiluje
imperiální svazky. Ř íše vzkvétá, Šulgi se zamiluje do
Inanny, dává Élamský m Larsu za jejich služ bu v cizinecké
legii.

-

2 180

"Setkávání s bohy" s.385

Thébský princ vě rný bohu Re/Mardukovi táhne na
Mentuhotepa I na S. Nabu (syn Mardukův) získává v Z Asii
přívrž ence pro svého otce.

2 113

-

"Kosmický kó d"s.197

Marduk ž ije 24 let v zemi Chetitů a čeká na svou přílež itost. Marduk se připravuje k převzetí nadvlády "Kosmický kó d"s.187, 193
Doufá ve slavný návrat do Babyló nu. Vysílá syna Nabúa
nad ostatními bohy.
aby Z od Eufratu shromáž dil lidskou armádu.

-

-

"Kosmický kó d"s.188

Abrahám odráž í postup vý chodních králů u Dur-Mah-Ilani, u JHVH uzavírá s Abramem smlouvu.
"Setkávání s bohy" s.383
brány ke kosmodromu na Sinaj.pol. Abrahám kontroluje
JHVH prorokuje, ž e Abrahamovi potomci
přístup k základně . Zachraňuje synovce Lota který byl
budou 400 let slouž it v cizí zemi a poté
unesen ze Sodomy do Damašku.
dostanou "zemi zaslíbenou"

-

Sinajský pol.

"Setkávání s bohy" s.386
"Setkávání s bohy" s.386
"Kosmický kó d"s.13
"12.planeta"s.245

Bohové zakládají civilizaci Olméků, Thovt
řídí zakládání dolů.

Nannar opuští mě sto Charrán, "odešel na nebesa".
Nannar s manž elkou Ningal odchází do vyhnanství v
churritském mě stě Charrán.
Nannar (bož ský vládce Uru) prosí ANa a Enlila aby odvolali
trest (snad trest za jeho pokus ukrást tabulky osudu
Enlilovi?).
Abraham má syna Izáka.

Inanna narychlo prchá v odzemní lodi do Afriky. Enkiho
manž elka Ninki odlétá do Apsü v Africe, Enki putuje na
sever.
Vítr zanese radioaktivní mrak k Sumeru. Sumer je v
troskách. Zbý vá pouze linie Abramova aby dále nesla
tradice a spojení s počátkem. Dě dictví Sumeru přejímá
Abraham když ve 100 letech počne legitimního dě dice
Izáka.

"Kosmický kó d"s.28
"12.planeta"
"Setkávání s bohy" s.388

Z Inanny se stává bojovnice.

"12.planeta"s.129

Nannar pově řuje Ur-Namma k vydání
zákonů.
podpora Enlila, pomáhá Ištar (Inanna)
která se zamiluje do Sargona.

"12.planeta"s.51
"Války bohů"s.20

"12.planeta"s.194

MaT

Mý ty a skutečnost Datování dle Z.Sitchina
Vzhledem k nesvárům ve starý ch říších bohové vytvářejí novou civilizaci v Andách

-

2 500

Amerika

-

2 500

Amerika / Blízký
vý chod

-

2 500

-

2 600

-

2 600

Amerika - přechod z fáze I (pískovec) do fáze II. (tvrdý
andezit)

zlato přestává bý t určeno pouze bohům, slouž í i králům

Sumer

2 600

-

2 600

Amerika

proto-mayské společenství v provincii Huehuetenango, SZ
Guatemaly

-

2 600

Egypt

Nápis faraona Chuféva na stéle v Gíze - doklad pradávné
existence Velké pyramidy

-

2 650

Egypt

2 650

-

2 700
2 700

-

2 850

-

2 850

-

2 900

-

Sumer
-

1 400

Ř ecko
Egypt

-

2 650

Sumer
Evropa

2 900

Sumer
Sumer

-

2 900

Sumer
Sumer
Sumer
Sumer

Civilzace údolí Indu

Sumer

-

2 900

Sumer

-

2 900

Indie

-

3 000

Sumer
Sumer

?

"12.planeta"s.67

Inanna se smí usídlit v Anově chrámu. Patrně proto, ž e se
stala jako vnučka i jeho milenkou. Střídavě přebý vá v
Arratě a Uruku. Enki sídlí v Eridu, Enlil v Nippuru.
Královská moc přenesena do Uruku, vládne Enmerkar, z
Ereku vytváří centrum a přesvě dčuje Inannu aby zde
přesídlila z Arraty (Harappa).

"12.planeta"s.138

Enmerkar 2.lidský vládce v Uruku
Meškiaggašer 1.lidský vládce Uruk/Erek
kamenné kruhy na Golanský ch vý šinách zamě řeny na
Slunce v den slunovratu
existence mě sta Mari - střediska Amorejců

-

2 000

Mezopotámie

-

2 000

Mezopotámie

-

3 000

existence Churritů, S. sousedé Sumera a Akkadu
Vnuci a pravnuci původních bohů je začínají vytlačovat.
Bohové v jednotlivý ch regionech stále častě ji připomínají
svý m poddaný m nutnost uctívání "pravý ch" bohů. Začíná
vě k pohanství.
civilizace přechází i do Druhé oblasti
objevuje se obrázkové písmo na počátku doby královské

-

3 100

Egypt

-

3 100

Egypt

-

3 100

Egypt

1.lidská dynastie faraonů, nové hl.mě sto vě nované bohu
Ptah, v Memfisu začíná vládnout 1.lidský farao, počátek
vlády královský ch dynastií

