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 Â£Ã³dÂ¼ AtlantÃ³w w Gizie? 
 Barka Nilowa, ktÃ³ra jest eksponowana w Gizie, moÂ¿e byÃ¦ Â³odziÂ± atlantÃ³w.
 
 Oto, co na temat eksponowanej w Gizie Â³odzi mÃ³wi wikipedia.
 â€žÂ£Ã³dÂ¼, ktÃ³rej kawaÂ³ki znaleziono w 1954 roku w ziemi przy piramidzie Cheopsa. ZostaÂ³a zrekonstruowana z
ponad 1200 kawaÂ³kÃ³w. Zbudowana z drzewa cedrowego.
 
 Jej przeznaczenie nie jest do koÃ±ca znane. Podejrzewa siÃª Â¿e peÂ³niÂ³a funkcjÃª barki sÂ³onecznej, czyli statku,
ktÃ³rym zmartwychwstaÂ³y krÃ³l, wraz z bogiem Ra, przemierzaÂ³ wnÃªtrze ziemi w ciÂ±gu nocy z zachodu na
wschÃ³d, po to by rano znÃ³w wstaÂ³o SÂ³oÃ±ce.
 
 JednakÂ¿e Â³Ã³dÂ¼ nosi Â¶lady zanuÂ¿enia w wodzie, dlatego teÂ¿ sÂ±dzi siÃª iÂ¿ peÂ³niÂ³a rolÃª barki
pogrzebowej, dziÃªki ktÃ³rej przetransportowano ciaÂ³o faraona z Memfis do Gizy.
 ByÃ¦ moÂ¿e Â³Ã³dÂ¼ uÂ¿ywana byÂ³a przez samego Cheopsa jako Â³Ã³dÂ¼ pielgrzymkowa, dziÃªki ktÃ³rej faraon
odwiedzaÂ³ Â¶wiÃªte miejsca, dlatego teÂ¿ zostaÂ³a pochowana razem z krÃ³lem by sÂ³uÂ¿yÃ¦ mu w zaÂ¶wiatach.
 
 Â£Ã³dÂ¼ ma 43,6m dÂ³ugoÂ¶ci. Po zrekonstruowaniu zostaÂ³a wystawiona w specjalnie zbudowanym podziemnym
muzeum, w miejscu gdzie zostaÂ³a znaleziona.â€•
  
 
  fot. wikipedia.pl
  
 Tyle informacji jest zawartych w opisie, duÂ¿o wiÃªcej moÂ¿na odczytaÃ¦ z obrazÃ³w tej Â³odzi.
 Widoki Â³odzi, ktÃ³re rÃ³wnieÂ¿ pochodzÂ± z wikipedii, pokazujÂ± obraz naprÃªdce wykonanego przyrzÂ±du do
pÂ³ywania.
 
 (Wizerunek tej Â³odzi nie jest zbyt elegancki. MoÂ¿liwe, Â¿e faraonowi po Â¶mierci byÂ³o absolutnie obojÃªtne, czym
transportujÂ± jego ciaÂ³o lub ducha. Ale, Â¿eby uÂ¿ywaÂ³ jej, jako Â³odzi pielgrzymkowej, to juÂ¿ duÂ¿a przesada) 
 
 Ta dygresja mÃ³wi tylko o wyglÂ±dzie, Â³odzi faraona. W caÂ³ym odniesieniu do prawdopodobnego zastosowania
wykopanej Â³odzi, istnieje duÂ¿o wiÃªcej wÂ±tpliwoÂ¶ci. ChociaÂ¿by samo miejsce, gdzie jej szczÂ±tki zostaÂ³y
odnalezione:, â€žw ziemi przy piramidzie Cheopsaâ€•
 W pobliÂ¿u piramid nie pÂ³ynie Nil i nigdy tam nie pÂ³ynÂ±Â³, jego koryto, leÂ¿y kilkadziesiÂ±t metrÃ³w niÂ¿ej i parÃª
kilometrÃ³w dalej.
 
 Jakim cudem 1200 kawaÂ³kÃ³w pasujÂ±cych do siebie znalazÂ³o siÃª w jednym miejscu tak wysoko i tak daleko od
nilu?
 CzyÂ¿by ceremonialny pochÃ³wek u boku faraona?
 A inna sprawa, kto, lub raczej, co, jÂ± na tyle kawaÂ³kÃ³w porÂ±baÂ³o?
 MoÂ¿e sam Faraon, jak mu juÂ¿ wystarczajÂ±co zbrzydÂ³a?
 
 Wnioskuje, Â¿e ten opis nie jest dzieÂ³em naukowcÃ³w?
 
