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Â   Â   Prymitywny lud DogonÃ³w i jego zwiÂ±zek z Syriuszem
 
   W Afryce odkryto cztery sudaÃ±skie plemiona, ktÃ³re sÂ± w posiadaniu niezwykÂ³ej wiedzy. Jednym z nich sÂ±
Dogoni, Â¿yjÂ±cy w Mali w zachodnio- poÂ³udniowej Afryce, posiadajÂ± oni dokÂ³adnÂ± wiedzÃª na temat systemu
gwiezdnego Syriusza. W latach 1945-1950 francuscy naukowcy Marcel Griaule i Germaine Dieterlen badali Â¶wiÃªte
legendy tego plemienia, ktÃ³re byÂ³y oparte na przekazie ustnym czyli z pokolenia na pokolenie.Â  
 
 W roku 1976 plemie to staÂ³o siÃª znane na caÂ³ym Â¶wiecie. dziÃªki niezwykÂ³ej ksiÂ±Â¿ce Roberta Temple pt.
"Zagadka Syriusza" (The Sirius Mystery). W publikacji tej Temple nawiÂ±zywaÂ³ do mitycznej istoty, boga Oannesa,
ktÃ³rego okreÂ¶lano jako tego zstÃªpujÂ±cego na ziemiÃª z gwiazd, aby przynieÂ¶Ã¦ mÂ±droÂ¶Ã¦ przodkom
DogonÃ³w. 
 Â¯ycie w Plemieniu DogonÃ³w
 
 Dogoni to najbardziej kontrowersyjny lud Afryki, nie wiadomo skÂ±d, ani kiedy przywÃªdrowali. W Mali Dogoni
znaleÂ¼li siÃª w wyniku migracji majÂ±cych miejsce pomiÃªdzy XII a XV wiekiem. Przypuszcza siÃª na podstawie
dotychczasowych badaÃ±, Â¿e lud ten pierwotnie zamieszkiwaÂ³ inne tereny, jedni naukowcy wysuwajÂ± twierdzenia,
iÂ¿ to mogÂ³y byÃ¦ Tereny Senegalu lub wybrzeÂ¿e Morza Â¦rÃ³dziemnego, inni natomiast Â¿e byÂ³ to obszar Egiptu.
Oni sami uwaÂ¿ajÂ± siÃª za spadkobiercÃ³w pierwszych ludzi, ktÃ³rzy pojawili siÃª na Ziemi. 
 
 Ich gÂ³Ã³wnym zajÃªciem jest rolnictwo i hodowla.
 
 Na wschodnich kraÃ±cach Mali, tuÂ¿ przy granicy z sÂ±siedniÂ± Burkina FasoÂ  znajduje siÃª wysoki, malowniczy
miejscami na kilkaset metrÃ³w { siÃªga do okoÂ³o 500 metrÃ³w}, uskok skalny, nazywany powszechnie Bandiagara, 
skarpa taÂ  rozciÂ±gajÂ±c siÃª w samym sercu pustyni na dÂ³ugoÂ¶Ã¦ okoÂ³o150 kilometrÃ³w, jest domem 
DogonÃ³w, jednego z najciekawszych plemion Afryki
 
 
  Â  Â Â Â Â 
 Â  Przedstawiciele tego plemienia twierdzÂ± bowiem, Â¿e nie pochodzÂ± z Ziemi, a z odlegÂ³ego Syriusza. O ich
pochodzeniu niewiele wiemy. Pewne jest to, Â¿e tereny Afryki Zachodniej nie byÂ³y ich macierzystÂ± ziemiÂ±.
Wszelkie informacje, ktÃ³re dotyczÂ± ich migracji oparte sÂ± wÂ³aÂ¶ciwie na dwÃ³ch Â¼rÃ³dÂ³ach - wykopaliskach
archeologicznychÂ  i ustnych przekazach DogonÃ³w. 
 (2) Czworoboczne domy DogonÃ³w zakoÃ±czone sÂ± charakterystycznymi, szpiczastymi dachami. WiÃªkszoÂ¶Ã¦ z
nich usytuowana jest na palach, bÂ±dÂ¼ na kamieniach, stanowi to ochrone przed gryzoniami.
 
 (3) Kraj DogonÃ³w sÂ³ynie z drewnianych wyrobÃ³w, takÂ¿e drzwi i okiennice dogoÃ±skich domostw wykonane sÂ± z
przepiÃªknie zdobionego drewna
 
 Najpopularniejszy Â¶rodkiem transportuÂ  DogonÃ³w sÂ± (4) osioÂ³ki.
 