-

3 100

Egypt

Meni sjednocuje H a D Egypt, vzniká hl.mě sto Meni-Nefer
(Memfis) rozsáhlý mi vodními stavbami

-

3 100
3 113

Egypt
Amerika

Amerika

Egypt

-

3 100

-

3 200

Egypt

Egypt

ž ádný panovník 350r, chaotické období, , "dynastie 0" - 10
lidský ch vladařů ve mě stě This - Štír, Ka, Zeser, Narmer,
Sma
Marduk/Amon-Re se toulá po svě tě a chystá se k dalšímu
boji o moc.
Marduk/Re se vrací do Egypta po nezdařelém převratu v
Babyló nu. Sesazuje Thovta. Chce překazit zásnuby
Dumuziho a Inanny (Inanna by se stala vládkyně Egypta).
Zajímá svého mladšího bratra Dumuziho který ale umírá.
Marduk je uvě zně n ve Velké pyramidě . Je osvobozen a
odchází do vyhnanství. Stává se z ně j AMON-RE,
nevidě ný bůh.

-

3 450

Egypt

-

3 450

Sumer - zmatení
jazyků

-

3 500

Amerika

-

3 500

Sumer

Amerika

ustanovil ji bůh Meni

3 700

III. Krá lovstvína Zemi

Sumer -1.lidský
panovník

-

3 760

-

3 760

-

3 800

Sumer

-

3 800

Sumer

-

3 800

Sumer - Eridu,
Nippur

-

3 800

-

4 000

-

4 000

Amerika

-

4 000

Blízký vý chod

-

4 380

"Setkávání s bohy" s.178
"Setkávání s bohy" s.178

"Kosmický kó d"s.185

"12.planeta"s.127
"Kosmický kó d"s.13

"12.planeta"s.21

"Kosmický kó d"s.61
Marduk/Re, Innana, Thovt, Dumuzi. Jinde "Kosmický kó d"s.59
se udává Mardukův návrat do Egypta v r.3450! Inanna balzamuje mrtvé tě lo
Dumuziho.

"12.planeta"s.427
"Setkávání s bohy" s.177
Šamaš povoluje Etanovi návště vu
orbitální stanice.

Babylon obsazen igigy, obnoven pořádek, jako vládce
Ištar navrhuje Etanu jako vládce
ustanoven Etana
Válka pyramid
Sumeru vládne Nannar/Sín. Marduk prohlašuje Babylon za Nandar, Marduk
"Bránu bohů". Zmatení jazyků.

5. Období - doba Aztéků
4.slunce - doba černohlavý ch lidí, v Mexiku se objevuje
Quetzalcoatl

"12.planeta"s.170;
"Setkávání s bohy" s.177
"Setkávání s bohy" s.154
"Setkávání s bohy" s.154
"Kosmický kó d"s.59

na konci doby se odehrává válka bohů

Marduk se vrací a rozhoduje se postavit
Re/Marduk se vrací z Nibiru a hledá své místo. Nipur je
Babyló n.
sídelním mě stem Enlila, v Eridu sídlí Enki, v Kiši vládne
král, v Uru vládne Nanna/Sín, v Uruku je Inanna. Marduk se
rozhoduje postavit BAB-ILI/Babyló n (brána bohů).

"12.planeta"s.41 "Bitumen
and petroleum in Antiquity"
R.J.Forbes
"Kosmický kó d"s.58

"Války bohů"s. - L.Aitchison
"A History of Metals"

Sumer

Sumer

"12.planeta"s.32

patronem je Hó r

v Mezopotámii se bě ž ně zpracovávají kovy
-

"12.planeta"s.128, "Kosmický
kó d"s.19
"12.planeta"s.127

"12.planeta"s.83
"12.planeta"s.431

technické využ ití ropný ch produktů

Sumer

"12.planeta"s.128, "Kosmický
kó d"s.26, 28; "Setkávání s
bohy" s.177

stavby zasvě cené Inanně , Ninchursag a
Enlilovi

Egyptský počátek letopočtu. Počátek egyptské civilizace.

Etana - 13.panovník v Kiš. Cestuje s povolením Šamaše
na nebesa aby zde získal lék na svou neplodnost.

Sumer

"Kosmický kó d"s.6

5. Období - doba Aztéků

Balih - 14.panovník, syn Etanův

3 400

syn boha UTUa a lidské matky

"Setkávání s bohy" s.176

Vzniká civilizace v povodí Nilu.
13.srpen - 1.den mayského kalendáře "long count"
V Andách (jezero Titicaca, Tiahuanaco) stále vládne
Iškur/Adad
Thovt/Quetzalcoatl/ Opeřený had se přesunuje z Egypta do Thovt/Quetzalcoatl
Ameriky. Odtud byl vyhnán svý m bratrem Mardukem a
stává se tedy spojencem jeho nepřátel Enlila a Ninurty.

