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ВОВЕД

Кристофер Најт и Роберт Ломас, „Книга за Хирам“- слободно ѕидарство, ве-
нера и таен клуч на Исусовиот живот“,1започнуваат со Изрази на благодарност.

Следи наслов вовед: „Поминало тринаесет години од како со здружени сили
почнавме да го истражуваме потеклото и значење на необични ритуали кои се ко-

ристат во слободното ѕидарство. Првите пет години немавме намера да го делиме
своето откритие со било кој- ни во ложата, нити вон неа. Меѓутоа, бидејќи тие от-
критија изгледале можне важни, одлучивме да напишиме книга за ним, а на наше
изненадување, Хирамскиот клуч одма постанал бестселер кој е преведен на повеќе
од триесет јазици.

Ритуалите на слобдното ѕидарство чинат најстара усмена традиција на запа-
дниот свет. Нашето истражување ни одблизу не е окончано со објавување на првата
книга, па наставивме да пишеме уште две, кои нас не воделе низ историјата право
до културата на праисторијата на Британија заснована на астрономија.Откривме де-
ка масонските ритуали ја градат стазата низ минатото, поврзувајќи ги луѓето и на-
станите за кое порано се сматрало дека не се во никаква врска. Многу наши откри-

тија биле предизвик за старите идеи, ама со задоволство, во различни аспекти на
својот труд, прифатиле помош на многу водечки научници“.

На Континентот, вон Балканот, во вториот милениум од новата ера се живе-
ело како дивјаци, со канибализам, не се знаело за лајца,ни вилушка...-без традиции.

За наведеново во мојата претходна книга, а и во сите мои други- без да се повтори.

„Имавме среќа нам да ни помогнат со години и нашата истрага изненадува-
чки напредувала. Но, наидовме на два проблеми. Првиот потекнал од Римокатоли-

чката црква. Вториот бил наше покушување да овозможиме археолошко испитува-
ње  на средновековните градежи  во Шкотска, која постанала  средиште на нашето
истражување“.

Се говори за „средновековните градежи во Шкотска“- ама ништо претходно.

„Уште во почетната фаза постанавме свесни на одбојноста на поглаварство-

то на католичката црква. Недолго пошто Хирамовиот клуч постанал хит, се појавил
членок во Католичкиот хералд кој бил складен и без предрасуди. Во почетокот бе-
вме импресиониртани со тоа што тие новини биле објективни во врска со книгата
која имала иновативен пристап на историјата на Исус Христос. Меѓутоа, во следно-

то издание се појавил друг приказ, со копии на фотографии од нашата книга и со
голем  наслов: ‘Крисова  и Бобова  измислена авантура’, кое завзело две  страници.

Овој пат членокот бил далеку од складен,отровен спрема нашата книга, спрема нам
како поединци и со секој друг ‘опиен’ масон. Целта не била да се спомене нашето
откритите, ниту за ним да се расправа, туку не исмејува нас и нашите становишта
од почеток до крај.

Нашата  наредна книга имала ист третман, каде  нападите на две страни не
дозволувале никаков коментар за клучни прашања кои сме ги покренале. И овој пат
било јасно  дека  критичарот  книгата  ја  прочитал мошне  површно,  оти  се  ретките
обавестување, дури и во врска со безначајни делови на содржината, биле потполно
погрешни.

1 Christopher Knight & Robert Lomas THE BOOK OF HIRAM Freemasonry, Venus and the Secret Key to

the Life of Jesus, на српски- Сремски Карловац : Каирос, 2007 (Нови Сад :Будуќност)- наслови исти.
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Кога се појавила нашата трета книга, нестрпливо чекавме да го прочитаме
следниот напад  на овој  дел  на римокатоличкото поглаварство.  Не  не  разочарале.
Уредниците на Католик хералд објавиле суштински приказ на Уријина машина со
поздебелен наслов кој кликтал: ‘Лажна археологија’. Овој членок на своите чита-
тели  надолго им говорел  како нашиот труд  е комплетна будалштина, дури  ни не
спомнувајќи го нашето тврдење и не покушувајќи да оповргне било кој доказ“.

Авторите се преселетктивни. Токму затоа нивните тврдења се еднострани. 

„Чудно е тоа што британските римокатолички новини објавуваат опширни
прикази на три успешни книги, само да би означиле како крајно измислување. На-
равно, ако книгата е комплетна глупост, игнорирајте ја, а не губите време раскажу-

вајќи им на своите читатели колку е лоша.
Уријината машина имала позитивни прикази во многу новини, ама тогаш се

појавува уште еден напаѓачки и подмукол гест како оној во Католик херолд. Недо-

лго по објавувањето на книгите, нас не интеревенирал некој кој управо ја корсител
истата тема за членокот кој подоцна е објавен во Делји телеграф. Можда упадливо
сличен пристап бил обичната случајност, ама подоцна сме увиделе дека, некогаш
верскиот дописник, Демијан Томсон не бил непознат на Католик хералд.

Пошто првиот четврт час го провел прикажувајќи ја својата свестрана нес-
пособност да ракува со диктафонот,Томсон остатокот на двочасовното интервју не-
престално викал: ‘Не можете на таков начин да се бавите со наука’. Демонстрирал
непознавање на астрономија и математика; ама и покрај тоа не бил во состојба да ја
сфати пресметковната методологија која ја применувавме, тоа не го одвратило од
одфрлувањата  на нашите откривања како погрешни- само затоа што тој така ми-

слел. Кога неговиот членок се појавил, во него не била суштинска теза, туку набро-

јување на чудни тврдења од книги на други луѓе кои упатуваат на нас, со тоа што
створуваат лажен впечаток дека сме рекле или на некој друг начин го подржале. Во
подножјето на насловот стои:

Минојците го изградиле Стоунхенџ, Атлантис е сместен на Антартикот,

Исус е сохранет во Франција. Добрододојдовте во најдобриот продаван свет на
измислената археологија.

Навистина чудни тврдења, од кои ниедно не можеме да го прифатиме. То-

мсон се трудел во настојавуњата да го дискредитира нашиот труд изјавувајќи дека
Хирамовиот клуч го ‘отфрлиле историчарите и сличните критичари’.Овие тврдења,
кои се општо побивање на нашиот поран труд, го докажал само со цитирање на на-
словот  на  еден  новинарски  членок.  Насловот  бил  ‘Крисова  и  Бобова  измислена
авантура’. Наравно, цитатот сеге веќе познат на ‘измислената’ тема бил  од, ничиј
друг до, на Католик хералд.

Дали е можно дека сме биле на траг на нешто толку важно, па некои веру-

вале дека нас треба да не дискредитираат ?
Во април 1998. Крис говорел на масонскиот симпозиум во Перуѓи, во Ита-

лија. Една вечер пред тој настан, организаторот професор  Ѓанкарло Сери, примил
телефонски позив од Рим. На линија бил еден од вишите поглавари на римокатоли-

чката црква и прашал дали е вистина дека еден од авторите на Хирамовиот клуч ќе
се обрати на италијанските масони. Професорот Сери му рекол дека есте и го пр-

ашал  соговорникот дали  ја прочитал книгата и, ако есте,  што за неа мисли. Све-
штеникот бил искрен: ‘Да, сум  ја прочитал книгата. Тоа е одлична книга, ама во
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неа има некои ствари кои не требало да бидат изречени’. Не рекол дека биле нето-

чни (да не споменуваме измислувања). Негова едина примедба на нашиот труд, се
чини, било што тоа сме го обелодениле.