 Ceremonia
 
 (Rysunki DogonÃ³w)
 
 Co 60 lat Dogoni odprawiajÂ± ceremoniÃª zwanÂ± Sigui, w czasie ktÃ³rej odgrywajÂ± ponowne stworzenie Â¶wiata
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przez boga imieniem Amma oraz zniszczenie prymitywnego ludu Ogo przez syna Ammy - Nommo. DzieÃ± przybycia
bogÃ³w nazwali oni "Dniem Ryby", bowiem tych bogÃ³w uwaÂ¿ali za istoty wodno-lÂ±dowe. WedÂ³ug ich wierzeÃ±
bogowie przybyli z planety krÂ±Â¿Â±cej wokÃ³Â³ Syriusza B, jednej z trzech gwiazd w tym systemie gwiezdnym. W
ceremoni Sigui uczestniczÂ± tylko mÃªÂ¿czyÂ¼ni, podkÂ³adem muzycznym zajmuje siÃª kilkuosobowy zespÃ³Â³, w
ktÃ³rym dominujÂ± bÃªbny i instrumenty szarpane.Â Â  TaÃ±ce zaczynajÂ± siÃª w maÂ³ych grupach. Tancerze
wystepujÂ± w maskach co widaÃ¦ na poniÂ¿szym zdjÃªciu.
 
 Wiedza DogonÃ³w
 
 Dogoni dokÂ³adnie opisali 50-letni cykl obiegu Syriusza B wokÃ³Â³ Syriusza A. Syriusz B { BiaÂ³y karzeÂ³}- jest
najmniejsza formÂ± "niewidzialnej" gwiazdy we wszechÂ¶wiecie. Nie widaÃ¦ go goÂ³ym okiem, nawet przez bardzo
dobry teleskop jest sÂ³abo widoczny. Wiedza astronomiczna DogonÃ³w nie ogranicza siÃª tylko do Syriusza.
AmerykaÃ±ski naukowiec- badacz Robert Temple wykazaÂ³, iÂ¿ wiedzieli oni o rotacji Ziemi wokÃ³Â³ wÂ³asnej osi i o
365 dniowym cyklu obiegu wokÃ³Â³ SÂ³oÃ±ca podzielonym na 12 miesiÃªcy. Na temat ksiÃªzyca wypowiadali siÃª, Â¿e
jest "suchy i martwy". Zdawali sobie oni takÂ¿e sprawÃª z istnienia pierscieni Saturna i 4 najwiÃªkszych ksiÃªÂ¿ycÃ³w
Jowisza.Â  
 
 Legenda DogonÃ³w
 
 Ich mit gÂ³osi, Â¿eÂ  twÃ³rcÂ± wszechÂ¶wiata byÂ³ Wielki Kreator o imieniu Amma. WedÂ³ug ich relacjiÂ  z Syriusza
przybyli na ziemiÃª wysÂ³annicy Ammy - bliÂ¼niÃªta Nommo. Ich pojazd wylÂ±dowaÂ³ nad jeziorem Debo. Istoty te
byÂ³y poÂ³Â±czniem ryb i czÂ³owieka { ziemiowodne } ich opis pokrywa siÃª ze starobabiloÃ±skimi relacjami o
lÂ±dowaniu podobnych istot.. StworzyÂ³y one ludzi, nauczyÂ³y rzemiosÂ³a i rolnictwa, natomist za pokarm sÂ³uÂ¿yÂ³y
ich wÂ³asne ciaÂ³a. Jeden z bliÂ¼niakÃ³w mial odkupiÃ¦ ludzkie grzechy, umierajÂ±c na krzyÂ¿u, a nastepnie
zmartwychwstajÂ±c. PonoÃ¦ przed odlotem na Po ToloÂ  przyrzÂ±dzili posiÂ³ek dla ludzi z wÂ³asnego ciaÂ³a {
odnoÂ¶nik eucharystii }, a takÂ¿e zapowiedziaÂ³y swÃ³j powrÃ³t....
 
 W roku 1940 KapÂ³ani zdradzili Â¶wiatu swÂ±Â  legendÃª, gdzie Syriusz skÂ³ada siÃª z konstelacji trzech obiektÃ³w:
gwiazdy gÂ³Ã³wnej oraz dwÃ³ch mniejszych obiektÃ³w niewidocznych dla ludzkiego oka, krÂ±Â¿Â±cych wokÃ³Â³
Syriusza, ktÃ³re nazywajÂ± Po Talo i Emme Ya. KapÂ³ani okreÂ¶lili teÂ¿, Â¿e Po Tolo (nazwa skÂ³ada siÃª z dwÃ³ch
wyrazÃ³w; talo - gwiazda i po - najmniejsze ziarno znane Dogonom i w wolnym tÂ³umaczeniu znaczy tyle, co
"najmniejsza rzecz, ktÃ³ra jest") skÂ³ada siÃª z bardzo ciÃªÂ¿kiego metalu i obiega Syriusza w eliptycznym cyklu co 50
lat. 
 