Sumer

-

Inanna - Anunitum "Anova milovaná"

mladá Inanna dostává říši daleko na vý chod od Sumeru, v Inanna ve 3.oblasti
zemi Aratta. Tak získává vládu nad Třetí oblastí, začíná
rozvoj civilizace v údolí Indu

3 000

Amerika

"Války bohů" - D.S.Morales
"The Maya World"

rozkvě t Minojské kultury
uctívání nebeského bý ka
Dž ó ser - staví nejstarší faraó nskou pyramidu v Sakkáře
Inanna se rozhoduje, zda bude sídlit ve
boj o moc mezi Enmerkarem (vládce Uruku) a králem
arattský m (údolí Indu) o rozsahu moci bohyně Ištar
vzdálené Arattě či zůstane v Ereku
Království přeneseno z Uruku do Uru.
orientace ně který ch kamenů Stonehenge na vý chod
Slunce
Gilgameš se vydává na 2.vý pravu ke kosmodromu na
Gilgameš je synem urckého kně ze a
Sinajském pol. Vydává se na cestu do TIL.MUN (země
bohyně Ninsun. Odmítá milostné návrhy
raket) s povolením Utua/Šamaše. Navště vuje kamenný
Inanny a je potrestán smrtí svého druha .
kruh na Gol.vý šinách. Setkává se s Uta-napištimem.
Vládne 126 let. Pak nastupuje jeho syn Urlugal.
Zlatý vě k Uruku, Gilgameš. Hlavním mě stem je Kiš s
vládcem Aggou.
Inanna navštíví v Abzu Enkiho a bere si jeho ME do Ereku. Inanna obloudí a opije stárnoucího Enkiho
a bere si ME
počátek panovnické dynastie v Lagaši (43 ensiů bude
vládnout 650 let)
Dumuzi - krátce vládne před Gilgamešem
Lugalbanda 3.lidský vládce Uruk
Inanna zavádí praxi "posvátné svatby". Enmerkarovi rodí Inanna zavádí sexuální obřad.
syna, poloboha Lugalbanda.

3 000

3 113

"12.planeta"s.51

Pod ochranou Ninurty.

Snofrew - stavitelé mě ní úhel jeho pyramidy, protož e jiná v
Médúmu se zřítila

-

-

Ningirsu vyzval k obnově dřívě jších
vý nosů a zákonů

Hlavní mě sto se stě huje z místa na místo. Úpadek
Enlil
královské moci, třenice mezi mě sty, lidstvo začíná vést
vlastní války. Enlil ztrácí trpě livost s množ ícím se lidstvem.

-

Amerika

Sumer

začíná nedostatek cínu a tedy i bronzu
ensi Urukagina zavádí společenské reformy posilující
svobodu, rovnost, spravedlnost. Práva chudý ch, vdov,
sirotků…
Urnanš - jeden z prvních panovníků státu Lagaš.

-

-

Adad a Ninurta který m patří hory na
Blízkém Vý chodě působí v Americe zakládají kolonii Kasitů. Jejich
nepřítomnosti využ ívá Inanna a začíná
bojovat proti Mardukovi.

Nimrod - 1.král
Kišská dynastie - 23 králů vládne 24510 let/ 60

"Setkávání s bohy" s.148

Láska Inanny a Dumuziho. Sestup do podsvě tí k Ereškigal, Dumuzi a Inanna, Ereškigal
záchrana Dumuziho.
vznik 1.hl.mě sta Kiš pod Ninurtovou ochranou, v Nippuru Ninurta bdí nad mě stem Kiš
začíná kalendář (start Ž idovského kalendáře) ?dle
"12.planeta"s.202 ale nippurský kalendář vzniká v r.-4400 ?

"Kosmický kó d"s.19, 185

Anu přilétá na Zemi na oficiální návště vu. Na jeho počest je postaveno nové mě sto Uruk/Erek, Anu
promě ňuje jeho chrám v sídlo pro svou milovanou vnučku Inannu.

objevení písma ve formě obrázků, piktogramů
vznik tkalcovství

"12.planeta"s.45
"Textiles,Basketry and Mats
in Antiquity"
G.M.Crowfootová

V Sumeru vzniká mě stská civilizace, když tam Anunnakové
obnovují Stará mě sta, první jsou Eridu a Nippur.
"12.planeta"s.260

Vznik prvnílidské civilzace - Sumer.
-

-

2 000

Amerika

2 220

-

4 500

-

5 000
6 000

-

6 540

-

4 380

-

7 100
7 400

-

3 450

-

7 400

-

7 500

-

2 000

Sinajský pol.

-

8 500

-

7 000

Amerika
Sinajský pol.

-

8 500

-

8 670

-

8 670

Egypt

-

8 670

Egypt

-

8 700

Egypt

-

8 700

Blízký vý chod
Blízký vý chod

Egypt

Sinajský pol.

-

-

7 100

Egypt
Egypt

6 540

vznik dalších megalitický ch staveb - Cuzko, Quito …
Vznik megalitické stavby v Tiahuanacu - pro návště vu
Anua.
existuje rozvinutá metalurgie
vě k Bý ka (dle Enlila)

na počest Anua

"12.planeta"s.420, "Kosmický
kó d"s.43
"12.planeta" - s.20 "Earliest
Civilizations of the Near East"
- J.Melaart
"12.planeta" - s.20
"12.planeta" - s.40
"12.planeta"s.420, "Kosmický
kó d"s.43

úpadek hrnčířství, opouště ní osad, ochuzování kultury,
chudoba
špičková kvalita hrnčířský ch vý robků
počátek kovotepectví
vě k Blíž enců (na počest Inanny a Utua)
30 polobohů 3650r
NEOLIT - mladší doba kamenná, přechod od kamene k hlíně - vznik hrnčířství, stavba vesnic.
Trvá období míru. Anunnakové seznamují lidstvo s dalšími vymož enostmi. Začíná mladší doba
kamenná. V Egyptě vládnou polobohové.