Ние мошне ја цениме римокатоличката црква, ама мислиме дека никој нема
право да заборави истражувањата на алтернативните објаснувања на минатото. Во
својот мрачен период црквата не ги толеритала отстапувањата од својот виден свет,
убивајќи ги цели народи, ако сумљала да гајат идеи другчии од оние која таа ги пр-

оповеда. Од Галилеја па натаму, таа бие битка осудена на неуспех, а денес нерадо
прифаќа сфаќање како што е Дарвиновата еволуција.

Значи, што е тоа во нашето скромно трагање за потеклото на масонските ри-

туали што толку ги гибнала нејзините чуствителни живци ? Одлучивме тоа да го
откриеме и оваа книга ја опишува нашата потрага.

Друг проблем со кој треба да се бориме е отпорот спрема меродавните архе-
олошки испитувања на Рослинската капела од петнаесетиот век, која лежи на Лоти-

јското брдо, само малку појужно од Единбург. Во Хирамовиот клуч нашата потрага
завршила во касносредновековната градевина во Шкотска, за која мислевме можда
да чува документи од времето на првите евангелија на Новиот завет, првобитно за-
копани испод Ерусалимскиот храм. Го истакнавме аргументот дека Рослинската ка-
пела, како сега се вика, е ризница на најважните Свитоци од Мртво море, кои веро-

јатно имаат директна врска со месијата кој е запамтен по своето грчко име ‘Исус
Христи’“.

Се говори за „Рослинската капела од петнаесетиот век“ и „грчко име ‘Исус
Христи’ “. Исус=Исис, а Христ=Крист=Крст било македонско име, оти во Источно-

то Римско (Ромејско) Царство владеела македонска династија, со македонска рене-
санса. Нејзините традиции биле пренесени во Италија...Значи,врска со Македонија.

Пак, името Грци било навредливо име за Македонците, кои владееле во Ита-
лија. Тие од Франките биле нарекувани Греики=греи ки, греи=греј, Дојденци. Ова
Македонците не го прифаќале. Па меѓу Македонците и Франките имало преписки.

„Признаваме дека ова, на прв поглед, е чудно тврдење, ама е мошно добро
подупрт со доказите. Клучни се следечи:

1. Бакарен  свиток  пронајден  меѓу Свитоците  од Мртво море  е  на кумран-

скиот список на свитоците од ризницата на храмот, кои биле покопани испод Еру-
салимскиот храм 68. година н.е. или непосредно пред.

2. Е познато дека девет крстоносци, основачи на редот Витези Темплари, не-
прекинато вршеле ископувања испод рушевините на Храмот измеѓу 1118. и 1128.

година н.е.
3. Експедицијата на Британската армија од деветнаесетиот век, која вршела

ископувања  испод Храмот, не пронашла ништо освен  работите на Витезите Тем-

плари и некои ракотворби кои тие ги оставиле.
4. Старите ритуали на Слободното ѕидарство нам ни открива дека тие витези

пронашле документи под рушевините на Ерусалимскиот храм и го донеле на имо-

тот Сент Клер во Килвининг, во Шкотска, 1140. година н.е.
5. Рослин го изградиле членовите на семејството Сент Клер измеѓу 1441. и

1490. година н.е.
6.  Истото  семејство  подоцна  постанала  најстаро  во  масонскиот  свет,  како

наследници на Големите Мајстори на масоните.
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7. Планот на темелот на Рослин е прецизна копија на нацртот на Иродото-

виот храм во Ерусалим. (Иродот бил Македонец, од татко Антипатар, Р.И.)

8. Др Џек Милер, шеф на катедрата за геологија на Универзитетот во Кем-

бриџ,  потврдил  дека  Рослин  е  изграден  од  потполно  истиот  камен  како  и  Еру-

салимскиот храм.

9. Западниот ѕид на ‘капелата’ е копија на западниот ѕид на Ерусалимскиот
храм, а не напуштеното покушување да се изгради поголема унивезитетска црква.
Др Милер исто така покажал дека овој преголем западен ѕид бил копија на руше-
вините и дека никако не можело да биде дел на некоја одредена градевина.

10.  Професор  и  свештеник  Џемс  Чарлсворт  од  Универзитетот  Принстон,

стручњак за свитоците од Мртво море и професор археологија во Ерусалим, укажал
на тоа дека овој западен ѕид е намерно дизајниран така да изгледа како ѕидот на Ер-

усалимскиот храм.

11. Други  стручњаци,  како што е библичар  професор Филип  Дејвис, иста-
кнале дека е јасно дека таа градевина не е христијанската и дека мнозината од сто-

тини вгравирани фигури внатре на неа претставуваат или книги, или свитоци.

12. Един оригинален натпис на целата градевина е само еден пасус од Книга
Ездрина, која се однесува  на Зоровавеловото поновно градење  на Ерусалимскиот
храм.

13. Е забележано дека било потребно четири години да се постават темели-

те, а исто така е познато дека градителот држел четири големи ковчези со докумен-

ти во соседниот дворец. Тие документи му биле поважни од жената од неговото се-
мејство, оти кога избил пожар, инсистирал сандуците да се спасат пред жената.

14. Резабаријата на јужниот ѕид на капелата ја докажува врската со слобо-

дното ѕидарство. Распоредот на внатрешноста на столбовите одговара на ритуалите
на слободното ѕидарство и е поврзано со ритуалот кој тврди дека тоа е ‘клуч за от-
кривање на драгоценостите’.

Кога Хирамовиот клуч е објавен, еден од управниците на Рослин јавно изја-
вил дека ќе ги подржи археолошките ископувања ако се собери тим на светски по-

знати научници, вклучувајќи ги водечките шкотски академици. Пошто го доведо-

вме професорот Чарлсворт во Рослин, тој управо тоа и го учинил и направил дета-
лен предлог на истржувањата на почетокот 1999. Колку нам ни е познато, не сти-

гнал никаков одговор.

Заклучивме дека меродавното археолошко истражување на Рослин не ќе се
случи  во блиска иднина и затоа не ќе биде во можност да ги откриеме скриените
документи и тајни учења за кои веруваме да постојат. Се соочивме со предизвикот
да ја прескочиме оваа препрека.

Наши почетни точки биле многубројни стари масонски ритуали, кои нам во
текот на годината ни ги откриваат масоните кои нас не подржувале. Сме прионули
на огромна задача да сортираме и класификуваме, колку год е можно, раните масо-

нски материјали и тогаш Роберт почнал да ја прави  главната веб сајт, да би ово-

зможил  овој  материјал  да  биде  достапен  во  бројните  различни  секвенции.  Веб
сајтот се покажал како непроценлив истражувачки алат за истражување на компле-
ксни, вмотани воглавно отфрлени митови на слободното ѕидарство.