 Co mÃ³wiÂ± obrazy? 
 ProszÃª zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª na gruboÂ¶Ã¦ poszycia tej Â³odzi. To nie sÂ± zwykÂ³e deski, sÂ± to wrÃªcz bale z takich

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=81&title=Lodz-Atlantow-w-Gizie

Page 1/2

MemHT Portal

http://www.memht.com


Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

moÂ¿na zbudowaÃ¦ barkÃª peÂ³nomorskÂ±. A i dÂ³ugoÂ¶Ã¦ tej Â³odzi jest zastanawiajÂ±ca, ponad 43 metry z
niesamowicie podniesionym dziobem, jak i rufÂ±. KtoÂ¶ powie â€žpodniesione dla ozdobyâ€•, niemoÂ¿liwe, przy tak
topornym wyglÂ±dzie, takie ozdoby pasujÂ± jak kwiatek do koÂ¿ucha.
 
 
 ReasumujÂ±c, jak na potrzeby faraona, ta Â³Ã³dÂ¼ jest zbyt brzydka, jak na potrzeby rzeki nawet najwiÃªkszej
nadmiernie solidna i dodatkowo, tak wysoki dziÃ³b i rufa. Taka konstrukcja dziobu i rufy, bÃªdzie podnosiÃ¦ Â³Ã³dÂ¼ i
uÂ³atwiaÃ¦, wspinanie na wysokÂ± falÃª. 
 
 Ta konstrukcja wyglÂ±da na Â³Ã³dÂ¼ peÂ³nomorskÂ±, wykonanÂ± bez typowego dla statkÃ³w peÂ³nomorskich
pietyzmu. Te wszystkie cechy, eksponowanej w Gizie Â³odzi, wskazujÂ± na wykonywanÂ± w poÂ¶piechu,
peÂ³nomorskÂ± Â³Ã³dÂ¼ ratunkowÂ±. Takiej konstrukcji, nie majÂ± typowe Â³odzie ratunkowe znajdujÂ±ce siÃª na
okrÃªtach morskich, jest wiÃªc ona, Â³odziÂ± majÂ±cÂ± ratowaÃ¦ ludzi poprzez wypÂ³yniÃªcie na peÂ³ne moÂ¿e.
WedÂ³ug rÃ³Â¿nych wskazaÃ± w taki sposÃ³b ratowali siÃª Atlantydzi w czasie kataklizmu, ktÃ³ry miaÂ³ siÃª wydarzyÃ¦
okoÂ³o dwanaÂ¶cie tysiÃªcy lat temu.
 
 DuÂ¿a skrzynia, ktÃ³ra wyglÂ±da jak magazyn na ludzi, prawdopodobnie miaÂ³a ich chroniÃ¦ przed falami. Widoczne
wzmocniona na konstrukcji skrzyni w postaci gÃªstego belkowania, to niewÂ±tpliwie, wzmocnienie majÂ±ce chroniÃ¦
jÂ± przed zniszczeniem przez fale. DÂ³ugie konstrukcje, zarÃ³wno dziobowa, jak i rufowa pozwalajÂ± reagowaÃ¦ Â³odzi
na nadpÂ³ywajÂ±cÂ± falÃª i chroniÃ¦ przed nadmiernym zanurzaniem.
 
 Gdyby zaistniaÂ³a nagÂ³a potrzeba w taki sposÃ³b budowano by Â³odzie ratunkowe a ta konstrukcja, jest typowÂ±
peÂ³nomorska Â³odziÂ± ratunkowÂ± wykonanÂ± w poÂ¶piechu. Przypuszczam, Â¿e Â¿aden faraon nie
zaokrÃªtowaÂ³by siÃª na takie coÂ¶, nawet po Â¶mierci. 
 
 InnÂ± sprawÂ± jest kwestia miejsca pochÃ³wku szczÂ±tkÃ³w Â³odzi. Na pewno nikt ich tu nie zakopaÂ³. JeÂ¿eli z kolei
zakopaÂ³a je tu natura a tak bez wÂ±tpienia byÂ³o, to oznacza, Â¿e do podnÃ³Â¿a piramid wyrzuciÂ³y tÃª Â³Ã³dÂ¼,
fale morskie. Tylko fale morskie posiadajÂ± wystarczajÂ±cÂ± moc niszczenia, niezbÃªdnÂ± do rozbicia na 1200
czÃªÂ¶ci, Â³Ã³dÂ¼ zbudowanÂ± z solidnych bali.
 
 W artykule dotyczÂ±cym czasu budowy piramid i sfinksa odniosÂ³em siÃª do charakterystycznego wyglÂ±dy terenu w
pobliÂ¿u piramid. Foto wykonane z satelity, pokazuje z lotu ptaka wyglÂ±d morskiego brzegu, ktÃ³ry siÃªga
podnÃ³Â¿y sfinksa. Obraz ukazuje, wizerunek topograficzny terenu, typowy dla brzegu morskiego. Tylko, Â¿e. morza
tam juÂ¿ od dawna nie ma.
 Ale mogÂ³o byÃ¦ za czasÃ³w AtlantydÃ³w a ktÃ³raÂ¶ z ich Â³odzi ratunkowych mogÂ³a rozbiÃ¦ siÃª o piramidÃª
Cheopsa. Â  Â  
 
  
 Â  Â  Â 
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