"12.planeta"s.260

Ž ivot ve mě stě Tell Ghassul (mezi Jerichem a Mrtvý m
mořem). Ž ili v ně m Nefilim, tvrz, zásobárny.
3.slunce - doba rudovlasý ch lidí, 4081l
vévodí Ohňový had
První mě stské osídlení ve mě stě Jericho.
Anunnakové staví předsunutá stanoviště na cestě k vesmírný m zařízením, jedno z nich je mě sto
Jericho (v době kdy člově k ještě nezakládá ani vesnice).
Po Thovtovi 11 dalších následovníků (Maat,… )1570r
Vláda Thovta.
Thovt=Ningizzidda
"Kosmický kó d"s.57
Ninchursag (nevlastní sestra Enkiho a Enlila) svolává mírovou konferenci. Potvrzeno rozdě lení Země .
Vláda nad Egyptem se přesouvá z dynastie Ra/Marduk na Thovta. Stavba Heliopole jako orientačního
bodu.
Enlilovci protestují proti tomu, ž e Enkiho potomci mají přístup ke všem vesmírný m zařízením. 2.válka
u pyramid. Vítě zný Ninurta odnese z Velké pyramidy veškeré přístroje.
Ra/Marduk je nucen opustit Egypt, vlády se ujme jeho bratr
Thovt. Marduk mož ná přechodně navště vuje na Nibiru /ale
Nibiru se má přiblíž it až v r. -7360???/
vě k Raka

"Kosmický kó d"s.58

"12.planeta"s.420, "Kosmický
kó d"s.43

Egypt

-

Hó r 300r
Oba bojují o moc, Hó r vítě zí a předvádí Sutecha před Ra. Použ ívání speciálních zbraní (Hó r má
Ten povoluje jeho usmrcení ale Isis Sutecha propouští. Syn vícenásobnou střelu - 3 hlavice, Sutech
Egypt boj
Hó r ji utne hlavu ale Thovt ji opě t ož iví. Opě t bojují, Sutech zase svě telný šíp).
Hó r/Sutech 1.válka u je poraně n a ztrácí varlata. Geb nakonec dává celý Egypt
pyramid
Hó ovi, Sutech odchází do Asie, zmocní se Sinajského
poloostrova a Kanaánu.

8 970

Egypt

-

Egypt boj
Sutech/Osiris

9 330

Egypt
Egypt

Egypt
-

9 780

Egypt

-

10 000

Sinaj/Egypt

-

10 000

B.vý chod

-

10 500

-

10 860

-

8 700
Egypt
Egypt

II. Udá losti po potopě

-

11 000
11 000

-

11 000

-

12 000

-

11 000

Egypt

7.mudrc - 6 sarů

Ziusudra - vládne 10 sarů před potopou

Amerika
-

10 860
13 020
15 180
17 340

-

-

21 000

-

12 000

-

19 500
21 660
23 820

-

17 340
19 500
21 660

-

38 000

-

13 000

-

40 000

-

38 000

-

47 000

-

47 000

-

51 440
57 920

-

69 140

-

70 000

-

11 600
8 700
10 860
13 020
15 180

Amerika

Egypt

Sutech utopí a poté rozseká Osirise/Usira a získává vládu
nad údolím Nilu. Isis posbírá tě lo Usira a semenem se
oplodní - syn Hó r.
Sutech začíná usilovat o ovládnutí celého Egypta.
Sutech (Sethos, mož ná 3.syn Adama a Evy Šét) 350r,
manž elka a sestra Neftys (Nebt-Hat - Paní domu), vládne
H.Egyptu (již ní hornatá část).
Osiris (Usire, Asar - vševidoucí) 450r, sestra a manž elka
Ast (Isis) vládne D.Egyptu (Severní níž inatá část)

Isis má syna Hó ra, pomáhá ji Thovt.

Ra/Marduk (prvorozený syn Enkiho) rozdě luje vládu nad
Egyptem mezi Usira a Sutecha.

Postaven kosmodrom na Sinajském pol. a pyramidy v
Gíze.
Asi před 12 000 lety se začínají sklízet divoké odrůdy travinobilovin.
Potomkům Noeho jsou přidě leny 3 oblasti. Ninurta (1.syn Enlila) staví přehrady v horách a svádí vodu "Kosmický kó d"s.202
do říčních koryt tak aby se mezopotámie stala obyvatelnou. Enki ž ádá zpě t údolí Nilu. Sinajský
poloostrov si Anunnakové ponechávají. Staví zde kosmodrom, řídící centrum je vybudováno na hoře
Moria (budoucí Jeruzalém).

vě k Lva
Geb (ten který vrší zemi) 500r, sestra a manž elka Nut
(Vysoká nebeská klenba)

Šu (sucho) 700r, sestra a manž elka Tefnut (vlhkost)
MEZOLIT - střední doba kamenná, éra domestikace
Rychlý konec doby ledové.
Přež ivší lidé vytvářejí novou společnost. Vody rychle
opadávají. Anunnaki se rozhodují zůstat.
Enki ruší přísahu a dává pokyny Ziusudrovi/Noemu ke
stavbě ponorné lodi. POTOPA se přelije přes Zemi,
Anunnakové z kosmické lodi na obě ž né dráze sledují
dokonalou zkázu. Enlil souhlasí ž e tě m kteří přež ili dá
nářadí a osivo. Ve vý še polož ený ch oblastech začíná
země dě lství. Enki domestikuje zvířata.