Кога еднаш овие стари масонски  ритуали  се присобрани во форма во која
лесно можат да се скенираат и преистражуваат, приказната од позадина се појавила
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во ново светло. Чудна историска бајка е забележана на скоро насумичан начин, низ
многу масонски  степени, со често  поновување.  Необични историски  приказни  се
сортирани по хронолошки ред, да би се створила книгата, слична веќе на постое-
чките Завети во Библијата, ама која содржи и додатни информации, забележани са-
мо во другите современи еврејски документи, како што се делата на Јосиф, истори-

чар од првиот век. Но, постоел и трет слој на информации кои никаде другде не се
појавуваат.Тоа,  значи,  морало  да  биде  едноставно  откритие  или  некоја  изгубена
нит  на  знаење  кои  во  многу  може  да  се  осветли  и  Стари  завет  и  Нови  завет.
Постанавме убедени дека тоа е ова друга можност“.

Пак, 6 век п.н.е. бил век на фалсификати. Тогаш биле пишани првите книги
на Библијата и тоа на арамејски јазик, кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци
(Семити). За ова се доказ Сумерите кои биле Белци со закосени очи, како денес Бе-
рберите. Наспроти нив, биле Акадците кои биле Црнци (Семити). Вакви живееле и
во Египет. Токму затоа како што бил арамејскиот бил и староегипетскиот јазик.

Библијата била приказни од традициите на Сумер...со Египет. Истото било и
со Исус. Тој бил истоветна личност како оние кои биле познати уште и кај Ведите.

„Кога сме почнале да ја планираме  Книгата за Хирам, одлучивме овој ма-
теријал да го реорганизираме во документ кој го нарековме Масонски завет. Тоа го
чини другиот дел на оваа книга и е сочинет од деловите на масонските ритуали со-

брани во хронолошки ред. Се користени оригинални ритуални  зборови колку год
било можно, ама се додадени и некои кои ја откриваат историската позадина. Нам
тоа ни изгледа како изгубен дел на Библијата.

Масонскиот завет го користевме како изворен документ во првиот дел на
оваа книга и го означивме со скратеница МЗ, зад кое стои поглавјето и стих на кое
се однесува. (Нпр. МЗ 16:38 за поглавие 16, стих 38)

Читателите можат да проверат ваљаноста на Масонскиот завет така што ќе
се пронајдат зборови за секој параграф на јавната веб сајт која Роберт ја направил
на Универзитетот Бредфорд. Може да се најде на адреса: http://www.bradford.ac.uk/

webofhiram.

Овој академски ресурс кој го нарековме Веб за Хирам, го превзел и наставил
да го одржува УниверзитетотБредфорд како истражувачки алат достапен на секому

Веб сајт обезбедува потпорни докази за нашите тврдења и прв пат на секој
читател му овозможува пристап на мрежата, да би ги видел деталите од приказани-

те кои ги раскажуваме. Сега читателите сами можат да проценат нашите тврдења;
повеќе не е неопходно да се ослонува на мислење на трета страна.

Досегашните откритија нас не навеле да веруваме дека древната наука стои
во средиште на скоро изгубените масонски ритуали. Во оваа, конечна фаза на на-
шата истрага, се решивме да ја откриеме таа изгубена наука која, се чини, толку ја
загрижува римокатоличката црква“.

СМРТ НА ЅИДАРИТЕ

Најстари мистерии на природата и науката

„Слободното Ѕидарство одумира.
На многу луѓе животот им е далеку покомпликуван отколку што му бил на

претходната генерација. Све повеќе работиме и имаме повеќе обврски. Долготрај-
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ните обврски се избегнуваат по секоја цена. Во доба кога вработувањето е само низ
договори кои мораат стално да се обновуваат, кога дури ни бракот не е во мода, не
изненадува дека луѓето повеќе не чекаат во ред да би се обврзале цел живот да глу-

мат чудаци на ритуалите во локалната дворана без прозори. Од кандидатите за За-
нает се очекува да се влезе во доживотна врска со ложата пред него што научи што
е тоа Слободно ѕидарство. Никој унапред пред ги предупредува на тоа што од нив
ќе се захтева, нити какви користи од тоа ќе има. Не е чудо што големите ложи кои
управуваат со слободното ѕидарство во целиот свет, имаат тешкотија да продаваат
понуда која нема ниеден нормален критериум на пазарен производ.

Се наметнува  прашањето  дали  пренесувањето  на тајните на овој ред е на-
вистина важно. Можда би требало да се дозволи пополека да се угаси. Меѓутоа, ка-
ко што ќе покажеме во оваа книга, Слободното ѕидарство е огромен, неискористен
извор на информации за нашето минато кои се во озбилна опасност да се изгубат
засекогаш. Да се изгубат информациите скриени зад ритуалите, пред него што ис-
правно се сфатат, би било отфрлување на едно вистинско благо на западниот свет.

Ние двајца сме пристапиле на масоните од истиот разлог- радозналост. Са-
кавме да сознаеме што тоа се случува внатре во овој таенствен клуб на џентлемени,

а един начин тоа да го дознаеме бил да им се придружиме. Мислевме дека не е јако
ризично да се постане дел на нешто непознато, оти се може едноставно да се излезе
ако тое не е вкусно или досадно. Ритуалите биле необични, баш како што сме и за-
мислувале, ама нам пополека ни постанувало јасно дека никој, без обѕир на тоа ко-

лку навистина е стар, не може нам да ни даде нидно наговестување за тоа што на-
вистина е масонерија. Добротворната работа која редот го негува е импресивен, а
моралот кој го прикажува ритуалите е на највисоко нивоа, ама тоа нам не ни обја-
снало зашто масоните применуваат такви бизарни ритуали, спрема кои се однесу-

ваат како спрема мистериите и за кое тврдат дека се древни и да содржат необични
лекции.  Кога  им  се  придруживме  на  масоните, прва  мистерија  која  нам  ни  е  от-
криена била таа дека градењето во каменот е свети чин, кој е метафора за духовно
разбирање. И навистина, во текот на најважниот дел на нашиот прв степен, ни е на-
гласено дека инцијацијата во слободните ѕидари е идентично со поставување на ка-
мен на темелот на духовната градевина. Ритуалот кажува:

Е обичај при подигнување на сите импозантни и величествени зданија прв,
или камен темелник, да се постави во североисточниот дел на градевината.

Ти, бидејќи си новоинициран во масонството, си сместен во северноисто-
чниот дел на ложата, како фигуративно би го претставувал тој камен; и на те-
мел поставен вечерва, можеш да направиш надградба, совршена во секој поглед и
на чест на ѕидарот“.

Вон Балканот, низ континентот, градежите биле само од Римската Империја.
Пак, оние многу постарите биле со потекло од Источното Средоземје: Феники, кои
биле Венети со пелазгиски богови, итн. Значи, низ континентот без домородци.

„Таа 1989. година,кога се здруживме да го истражуваме потеклото на масон-

ските ритуали, верувавме дека ги развила струјата на романтичните мислители из-
меѓу седумнаесетиот и деветнаесетиот век, од парчиња и стапчина на езотеричните
традиции. Не поминало  многу,  а  ние  сме  почнале  да  сумњаме  дека  оваа  претпо-

ставка била далеку од вистината“.