 Dogonowie twierdzÂ± Â¿e - WokÃ³Â³ Emme Ya, trzeciej gwiazdy Syriusza, krÂ±Â¿y maÂ³a planeta; "stamtÂ±d
wÂ³aÂ¶nie pochodzimy" mÃ³wiÂ± peÂ³ni przekonania.
 
 Najprostsza, a zarazem najstarsza forma zapisania imienia Ozyrysa skÂ³ada siÃª z dwÃ³ch hieroglifÃ³w, z ktÃ³rych
pierwszy oznacza "tron", a drugi "oko" co daje nam wyraÂ¿enie "siedziba oka" {kuzynowie DogonÃ³w - PlemiÃª Bozo w
Mali, opisuje Syriusza B jako "gwiazdÃª oko". Izyda w Egipcie byÂ³aÂ  nazywana "okiem Re"Â  i jest przedstawiana z
nakryciem gÂ³owy zakoÃ±czonym maÂ³ym rybim ogonerm.
 
 WspÃ³lczesna Astronomia
 
 Dzisiejsza astronomia potwierdza fakty zwiÂ±zane z Syriuszem zawarte w legendach DogonÃ³w. O ile jednak o drugiej
gwieÂ¼dzie (tzw. Syriusz B) wiedziano juÂ¿ wÂ  roku 1862 , to istnienie trzeciego, bardzo maÂ³ego ciaÂ³a niebieskiego
potwierdzono dopiero w poÂ³owie lat dziewiÃªÃ¦dziesiÂ±tych ubiegÂ³ego stulecia podczas badaÃ± nieba prowadzonych
za pomocÂ± potÃªÂ¿nego teleskopu radiowego. 
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 Odchylenia w ruchu Syriusza A i B skÂ³oniÂ³y naukowcÃ³w do rozpatrzenia moÂ¿liwoÂ¶ci istnienia Syriusza C.
 
 Â Zadziwia wiÃªc fakt w jaki sposÃ³b plemiÃª Â¿yjÂ±ce niemal w Samym Â¶rodku Sahary potrafi tak dokÂ³adnie
opisaÃ¦ konstelacjÃª gwiazd znajdujÂ±cÂ± siÃª 8,6 lat Â¶wietlnych od ziemi.
 
 SÂ³owo o Syriuszu A i B
 
 Syriusz { Psia gwiazda }, najjaÂ¶niejsza na niebie i jedna z najbliÂ¿szych Ziemi { ok. 8,4 lat Â¶wietlnych}. Poza szer.
geogr.poÂ³oÂ¿onymi na pÃ³Â³noc od rÃ³wnoleÂ¿nika 73.284, Syriusza goÂ³ym okiem widaÃ¦ niemal z caÂ³ej kuli
ziemskiej oraz pÃ³Â³kuli pÃ³Â³nocnej; stanowi on jeden z wierzchoÂ³kÃ³w "zimowego trÃ³jkÂ±ta". W sprzyjajÂ±cych
warunkach moÂ¿na go zaobserwowaÃ¦ goÂ³ym okiem nawet w ciÂ±gu dnia. Syriusz, ktÃ³ry goÂ³ym okiem wyglÂ±da
jak pojedyncza gwiazda, jestÂ Â  jednak Â podwÃ³jnÂ±, skÂ³adajÂ±cÂ± siÃª z biaÂ³ej, bardzo jasnej gwiazdy ciagu
gÂ³Ã³wnego o typie widmowym A1V;{ oÂ masie ponad 2 mas SÂ³oÃ±ca i Â¶r.1,7 x wiÃªkszej od SÂ³oÃ±ca, natomiast
wiek gwiazdy szacuje na 225 do 250 milionÃ³w lat.} okreÂ¶lonej jako Syriusz A, a takÂ¿e jej towarzyszÂ±cego biaÂ³ego
karÂ³a o typie widmowym DA2, znanego pod nazwÂ± Syriusz B, {ktÃ³ry porusza siÃª wokÃ³Â³ Syriusza A po eliptycznej
orbicie o okresie nieco ponad 50 lat. OdlegÂ³oÂ¶Ã¦ miÃªdzy Syriuszem A i Syriuszem B wynosi od 8,1 jedn. astr.w
perycentrum do 31,5 w apocentrum. GÃªstoÂ¶Ã¦ materii gwiazdy jest 91 tysiÃªcy razy wiÃªksza niÂ¿ gÃªstoÂ¶Ã¦
SÂ³oÃ±ca, co oznacza, Â¿e 1 cmÂ³ tej materii na powierzchni Ziemi waÂ¿yÂ³by prawie tonÃª.
 