"12.planeta"s.420
Nut má 3 syny: prvorozený Osiris(o.Ra),
prostřední(o.Ra), nejmladší
Sutech(o.Geb) a 2 dcery : Isis(o.Thovt) a
Neftys(o.Geb)
"12.planeta"s.260
Enlil se udobřuje, bere na nebesa
Atrachasíse/Uta-napištima
Nefilim opouště jí na okamž ik Zemi: v
jedné raketě Enlil, Ninurta s nippurskou
posádkou s cílem spojit se s mateřskou
lodí. 2 raketa - Ninchursag, 3.raketa
plačící Ištar. Enki asi v další raketě .

POTOPA - v 600-stém roce ž ivota Noeho.
Noe/Ziusudra/Uta-napištim/Utnapištim/Atrachasís
Ra/Marduk 1000r, vláda prerušena (asi potopou)

Ptah semitsky (akkadsky) znamená "ten
kdo vytvořil vě ci vyřezáním a otevřením"
== ENKI(NUDIMMUD-tvůrce umný ch
vě cí). Paní ze Sinaje Hathor=Ninchursag

"12.planeta"s.388

"Kosmický
"Kosmický
"Kosmický
"Kosmický
"Kosmický

kó d"s.43
kó d"s.43
kó d"s.43
kó d"s.43
kó d"s.57

"Kosmický kó d"s.43
"Kosmický kó d"s.43
"12.planeta"s.412, 421

"12.planeta"s.412
"12.planeta"s.421, 386

Asi polobůh, narodil se Lámechově ž eně
BatEnoš.

"Setkávání s bohy" s.67, 111

Lámech/Ubartutu/ Ubara.Tutu , člově k s bož ský m
pod patronací Ninchursag
původem , syn Metúšalechův, "ten, kdo byl poníž en".
Ujímá se vlády v Šuruppaku. V Šuruppaku je králem člově k
s bož ský m původem - vládne 18000r (18600 ?). Asi období
nástupu drsného klimatu. Pokud se shoduje s Lámechem,
nesedí letopočty - viz. "12.planeta"s.259
konec vlády Enmeduranna
Lámech (9.biblický patriarcha)

"12.planeta"s.259, 386, 412,
421

Metúšelach (8.biblický patriarcha), syn Henochův, "muž z
rakety"

"Setkávání s bohy" s.67,
"12.planeta"s.386

Na Blízkém Vý chodě se usazuje Homo sapiens sapiens
V Sipparu je králem Enmeduranna /En.me.dur.anna či
En.me.dur.an.ki - vládne 21600r (6 sarů) "Pán bož ský ch
tabulek nebeského svazku resp. svazku Nebe a Země "
(7.mudrc) Po návratu z nebe vyučuje v Sipparu a zakládá
kně ž skou linii.
Enoch (7.biblický patriarcha), Henoch - syn Jeredův,
"zasvě cený ", mož ná totož ný s Enmeduranna

"Setkávání s bohy" s.67

"Návrat ke genesis"s. 259
Šamaš a Adad ho vzali na nebesa (před "12.planeta"s.259;
ním pouze Adapa). Mož ná polobůh - syn "Setkávání s bohy" s.96, 103
Šamašův.

ve vě ku 365l si jej "vzal bůh"

V Laraku je králem Ensipazianna / En.sipad.zid.ana vládne 28800r
Poslední doba ledová. Začíná "prokletí země ". Lidstvo
upadá a degeneruje.

13 000

"12.planeta"s.409 sklouznutí
ledovce-J.T.Hollin s.412

2.slunce - zlatá doba, ukončena Vě trný m hadem, 4010r
1.slunce - doba bě lovlasý ch obrů, 4008l
vě k Lva
vě k Panny (dle Ninmach)
vě k Váh
vě k Štíra
Ptah/Enki 9000r, "Bůh nebe a země " vyzvedl Egypt z vod
rozsý mi odvodňovacími stavbami. Vše řídil z ostrova Abú
(u Asuánu). Přišel z "Ta-Ur"

Noe (10.biblický patriarcha)

-

"12.planeta"s.410

"12.planeta"s.388, 400

Ra Tem (Tem je semitsky "dokonalý ,
čistý ") == MARDUK
Blíž í se NIBIRU.
AN se osobně účastní porad tě sně před
potopou.
Lidé začínají degenerovat a stejně tak bohové kteří se rodí Anunnaki uvaž ují o pročiště ní
ze spojení bohů a lidí. Úvahy o vyhlazení degenerovaný ch degenerovaného lidstva.
lidí a ponechání čisté linie Noemovy.

Přechodné oteplení.
Začíná vláda Ziusudry/Noema - syn Lámechův,
"odpočinutí". - Enkiho vě rný služ ebník

73 040

75 000

Ke spojenectví se připojiuje i
Ištar/Aštoret/Inanna

vě k Střelce (na počest Ninurty)
vě k Kozoroha
vě k Vodnáře (dle Ea/Enkiho)
Nástup drsně jšího, studeně jšího a suššího období. Začíná Enlil volá po záhubě lidstva.
"7 období" decimace lidstva. V evropě mizí člově k
neandertálský , přež ívá jen člově k cromagnonský usídlený
na Předním vý chodě .