Сé што денес постои на континтот било донесено од Источното Средоземје.
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Преселбите  на  ненаселениот континент  биле  по долините  Вардар-Морава-
Дунав-Рајна само со балкански домашни животни: прво со говедо, а во најново вр-

еме и со коњ. Пак, чартер летовите се во 20 век. А овде се наведуваат 17 и 19 век.

Прашање на живот и смрт

„Покрај  распростанувањето  на  мислењето  дека  Слободното  ѕидарство  е
меѓународно братство кое одржува невидена моќ и влијание заради корист на свои-

те членови, таа организација не е посамостојна од христијанската црква или кому-
нистичкото движење. Таа е слободна идеа заснована на стотина езотерични ритуа-
ли од различните раздобја. Со генералниот конзесус Обединетата Голема Ложа на
Англија (ОГЛА) е со најголема масонска власт во светот, а таа ипак признава само
четири од многубројните степенувања во ‘вистинската масонерија’ “.

На Балканот, од каде и преку кој биле преселбите, преполн со населби, де-
нес нема свое масонство, туку масонски гранки во служба на континталните масон-

ства, вон Балканот, каде се живеело во дивјаштво, со канибализам...Од нив Балка-
нот бил уништен, оплачкан..., процес кој до денес сé уште не е дозавршен.

 „Изразот организација е неприкладен за тело кое е широко низ светот толку
неуедначено и подструктуирано.  Дури  ни ОГЛА нема  податоци  за членството на
неколки  илјади  ложи  кои  директно ги  контролира во Англија и  Велс,  а да  не ги
споменуваме различните Големи ложи широко на светот кои им се потчинети. Овој
недостаток на било какви информации за членовите на Занает (како се кажува вна-
тре на братството), сличен е на класичната клеточна структура која ги освоила мно-

гу тајни организации. Терористичките групи, на пример, делуваат на нивоа по си-

стемот треба да се знае само неопходното, каде идентитето на секој член е познат
само на неколку луѓе со кои има директен контакт. Ова ја штити организацијата од
сериски штети ако некој однадвор би се инфилтрирал“.

Се говори за Англија и Велс. Значи, англ=а н гл=гел и Велс=Велес, поими со
пелазгиско=тн.словенско потекло, дури тн.словенски бог Велес, со потекло од Бал-

канот, а се говори за Британија. Денес Британците се Белци. Меѓутоа, тие не гово-

рат јазик на белата раса, пелазгиски=тн.словенски, а се говори за носители на масо-

нството во Европа и Светот. Па во Британија сé што било е само во 2 милениум н.е.
Нејзиното делување било/е тајно, а мистериите изворно биле општонародни.

„Современата масонерија често се опишува како ‘тајно друштво’, ама подо-

бро да се опише како ‘друштво со тајни’. Ова ОГЛА го прикажува како прегршт на
неважно поединости, како што се лозинките и стисокот на раката (карактеристично
раковање), што по својата прилика е смислено со намера да се спречи влегување на
немасоните во ложата.

Постојат традиционални казни  во секој од главните степени на слободното
ѕидарство поради кои кандидатите се заколнуваат дека ќе ги чуваат поверените та-
јни од било кого кој не е член на одреден степен. Тие казни се укинати пред некол-

ку години на ритуалите која ги признала ОГЛА, ама опстале во многу други редови
на  големите  ложи,  вклучувајќи  ја  и  Шкотска.  Казните  не  се  занемарливи  оти  го
вклучува и вадење на јазикот или срцето, сечење на грлото и черечење на најразли-

чни начини кои можат да се замислат.
Спрема званичната призната историја, ништо не било засигурно познато за

братството пред него што Антони Сојер е поставен за Голем Мајстор на летната до-

лгодневница 1717. година, кога група масони од Лондон ја основале Големата Ло-
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жа. Меѓутоа, не било ништо ‘големо’ во шакица машки од четири крчми кои се до-

говориле да се соберат како формална единица, поготово што Слободното ѕидар-

ство било живо и здраво во многу други градови и места, посебно во Шкотска“.

Бидејќи ваква била состојбата, масонството било во најново време- денеска.
„Самоволната амнезија за раната масонерија која го погодило ова мало дру-

штво  Лондонци,  било  сосем  разбирливо.Само  три  години  порано  Џорџ
Хановерски,  кој  говорел  германски,  постанал  крал  на  Велика  Британија,
истиснувајќи  ги  владе-телите  од  католичката  куќа  на  Стјуарт.  Присталиците  на
свргнатиот Стјуарт (јако-бити) сковале мноштво заговори да би ја исфрлиле новата
протестанстака  дина-стија.  Годината  1715.  група  јакобити  благородници  повела
востание во Шкотска и вмарширала во Англија како подршка на синот на Џемјс II,

Џемјс  Франсис  Едвард  Стјуарт,  подоцна  познат  како  стар  претендент.  По
нерешената  борба  со  влади-ната  војска,  јакобитите  се  предале  во  Престон  во
Ланкашир“.

Не се говори за народи со народен еднорасен јазик туку верски католички и
протестантски народи со повеќерасни јазици. Значи, тие биле раснонесвесни луѓе.

„Е познато дека Слободното ѕидарство е блиско поврзано со Стјуартите и со
Шкотска воопшто, така признавањето на припадништвото на Редот би било равно
признавање  на  подршката  на  тероростичката  организација  која сака  да го  свргне
кралот. Истата година кога е оформена Големата Ложа на Лондон, Велика Британи-

ја, Франција и Холандија, такавиканиот  троен сојуз преговарал за гаранцијата на
успехот на владеечките монархии во своите земји. Тоа време не било погодно некој
да би се обележил како државен непријател, поради очигледно изгубената битка на
јакобитите. Не е ли тоа најдобар доказ што не се чуваат централни записи за член-

ството ? Чуениот архитект и член, основач на Кралското друштво, сер Кристофер
Рен, бил Голем Мајстор на слободното ѕидарство пред 1717. година, ама тој, како и
многу други нему слични, едноставно излегол од Редот да не би го ризикувал дру-
штвеното изопштување или дури апсење. Од некој разлог записите на ОГЛА биле
изменети во освитот на Првата светска војна да би се уклонила идентификацијата
на Голем Мајстор на Рен. Денес тоа званично се негира.

Кога англиската масонерија се одрекла од јакобитското наследство, нестана-
ла потребата за тајновитоста и тоа што нема централен список на членството денес
сигурно го одразува недостатокот на потребата, пред што смислена политика. Кога
ОГЛА посака да комуницира со својот ред и архивата, тогаш се обратува на разни
провинциски големи ложи кои им пишат на секретеријатите на индивидуалните ло-

жи, а овие завозврат ја проследуваат коресподенцијата на пониските масони кои се
собрале во своите ложи.