 Syriusz w wierzeniach
 
 Wiele kultur nadaje Syriuszowi szczegÃ³lne znaczenie. W Starozytnym Egiipcie Syriusz byÂ³ czczony jako bÃ³stwo.
Egipcjanie opierali swÃ³j kalendarz na heliakalnym wschodzie Syriusza, ktÃ³ry miaÂ³ miejsce niedÂ³ugo przed
wylewami Nilu, a takÂ¿e przed letnim przesileniem. DziÃªki temu w XX wieku egiptolodzy opracowali datowanie
sotisowe, ktÃ³re pozwoliÂ³o na odtworzenie przybliÂ¿onej chronologii staroÂ¿ytnego Egiptu. Wiele Â¶wiÂ±tyÃ±
egipskich zorientowanych byÂ³o tak, aby Â¶wiatÂ³o gwiazdy byÂ³o widoczne z oÂ³tarza, ktÃ³ry symbolizowaÂ³ IzydÃª{
boginiÃª magii i rodziny, Â¿onÃª wÂ³adcy zaÂ¶wiatÃ³w, Ozyrysa}. natomiast wedÂ³ug mitologoo greckiej pies Oriona
zostaÂ³ umieszczony na niebie jako Syriusz.Â Â Â  
 
 Syriusz i jego zwiÂ±zek z GizÂ±
 
 W 1993 roku RUDOLF GANTENBRINK. za pomocÂ± robota "Upauta"odkryÂ³ maÂ³e wapienne drzwi wewnÂ±trz
Wielkiej Piramidy w odlegÂ³osci 60 metrÃ³w od wylotu pÃ³Â³nocnego szybu Komory KrÃ³lowej. Szyb, w ktÃ³rym odkryto
drzwi byÂ³ wycelowany w punkt przejÂ¶cia Syriusza przez poÂ³udnik niebieski w "epoce piramid".Â Â Â  
 
 Co MÃ³wiÂ± na ten temat Teksty Piramid?
 
   
 Â  (OZYRYSÂ  i IZYDA) 
 Â Teksty Piramid mÃ³wiÂ± o "Rytualnej Kopulacji" Â¶ciÂ¶le nawiÂ±zujÂ±c min. do Syriusza. RozwaÂ¿ajÂ±c aspekt ten
w kategoriach dualizmu nieba i ziemi; Horus- KrÃ³l + Bogini Izyda { w swej gwiezdnej postaci Syriusz}, para ta mogÂ³a
siÃª "poÂ³Â±czyÃ¦" za poÂ¶rednictwem poÂ³udniowego " szybu gwiezdnego" Komory KrÃ³lowej, wycelowanego w
punkt przejÂ¶cia Syriusza przez poÂ³udnik niebieski w "epoce piramid".
 
 Â W Tekstach Piramid dokÂ³adnie jest okreÂ¶lony czas, w ktÃ³rym Ozyrys zapÂ³odniÂ³ IzydÃª- a byÂ³ to moment
przejÂ¶cia Syriusza przez poÂ³udnik niebieski "o Â¶wicie". NaleÂ¿y wspomnieÃ¦,Â  Â¿e teksty te mÃ³wiÂ± rÃ³wnieÂ¿ o
Ozyrysie - Orionie - cyt:" Twoja siostra Izyda przychodzi do ciebie, cieszÂ±c siÃª z miÂ³oÂ¶ci do ciebie.
UmieÂ¶ciÂ³eÂ¶ jÂ± na swoim fallusie, a twoje nasienie wpÂ³ynÃªÂ³o w niÂ±, gotowa jako Sothis" {Syriusz}.Â  
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  Â   ZebraÂ³a i opracowaÂ³a na podstawie Â¼rÃ³deÂ³ {bibliografia poniÂ¿ej}. 
 Â© MMagdalena StruskaÂ de Merowing.
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu. 
  WybÃ³r biografi      Â¯rÃ³dÂ³a internetowe.     StraÂ¿nik Tajemnic - wyd. Amber. 
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