?
-

Hó r vycvičil armádu "mesniu" - "kovový ch lidí" - první lidé
dle egypt.tradice, kteří byli vycvičeni pro válku mezi bohy

"Setkávání s bohy" s.67,94 ;
"12.planeta"s.386
"12.planeta"s.259
"12.planeta"s.412, 421

Část bohů vedená Semjazou se
rozhoduje soulož it s lidský mi ž enami a
zplodit potomstvo.

"Setkávání s bohy" s.104-114

-

82 760

Járed (6.biblický patriarcha), Jered - syn Mahalelův, JRD
"sestupovat"

"Setkávání s bohy" s.67, 114
"12.planeta"s.386

-

86 660

Mahalel (5.biblický patriarcha), syn Kénanův, "chvalitel
boha"

"Setkávání s bohy" s.67,
"12.planeta"s.386

Kenan (4.biblický patriarcha), Enó šův syn, "kovář"

"Setkávání s bohy" s.67,
"12.planeta"s.386

-

90 860

Po Enó šovi 10 lidský ch pokolení až k Noemu/muž i ze
Šuruppaku.
Šétovi se narodil syn Enó še "člově k". Začíná se "vzý vat
jméno JHVH".

-

96 260

-

100 000

-

100 000

-

102 560

"12.planeta"s.386
Nefilim dovolují pokolení Enó še vrátit se
do Mezopotámie, slouž it bohům.

Enó š (3.biblický patriarcha) , člově k kromaňonský , homo
sapiens sapiens
Podnebí se začíná oteplovat. Synové bohů se ž ení s
dcerami lidský mi.
J.Afrika, Svahilsko aj. - pozůstatky důlní tě ž by

"Setkávání s bohy" s.67
"12.planeta"s.421
"Návrat ke Genesis"s.32 Anglo-American Corporation čas. Optima,
"12.planeta"s.334

Afrika

Šét (2.biblický patriarcha)
Lámech zavraž dí muž e a dítě . Na jeho rod je uvalena
další, delší kletba. Proto Eva rodí Šéta - novou čistou
následnickou linii.

"Setkávání s bohy" s.67
SZ - 3.syn Adama a Evy Šét má symna
Enó še ze kterého pochází rodová linie
lidstva

Kain po zabití Abela se musí odstě hovat na Z do země Nó du. Tam se mu narodí Enoch. Zde také
staví mě sto s názvem Enoch. V 6.generaci po Kainovi se rodí Lámech a ten má 3 syny Jábal, Júbal,
Túbal-kain.

"12.planeta"s.385

Kain, Abel
-

112 360
?
115 000

-

125 000

-

80 000

Afrika

Adam (1.biblický patriarcha), člově k neandertálský
Adapa
lidské osídlení území Svahilska a Zulu
Homo sapiens neandertalis, vedlejší vě tev. Migrace z
Afriky na sever.

mož ná polobůh, syn Enkiho

"Setkávání s bohy" s.67-69
"Setkávání s bohy" s.102
"Návrat ke Genesis"s.32

SZ - migrace Kainova rodu ?

"Návrat ke genesis"s. 258

Rozrůstání Homo sapiens sapiens
Člově k je vyhnán z Edinu a v okolí, v hornatý ch oblastech
lemujících mezopotámskou rovinu začíná vznikat lidské
společenství.

V Edenu je "adámovi" umož ně no jíst pouze ze stromu
ž ivota. Strom poznání (pohlavní rozmnož ování) je
zapově zen. Proti vůli boha(Enlila?) jiný (Enki?) bůh (had)
zajišťuje lidem schopnost pohlavního rozmnož ování.
Zároveň přestává bý t v očích bohů zvířetem, primitivním
dě lníkem, stává se člově kem.

Afrika

40 sarů existence č lově ka do potopy, vlá da 10 předpotopní
ch patriarchů

Sumer

-

200 000

-

230 000

-

290 000

-

140 000

-

250 000

-

200 000

"Návrat ke genesis"s.266
"12.planeta"s.384

"strom poznání" i "strom ž ivota" jsou také "12.planeta"s.376, 382
v Anově příbytku. Enki umož ňuje
pohlavní rozmnož ování člově ka. Had =
nachaš =NCHŠ tj. rozluštit, objevit
tj.vě dec Enki?

ENKI dě lí Afriku synům : NER.GAL (+ž ena Ereškigal) nejjiž ně jší část, GIBIL - na S od Ner.gala, NIN.A.GAL oblast velký ch jezer a H část Nilu, DUMU.ZI - oblast
Súdánu, MAR.DUK - Egypt

"12.planeta"s.327

Na hostině na nebesích je Anu, Enlil a Enki. Pošlou posla Nergal je starší "olysalý ", Ereškigal není
pro Ereškigal. Posel se vrací do síně s mísou od Ereškigal také mladá
pro dary ale olysalý bůh-Nergal mu nevzdá poctu.
Ereškigal ž ádá omluvu. Nergal se přichází omluvit a spatří
Ereškigal v průhledném šatu. Vášnivě se milují 7 dní a
nocí. Poté odchází ale Ereškigal která v mládí nepoznala
lásku, jej chce za muž e. Nergal je nejprve rozezlen a chce
ji odetnout hlavu ale nakonec šťastně uzavírají manž elství.
Enki má další syny asi se svou ž enou NINKI - NER.GAL
narozeni NERGAL/IRIGAL, DUMUZI,
(veliký pozorovatel), GI.BIL(ten z ohně )-tavba rud, kovář
GIBIL, NINAGAL
země , NIN.A.GAL(kníž e velký ch vod) a DUMU.ZI(syn,který
je ž ivotem). Matkou Dumuziho je ale Ninsun (? "Setkání s
bohy" s.226).