Бидејќи сме и сами масони, се сврзавме со обеќање дека ќе ја чуваме тајната
на слободното ѕидарство. Некои колеги масони нас не критикувале што откривме
детаљи на ритуалите кога го објавивме  Хирамовиот клуч. Навистина сме опишале
делови на некои ритуали, посебно клучните елементи на Третиот степен на Редот
кој е од општо значење. Меѓутоа, изузетно сме внимавале да се повинуваме со пре-
цизни правила на нашата Голема Ложа овде во Англија и Велс и не откривме ни-

една лозинка ниту посебното раковање,кои претставуваат денешни ‘тајни’ на Редот
Додека мнозина масони се среќни да го признаат своето членство, некои по-

високи сакаат тоа да остане во приватноста, а други, се сочуваат со предрасудите

10



на работа, мислат дека понекогаш е неопходно да се порекнува  дека се членови.

Наше е становиште дека тајновитоста која ги опкружува членовите е створена по-

ради неугодните разговори за природата на ритуалите, кои при светлоста на денот
звучат настрано и екстремно. Ако некој би ги запрашал зошто служат сите чудни
ритуали, би морале да признаат дека не знаат.

Со други зборови, веруваме дека разлог на молчење меѓу масоните не е то-

лкава потреба да се остане верен на светоте завети или страв од езивата одмазда на
колегата; тоа е повеќе чинител да не го сфаќаат ни зборот церемонија во која уче-
ствуваат и нивниот главен страв дека луѓето ќе се смејат со бизарните ритуали кои
тие ги изведуваат.

Изгледа  дека  Слободното  ѕидарство  некогаш  се  залагало  за  некои  високи
цели, ама денес тоа е општествен клуб за постари господи кои брзо со собираат. Во
Обединетото Кралство тој пружа можност на одавање на некои аматерски драмски
претстави  кои  се  пратени  со  храна  и  изобилие  пиво,  иако  во  Соединетите  Аме-
рикански Држави алкохол не е дозволен на масонските состаноци. Сложен и неја-
сен ритуал мора да биде запаметен со годините на дословното поновување, ама са-
мо со мали делови на церемонија можат да бидат разбирливи како едноставни але-
гориски пораки кои се однесуваат на честитоста на моралниот карактер. Останува
чудна мешавина на безначајни зборови, со детално прераскажување  на настаните
кои се одиграле во далечното минато.

Три основни степени се состојат од Шегрти (иницијации), Помошници (по-

знат како преоден степен) и Мајстори масони (познат како повисок степен). Се ка-
жува дека ‘вистинските тајни’ се изгубени внатре на овие три степени на Редот, а
алтернативни тајни се вообичаени на нивни места све додека вистинските поново
не се откријат“.

Мрачен трет степен

„Во првиот степен на Слободното ѕидарство кандидатот е воведен во Занает,
што се сматра состојба на ‘голо сиромаштво’ на најниско ниво на егизстенција, ка-
ко новороденче. Детаљите на ритуалите можат да бидат различни, ама неговата по-

рака останува. Овде говориме за традиција која двата ја знаеме. Кандидатот е обле-
чен во грубо бело работничко одело пред него што го одведат во храмот да би по-

станал Шегрт слободен  ѕидар. Тука  клекнува  пред водачот на Ложата таа година
(Чесниот Мајстор) со чии две страни се најдува  столбовите на Храмот на кралот
Соломон. Во клучниот дел на Церемонијата, по што примил нов чин, го сместуваат
во северноисточниот дел на храмот и му даваат инструкции. Ова позиција го озна-
чува патот на Светлото на излегувачкото Сонце на денот на летната долгодневни-

ца, кој во слободното ѕидарство е познат како светковина на свети Јован, а кој е
еден од двата најважни денови во масонскиот календар. Свети Јован е свети Јован
Крстител, за кого се кажува дека бил зачнат во есенската равнодневница, а роден
на ден на летната долгодневница“.

Клекнувањето бил католички обичај, а католицизмот се ширел од 8 век н.е.
источно од реката Рајна, на склавинските=тн.словенски простори со балкански тра-
диции, кај Херодот (5 век п.н.е.) истоветни со тракиските, што било и со пивото...

Тогаш Бонифациус ја истребувал најодвратната и најгадна склавинска раса. Значи,

периодот веќе се поместува на 8 век н.е, а тек потоа следат бригиските богомили.
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„Неколку месеци подоцна кандидатот преминува низ втор степен. Во при-

кладниот трен е поставен на североисточниот дел на храмот да би примил инструк-

ции на следното нивоа кое го означуваат прогресот постигнат во науката. Додека
стои на ова место, кандидатот е во равнина со првото светло на излегувачкото Сон-

це на зимската краткодневица. Овој ден на доцниот децембар е другиот голем ден
во слободното ѕидарство и исто така се нарекува светковина на светиот Џон, ама
овој пат тоа е свети Јован Богослов, автор на Книгата откривења.

Кога кандидатот симболично примил инструкции во зора на летната долго-

дневница и зимската краткодневница,е спремен да постане Мајстор масон така што
ќе помине трет степен. Ова е од самиот почеток сосема другчие доживување.

Кандидатот поново е облечен во грубо бело работничко одело, со двете но-

гавици свиткани и со двете рамења оголени. Нема повез преку очите, ама кога вра-
тата на храмот се отвори  да би му се овозможило влез, тој гледа дека просторијата
е во потполен мрак, освен мала заштитена свеќа која гори на пиједасталот на Че-
сниот Старешина на Исток. Во почетокот на контрастот измеѓу надворешното све-
тло и внатрешниот мрак го ослепува кандидатот и тој мора да се ослони на два ѓа-
кони кои го водат преку храмот.

Во овој степен, најважниот дел се одигрува на Исток, измеѓу два столба Во-

аса и Јахина кои некогаш означувале краеви на Сончевото патување на север и југ
во  време  на долгодневницата- краткодневна дневница испред храмот  на Јахве во
Ерусалим. Овде на кандидатот му се приповедува приказна за убиството на Хирам
Абифа кој, како е откриено, бил архитект на Храмот на кралот Соломон пред околу
три илјади години.Необично е што Чесни Старешина, додека се обраќа кандидатот,
ја споменува ова инаку непозната личност како просечниот човек би морал да биде
свесен:

... хрониките на слободното ѕидарство пружаат сјајен пример за неразни-
шаната оданост и прераната смрт на нашиот Голем Мајстор, Хирам Абиф, кој
го изгубил својот живот пред него што го довршил Храмот на кралот Соломон, а
чие градење, зашто си несумливо свесен, тој бил главен архитект.

Кога  прв  пат  слушнавме  за  ова  претпоставка,  нам  ни  била  чудна,  па  во
Хира-мовиот  клуч сме  рекле  дека  ликот  Хирам  Абиф  изгледа  не  постои  вон
ритуалот на слободното ѕидарство. Оваа примедба била повод нам многу луѓе  да
ни пишат и ка-жат дека сме погрешиле, затоа нам дозволете ни сега поблиску да
согледаме  кои  докази  постојат  во  Новиот  завет  за  архитектот  на  Соломоновиот
храм.  Прво  нам  ни  е  речено  дека  феничкиот  крал  од  Тир  по  име  Хирам  го
снабдувал проектот, набаву-вал работници и материјал за Соломоновите градежно
работи. Името на овој крал различно се изговара, како Хирам, Хиром или Хурам, а
изворно  е  веројатно  ‘Ахи-  рам’.  Јосиф  кажува  дека  писмата  на  разменувањата
измеѓу  Соломон  и  овој  крал  се  сочувани  во  архивите  на  Тир.  Тој  исто  така  ги
цитира историчарите Диус и Менан-дер од Ефес, кои кажуваат дека Хирам бил син
на кралот Аби-баал“.