"12.planeta"s.129, "Kosmický
kó d"s.47

Ž ivot na Zemi upadá bě hem nové doby ledové.

"12.planeta"s.421

Lidé jsou přemístě ni i do Mezopotámie.
Z Homo sapiens se diferencují Homo sapiens neandertalis

"12.planeta"s.372
"Návrat ke genesis"s. 261 J.A.Gowlet- Antiquity
07/1987

datování původní "mitochondriální Evy" a tedy start Homo
sapiens sapiens
2.genetická manipulace s lulu/adamem - ADAM. Je vyšlechtě na EVA s pomocí kostní dřeně z ž ebra
Adamova - Homo sapiens

"Návrat ke genesis"s.264
"12.planeta"s. 421

14 dalších bohyň-rodiček rodí 7 muž ů a 7 ž en, ti jsou však stále kříž enci s nemož ností vlastního
rozmnož ování..
-

300 000

-

298 000

-

298 000

Bez jaký choliv přechodný ch forem (poslední před 1.5
mil.let) se objevuje HOMO SAPIENS.
Vytvoření primitivního dě lníka "Homo sapiens". Vajíčko z
"opož eny" Homo erectus z lokality Zimbabwe. Porodí ho
NINKI, ž ena Enlila v Abzu.

Enki a Sud/Ninti/Mammi vytvářejí prvního "12.planeta"s.347, 421
pozemšťana "adamu"/kříž ence"LULU".

Vzpoura Annunaků v dolech JV Afriky (po 40 obdobích
kutání). Sestupuje Anu aby rozsoudil vě c.

"12.planeta"s.341, 351, 421

V Bad-Tibira je králem Dumuzi - vládne 36000 l

"12.planeta"s.259

?
Počet nefilů na Zemi se postupně rozrůstá na cca.600

"12.planeta"s.338

Sín, Adad/Iškur a jejich synovec a neteř Utu a Inanna často čtveřice SÍN,ADAD/IŠKUR,UTU,
potom vystupují společně . A zvláště pak ADAD a INANNA, INANNA. Inanna a Adad milenci.
jejich vztah byl asi milenecký . ADAD=DA.DA tj.strý c i
milenec.
Šamaš si bere manž elku AJA

?

?

?
?

Sumer

Mezopotámie
-

358 000

Mezopotámie

-

358 000

Mezopotámie

"12.planeta"s.135

Enki však potřebuje syna, který by mohl převzít vládu po
Nin.chur.sar / Ninti/ Mammu
Enkim legálně . Cestuje do Dilmunu a miluje se s
NIN.CHUR.SAG/NINTI, rodí se však dcera. Miluje se tedy
pozdě ji se svou dcerou ale opě t se rodí dcera. Opě t se
miluje (s vnučkou) ovšem opě t se rodí dcera.

"12.planeta"s.113

Iškur/Adad obdrž í od otce Enlila území vzdálené od
Sumeru - hornaté oblasti S aZ od Mezopotámie.
NABÚ si bere TAŠMETUM
Marduk má dě ti - NABÚ
Marduk se ž ení se SARPANIT

Iškur/Adad

"12.planeta"s.133

TAŠMETUM
NABÚ
SARPANIT

"12.planeta"s.135
"12.planeta"s.135
"12.planeta"s.135

Enki má syna s Ereškigal - NIN.GIZ.ZID.DA (pán lidského
vý tvoru/stromu ž ivota) bě hem plavby z Edinu do Afriky

narozen Ningizzida/Thovt

"Kosmický kó d"s.47

Nannar a Ningal mají dceru EREŠ.KI.GAL (paní velké
země )
Iškur se ž ení s ŠALA
Nannar se ž ení s NINGAL.

narozena EREŠKIGAL

"12.planeta"s.135

ŠALA
NINGAL(25)

"12.planeta"s.135

Enlilovi a Ninlil se narodil 3.syn Š
I .KUR(ten z
hor)/Adad(milovaný syn)

narozen IŠKUR/ADAD(10)

"12.planeta"s.131

BAU/GULA sestra Ana

"12.planeta"s.135

V Bad-Tibira je králem Enmengalanna /En.men.gal.ana vládne 28800 l
Ninurta se ž ení s BAU. Pozdě ji mají 2 syny a 7 dcer
(NINSUN)
8.mě sto LA.AG.GAŠ/Lagaš osvě tlení přistávací dráhy
7.mě sto ŠURUPPAK,zdravotnické středisko nefilů správce SUD/Ninchursag
6.mě sto SIPPAR, kosmodrom s raketami -správce
UTU/Šamaš
5.mě sto LA.RA.AK/Larak -správce PA.BIL.SAG/Ninurta
Nannar/Sínovi a jeho ž eně Ningal se v Bad-Tibiře rodí
dvojčata IN.ANNA(Anova milovaná) a UTU (zářící)

Sumer
-

AJA

ZU (Nannar?) navštívil Enlila v Nippuru v jeho sídle
Ninurta použ ívá zbraň raketu TIL. Ninurta "12.planeta"s.116
Enkuru. Zde uloupil tabulky osudů a uprchnul. Enki radí
tedy bojuje se svý m mladším nevlastním
vyzvat Ninurtu aby se Zuem bojoval. Boj Nunurty a Zua. Zu bratrem?
je poraž en.