Па Хирам Абиф бил внесен од слободното ѕидарство- во последни векови. 

Имињата „Хирам, Хиром или Хурам“ биле пелазгиски=тн.словенски.

„Постои и друг Хирам ангажиран во стварањето на Храмот. Овој Хирам бил
металски работник кој ја поставил ливницата во јорданската долина, измеѓу Сохота
и Сартана, каде излеал две големи бронзени столба на Воас и Јахин, како и други
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големи орнаменти на Храмот, вклучувајќи и огромен брод познат како ‘бронзено
море’. Оваа личност се споменува во Втората книга на дневникот (2. Дн 2: 11-14),

каде Хирам, кралот на Тир, му пиши на Соломон и му кажува  дека овој Хирам е
син на ќерка Данова, а во Првата книга за царевите (1. Цар 7:14), се говори дека тој
бил син на вдовицата од племето Нефталимово.

Дали мајсторот металец би можел да се сматра архитект на Храмот ? Архи-

тект е дизајнер на целокупната  градевина, не произведувач  на орнаменти, ама  во
преправената  стандарна  верзија  на  Библијата  овој  градевинар  се  споменува  како
Хурам- аби, што навистина е блиско име на Хирам Абиф.

Понатамошни информации се појавиле во март 1999. година кога сме биле
во посета на библиотеката на Шкотската Голема Ложа со чуениот библиочар, про-

фесорот  Филип  Дејвис.  При  таа  прилика  сме  прегледале  незаведен  том  кој  пред
скоро двестотини години ја напишал др Андерсон (писател на првата книга на кон-

ституцијата ОГЛА и член на Ложата на Абердин) во која овој историчар на масоне-
ријата го објаснува името Хирам Абиф, кое е дадено во хебрејска верзија на Друга
книга на дневникот 4:16 како што следи: 

Схеломох ламмелецх Абхиф Цхурам гхафах“.

Хебрејски јазик немало за да има хебрејска верзија. Јазикот и верзијата бил
еден: пелазгиски=тн.словенски, само со замена на х=в=г=к. Значи, се објаснува.

„Додека Филип ги проучувал овие зборови, усните му се набрале од конце-
трација пред него што изјавил дека ова изгледа како Хирам да бил татко на кралот
Соломон. Ама, како што сите знаеме, Давид бил Соломонов татко, така да едино би
имало смисла дека Хирам бил крал на тастот“.

Пак, Филип ништо не прочитал- она што се наведува нема врска со читање.
„Кога ја извагаме можноста, прифаќаме дека личноста која се споменува во

масонскиот ритуал како Хирам Абиф би можела да биде металски работник кој за
работа на Соломоновиот храм го ангажирал Хирам, кралот на Тир. Меѓутоа, оваа
потенцијална  идентификација  нималку не  го објаснува  неговиот однос  со  кралот
Соломон, ниту расветлува зошто оваа легенда е толку важна за масонското учење.

Во третиот степен на кандидатот се говори како група од петнаесет камено-

резци сакале да извлечат суштински тајни на Мајстори масони од својот господар,

Хирам Абиф, па планирале дека го зачекуваат во заседа кога овој се одмора од ра-
бота да би го величел богот на кој му се обраќал со ‘највозвишени’. Зборовите на
тој ритуал гласат:

Во  предвечерје  на  спроведување  на  заговор  во  дело,  дванаесет  од
петнаесет  се  повлекле,  ама  тројца  најодлучни  и  најсвирепи  личности  од  сите
истраеле во сво-јата безбожничка намера, во чија сврха се поставиле секој на по
една, јужна, за-падна и источна капија на Храмот, каде нашиот господар Хирам
Абиф се повле-кол да го одаде своето почитување на Највозвишениот, како што
беше негов оби-чај, бидејќи беше подневен час.

Се сматрало дека ова се однесува на боженството Јахве,кое сега е возвишено
до точка кога едноставно го викаме ‘Бог’, па ипак е поверојатно дека овој ханански
занаетчија го обожувал богот Сонце во неговиот зенит, а оттука и описот ‘Најво-

звишен’. Иако дотичниот храм бил куќа на ‘новиот’ бог на Евреите, кој привремено
живеел во шатор, не го сматрале посебно важен, дури ни Соломон кој подоцна пот-
полно престанал да го обожава.
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Меѓутоа, кандидатите без сумња премногу не ќе го мачат Хирамовиот избор
на божество, оти во оваа фаза на ритуалот тој изненадно сфаќа дека наскоро ќе по-

стане жртва на убиство. Додека Чесни Мајстор раскажува како Хирам примил удар
во челото на јужната капија, кандидатот се потапша по главата и процесот се по-

вторува на западната капија. Тогаш на источната капија се нанесува  coup de grâce2

и кандидатот добија ‘фатален’ удар по среде на главата. Ова може да се направи не-
жно или снажно. Шкотските масони се посебно познати по тоа да потполно уживу-

ваат во улога, па многу сироти кандидати се фрлаат на под стравувајќи за свој жи-

вот“.

Вакво удирање го прават Бригите=Брзјаците, а ѕвизнатиот треба да погоди
кој тоа го направил- кој удрил... Во претходните книги пишам дека Скотите, според
скот=скот, се со бригиски (пелагонски) фустанчиња (ф=п), со бригиска овца и гај-
да, дури со македонски ритам седумосмини. Да не се изуми симболот јарец, лав...

„Кандидатот стои усправно како би паднал наназад на посмртниот покров,
претходно сместен на под и кој одма се обвива околу него така само очите не му се
покриени. Во овој дел на ритуалот масоните од Ложата шетаат околу ивицата на
‘гробот’ и конечно три пати покушуваат да го повратат Братот од загрлај на смртта.
Првите два покушаји не успеваат,оти користат методи од претходните два степени,

ама третата техника, својствена на третиот степен, успева.
Уз помош на ѓаконите ‘мртовецот’ е ‘воскрснат’ од гробот со посебен сти-

сок на Чесниот Мајстор. Уште секогаш, во скоро потполн мрак, телото се воздигну-
ва клатејќи се и се држи во компликуваната церемонијална поза, во загрлај во кој
Мајсторот и кандидатот се допираат во пет различни точки. Ритуалниот назив за
овој загрлај е ‘пет совршени точки’. Во таа поза на кандидатот му се изговорува та-
јниот збор на уво, тогаш му се покажува црниот гроб непосредно зад и западно од
него, во кој вистински човечки череп  и прекрстени бутни  коски, а кои ги симбо-

лизираат кандидатовите посмртни остатоци.Потоа Чесниот Старешина управува со
кандидатовиот поглед спрема исток, каде може да ја види пламтечката ѕвезда како
сија во мрак измеѓу столбовите на близнаците Воас и Јахин. Ѕвездата, ‘сјајната утр-

инска ѕвезда’ е планетата Венера која се движи во свитање неколку минути  пред
Сонцето.