358 000

Mezopotámie

V Bad-Tibira je králem Enmenluanna /EN.MEN.LU.ANA vládne 43200 l
4.mě sto BAD-TIBIRA -správce NU.GIG/NANNAR/SÍN.
Průmyslové centrum metalurgie, tavení a zušlechťování
rud.
Enlilovi a Ninlil se narodil 2.syn NAN.NAR/Nanna (jasný )

"12.planeta"s.311
"12.planeta"s.299, 306
Utu velitelem kosmodromu

"12.planeta"s.299, 306, 421

Ninurta

"12.planeta"s.299, 307, 421

Narozena INANNA/IŠTAR(15) a
"12.planeta"s.124, 306
UTU/ŠAMAŠ(20) v době kdy na Zemi ž ili
jen bohové

"12.planeta"s.299, 421

narozen NANNAR/NANNA / SÍN(30)

"12.planeta"s.119

40 sarů pobytu Anunnaků do vytvořeníč lově ka

120 sarů od pří
letu Anunnaků na zemi do potopy

Mladý Enlil potkává koupající se bohyni SUD (bydlí v
Mladý Enlil a Sud/Ninli/NINLIL(45). Enlilovi "12.planeta"s.105
E.REŠi a čeká na ně ho u řeky zámě rně ), do které se
radí komoří Nuska.
zamiluje. Pozdě ji ji vyzve na projíž ďku loďkou a zmocní se
ji. Nakonec se s ní ož ení, ona získává titul NIN.LIL -paní
ovzduší.
-

398 000

-

398 000

-

398 000

-

413 000

-

414 200

-

428 000

-

443 000

-

443 000

Enki otevírá námořní trasy do J Afriky. Organizuje
zlatokopecké vý pravy.
budováno 3.mě sto NIBRU.KI/Nippur pro řízení přistávání začínají přistávat ne na vodě ale na
lodí. Zřízeno DUR.AN.KI "svazek nebe a země ",
pevném povrchu.
komunikační jádro KI.UR, sídlo s mapami E.KUR
Rozdě lení teritoria: ENLIL - staré kolonie v E.DINu (Horní Enlil - S polokoule, Enki - J polokoule,
svě t, S.polokoule), ENKI -Afrika- území dolů AB.ZU/Apsú Ninchursag - Dilmun
(Doly na kovy, Dolní svě t, J.polokoule). Ninchursag dostává
zemi Dilmun (Sinajský polostrov?) - odtud její jméno "paní
horský ch štítů".
přistává ENLIL, sídlí v Larse 21600r a vytváří z ní velitelské ENLIL na Zemi
stanoviště pro koordinaci letů. Enki přestává bý t nejvyšším
velitelem. Z "pána země " se stává "pán vod" E.A.

-

376 400

-

378 200

Mezopotámie

-

414 200

Mezopotámie

Mezopotámie

Mezopotámie

"12.planeta"s.421
"12.planeta"s.103, 303, 421

"12.planeta"s.321

"12.planeta"s.303, 321, 421

vybudováno 2.mě sto LA.AR.SA/LARSA pro ENLILa
základnu staví EN.KI.DU.NU/Enki
V Eridu je 2.správcem A.LAL.GAR / Alaljar - vládne 36000r

"12.planeta"s.303, 421
"12.planeta"s.259

doba ledová začíná ustupovat, Nefilové se stě hují hloubě ji ANU a ENLIL ještě na 12.planetě
do vnitrozemí
1.mě sto ERIDU/ Eridug - Nudimmud/Alulim/
Enki
A.LU.LIM/ENKI řídí mě sto 28800r

"12.planeta"s.303, 421

E.A/EN.KI odvodňuje baž iny, staví síťkanálů, zakládá
1.mě sto CHA.A.KI/ E.RI.DU
Enki přistává na Zemi s prvním vý sadkem (50 anunnaků).
Probíhá II.doba ledová.
Enlil zplodí se sestrou Ninchursag syna - NIN.UR.TA (za
svobodna)

"12.planeta"s.108, 298

"12.planeta"s.259,299
"Návrat ke genesis"s.269

"12.planeta"s.262, 421

Enki se svou ž enou DAM.KI.NA má potomka MAR.DUKa
(syn čistého pahorku).
NINCHURSAG/NIN.MACH(vznešená paní)
EN.KI(pán země ) a jeho ž ena DAM.KI.NA/NINKI
EN.LIL (bůh velení)

narozen 1.syn
NINURTA/NINGIRSU(_50_), nejmladší z
bohů narozený ch na nebi.
narozen MARDUK (pozdě ji vystřídá
Enlila)
NINCHURSAG/NINMACH(15 a pak 5)
EA/ENKI(40), NINKI/DAMKINA(35)
ENLIL(50),

ANU -vůdce a jeho ž ena ANTUM, 22.vládnoucí pár

AN/ANU(60), ANTUM(55)

"12.planeta"s.114, "Kosmický
kó d"s.46
"12.planeta"s.118, "Kosmický
kó d"s.46
"Kosmický kó d"s.43, 49
"12.planeta"s.133
"12.planeta"s.133, "Kosmický
kó d"s.46
"12.planeta"s.133, 181