Од овој трен па на таму, човекот кој е воздигнат од мрак на својот фигура-
тивен гроб ќе биде Мајстор масон цел свој живот. Е важно да се напомене дека, до-

дека кандидатот го претставува ликот на Хирам Абиф све до тренот на ритуалното
убиство, нема наговестување дека Хирам икогаш воскреснал. Најважнија информа-
ција која ‘нововоздигнатиот’ масон ја прима е дека вистински тајни на Мајсторот
масон се изгубени со смртта на ‘нашиот Голем Мајстор Хирам Абиф’.Ритуалите на
третиот степен кои тренутно се изведуваат не ја расветлуваат ова материја и некое
време сме верувале дека оригиналниот ритуал сигурно е потполно уништен во те-
кот на периодот на цензурата која следела по создавањето на Обединетата Велика
Ложа на Англија 1813. (Овие настани се опишани во  Друг Месија и  Невидлив ко-
леџ.)“. 

Истражување на граѓата за Хирам

„Кога го напишавме Хирамовиот клуч, имавме само нејасна претстава за со-

држината на многу такавикани ‘повисоки степени’ на слободното ѕидарство, ама по

2 Coup de grâce – последен удар, франц. - прим. прев.
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што оваа книга ја објавивме, контактирало со нас стотини луѓе  со нови информа-
ции. Некои нам ни стигнале со пошта, а понекогаш нам во текот на говорите на со-

станоците на ложата би ни давале стари документи за ритуалите кои цели генера-
ции ги чувале во прашливите фиоки. Додека го истражувавме Другиот Месија, на-
летавме на посебен значаен извор на материјали кои нашето проучување го поту-
ркале  подачеку до предавање  на темата  ‘Слободното ѕидарство  и  католицизмот’,
што го напишал балканскиот научник од Босна и Херецеговина по име Димитрие
Митриновиќ“.

Се говори за Континталци, а авторот бил Балканец- до 1809 год. Македонец.

 

„Митриновиќ дошол да живее во Лондон отприлика во време на Првата све-
тска војна и останал, да подоцна би постанал личност во ‘Блумсбери групи’, коле-
ктив на интелектуалци кои својот назив го зеле по името на областа во околината
на Британскиот музеј во центарот Лондон, каде мнозина членови живееле. Изјавата
која го привлекла нашето внимание гласи:

Христ го издал тајниот збор на масонеријата ... на луѓето и го објавил во
Ерусалим, но приповедувајќи го учениот збор на народот, тој бил испред своето
време... Нека масоните го вратат Христа во масонеријата... Масонеријата била
израз на христијанството последните 2.000 години.

Нам ни требало седум години свеобфатно истражување, уз све наше знаење
за масоните, да би стигнале до ова гледиште, така да се запрашавме како тој дошол
до ист заклучок, со обѕир на тоа дека не бил слободен ѕидар. Така сме откриле дека
тоа е поради обемното проучување поголемата лична библиотека која ја собрал, и
одлучивме  да  ги  пронајдиме  неговите  книги.  Конечно  сме  влегле  во  траг  на  таа
збирка  и отривме  дека, по што Митриновиќ умрен,  била  нагомилана во кутија  и
вскладиштена во задниот дел на гаражата на неговата неќака, повеќе од четириесет
години. Кога после дошло време  да се  расчистат неговите стари  книги, во желба
Митриновиќевата библиотека добро удоми, таа одлучила да ја поклони на универ-

зитетот. Со среќа, универзитет кој понудил сместување за тие книги бил Бредфорд,

каде Роберт предавал.

Кога 1997. прв пат се заинтересиравме за Митриновиќевите книги, тие не им
биле изложени на јавноста оти новото крило на библиотеката Џ. Б. Присли уште не
било завршено. Како и многу други опскурни книги, и овие привремено се сместе-
ни во подрумот на библиотеката, во одделот познат под назив ‘хрпа’. Тоа биле огр-

омни складишта без прозори со низ рафови на шини.Да би се дошло до внатрешни-

те полици, требало надворешните рафови, кои биле високи околу триесет метри ви-

соки и сто метри долги, да се померат настрана уз помош на голема рачка. Кога Ро-

берт побарал пристап на оваа колекција, му требало скоро половина час да откотр-

ља осум надворешни полици да би стигнал до томовите кои Митриновиќ ги собрал.

Во  Другиот Месија расправавме за импликациите на некои масонски коме-
нтари кои Митриновиќ ги сочувал, ама другите масонски блага ја видела светлоста
на денот тек подоцна, кога колекцијата прописно ја сложивме на полицата, ги заве-
довме во каталог и ја направиле пристапна без кривење по тесниот метален тунел
до него да би се дошло. Меѓу воопштените томови се најдувале и порани копии на
масонските ритуали кои повеќе не се во употреба. Една книга на ритуали датирала
од раниот деветнаесети век и го содржувала сите детаљи, илустрирани со дивни др-
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ворези, за сите степени на древниот и прифатен шкотски обред на слободното ѕида-
рство.  Ја напишал  Е.А.  Мекленахан, кој бил татко на чуениот масонски  научник
Чарлс Т. Мекленахан. Самата книга било дивно откритие, оти објаснетите ритуали
кои не подлегнале на големи штетни модификации, се спроведени на заповед на во-

јводата од Сасекс, првиот Голем Мајстор на Обединетата Голема Ложа на Англија
1813. година.

Несумице читајќи за ритуалите во оваа фасцинантна книга, сме воочиле дел
за Еноховиот кралски свод. Откривме дека книгата за пророкот Енох е изгубена во
раниот христијански период и дека не е пронајдена до 1774. Ипак, предговорот на
оваа книга тврди дека ритуалите  кои во неа се содржани потекнуваат од времето
пред 1740. и можевме да видиме дека прилично детално ја опишува  важноста на
Енох и неговата улога во предвидувањето на претстоечкиот Потоп.Оваа тема не би-

ла широка прифатена све до откритието на копијата на Книгата за Енох во текот на
дваесетиот век, за што поопширно ќе говориме подоцна. Како овие стари митови
задржале така истакнато место меѓу одбиените ритуали, освен ако не претставуваат
остаток на древните усмени традиции ? 

Додека сме ја истражувале  Уријината машина, постанавме свесни дека ма-
сонскиот ритуал кој е поврзан со Енох постоел, ама не се применувал повеќе од две
стотини години, уште од времето на војводата од Сасекс. Сега, кога го читаме ори-

гиналното дело, пронајдуваме опис на чудниот троаглов пиједастал, чии страници
се потполно иста должина и под агол од 60 степени, чинејќи едностраничен триаго-

лник. Овој облик е опишан во ‘Ехоновата делта’ и е објаснет како симбол со кој
Моќниот Архитект на Универзумот  одлучува  да се прикаже Енох. Е речено дека
пиједасталот бил важен дел на оригиналниот Храм кој Енох го изградил на место
денес познато како Брдо на Храмот во Ерусалим. Ритуалот објаснува како Соломо-

вите работници го откриле овој троструки олтар во подземната одаја испод напу-
штените рушевини на претходниот храм, за кој Соломон во почетокот мислел да
им припаѓа на ‘паганите’ кои го окупирале овој простор пред него што неговиот та-
тко Давид го освоил.

Тогаш нам тоа баш полно не ни значело, ама подоцна сме откриле дека си-

мболите на едностраничниот троаголник имаат големо значење во раната хананска
религија, кај Јевусеј кој го изградил Ерусалим. Она што нас не погодило, додека ја
читавме оваа книга ритуалите печатени пред две стотини години, било тоа што би-

ла премногу слични на раните еврејски списи за обичајите и легендите, кои се от-
криени и во детаљи потврдени во текот на археолошките ископувања во текот на
последните педесет години. Изгледа дека оваа печатена везија на стариот усмен ри-

туал ја чува приказната за традицијата на хананскиот храм која не е забележана ни
во Библијата ни во другите порани извори кои нам ни се познати.

Кога ја прочитавме, не знаевме  ни за каков поран храм во  Ерусалим пред
Соломовиот, ама наскоро откривме дека постои мошне добар археолошки доказ за
хананската  историја. Се прашавме  какви  други  изгубени  традиции  на овие стари
ритуали би можеле да содржат и како да ги систематизираме своите истражувања
на различните теми на пораниот ритуал.

Во текот на поминатите години собравме значајна колекција на старите ри-

туали и предавања, ама на хартија. Денес книгите, иако драгоцени, не се едноста-
вни за истражување или сортирање на информациите кои содржат, така да одлучи-
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вме да направиме електронска верзија на тие материјали. Роберт прионил на скени-

рање на најстарите верзии на секој степен да би ги вградил во веб сајт која ја наре-
ковме  Граѓа за Хирам. Во текот на дигитализирање на ритуалите, постанувало ја-
сно дека постои комплексна приказна раскажана  низ секвенцијата степенова, ама
не е раскажана со хронолошки ред. Ово сознание нас не довело на покушај да ја ре-
конструираме потполно приказната која некогаш ја раскажувале масонските ритуа-
ли. Нам ни требало полно време да ја обавиме таа задача, ама, како што ќе и пока-
жеме, го реконструиравме алтернативното објаснување на историјата со помош на
отфрлени и цензуирани ритуали на слободно ѕидарство. За тоа се говори во Масон-
скиот завет и може да се најде и во другиот дел на оваа книга. Веб сајт која Роберт
ја направил сега ја присвоил Универзитетот Бредфорд и му е достапен на секој кој
е заинтересиран за автентични ритуали во слободното ѕидарство за кои може да се
дискутира.

Една од нашите први откритија било дека во Древниот и Прифатен Ритуал
се споменува прашањето кое нас не мачело. Што се случило по смртта на Хирам
Абиф, кога вистинските тајни на масонеријата биле изгубени ?“

Па такви никогаш немало. Тие биле внесени многу подоцна.
„Нашата реконструкција на алтернативното објаснување на историјата содр-

жани  во  масонските  ритуали,  кои  го  нарековме  Масонски  завет,  се  споменуваат
два човека кои ги сочувале суштински тајните ритуали (Масонски завет 7:5):

Секој масон ќе ги употреби нашите симболи и церемонии спрема сопстве-
ната вера. Ни на кој друг начин масонеријата не може да ја поседува својата уни-
верзалност- тој знак кој бил загонетен на масонеријата од самиот почеток и кој
овозможил двата крала, кои почитуваат различи божества, да седат заедно како
Големи Мајстори додека ѕидините на првиот Храм се подигнуваат; и дека луѓето
од Гераре, кои се поклонуваат на феничките богови,работат рамо уз рамо со Евр-
еите, кои на овие богови се гнушеле“.

Наведеното не било можно, затоа што Херодот (5 век п.н.е.) говори за Еги-

пет...Палестина..., а тој никаде не ги споменува Евреите, кои се гнаселе од повеќе-
божеството.  Тогаш  Египет...Палестина...Феникија...биле  повеќебожни.  Исто  така,
Евреите се обрежувале. Херодот ги наведува сите кои се обрежувале, а без Евреите.

„Поради  овој  коментар сме  посумњале  дека  постоела  некоја  нетрпеливост
измеѓу религијата на кралот Соломон и кралот на Тир кои можда ги осликувале ри-

туалите. Спрема масонскиот обичај, двајцата го примиле Третиот степен на риту-

алот како одговорувачка замена за изгубените тајни ‘све до времето кога ќе се от-
кријат оние вистински’. Бевме убедени дека импликацијата на овој ритуален исказ
та да двата преживени Големи мајстори ги одобриле зборовите и делата на ритуа-
лите.

Почнавме да сумњаме дека клучна точка на овој степен чинителот дека смр-

тта и воскрснувањето на овој човек се одиграле на линија каде стапалата му се на
исток, а главата на запад. Кога кандидатот е ‘воздигнат’ од својот гроб, неговата
глава се воздигнува накосо спрема исток во пресрет на Венера, која исто така се по-

дигнува на хоризонтот.Линијата исток-запад ја обележува равнодневницата, равно-

тежата измеѓу сончевите прекретници, кога дванаесет часови владее ден, а двана-
есет часови темнина.
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Трите степени на слободното ѕидарство  затоа би можеле да се посматраат
чисто астрономски. Прво, на искушеникот му се дава информација за линијата на
Сонцето на залезокот на летната долгодневница, тогаш напредуваат до другиот сте-
пен на линија на зимската кракодневница и конечно постанува  Мајстор масон  на
линија која точно ги пресекува претходните две: равнодневничка линија која се по-

јавува еднаш во пролет и еднаш во есен. Како што подоцна откривме, ова потполно
одговара на смисолот на Храмот на кралот Соломон и многу пораните, феникијски
градевини.

Старешината на ложата  седи на Исток измеѓу два слободни столба кои во
Библијата се викаат Воас и Јахин. Тој покажува на излегувачкото Сонце, а плане-
тата Венера се подигнува покрај него управо пред зората, кога кандидатот е ‘возди-

гнат од својот гроб’. Првиот надѕорник седи на запад и го обележува  зајдувањето
на Сонцето, а младиот стражар е на југ,  претставувајќи  го Сонцето во подне. Во
Англиските ложи, по правило, постои Сонце во успон во центарот на таванот, со
ѕвезда петокрака покрај словото  Г измеѓу нив, што го претставува Бог. Овој сојуз
измеѓу Сонцето и Богот е евидентен во масонските ритуали, каде Тој понекогаш се
ословува како ‘највисок’- буквално највисок на небото. (Г=Господ, Р.И.)

Постојат два службеници, церемнијал на мајстори, кои го спроведуваат кан-

дидатот низ масонскиот храм, ама тие службено се сместени на североисток и југо-

запад, на линија на излегување на Сонцето во летната долгодневница. Секој од нив
носи долг стап, познат како ‘палица’, за која се верува дека некогаш се користел да
би се одбележал аголот на излегување  и зајдување  на Сонцето по сенката која ја
прави. Е забележано дека ѓаконите од пораните Шкотски ложи биле испратени да
ја поравнаат црквата. Во книгата  Уријина машина рековме како веруваме дека не-
когаш црквите биле свртени кон исток, каде свитањето е сматрано на ‘исток’. Прва
сенка  која  ја направи  ѓаконовата  палица  била  сматрана  линија  на  северниот  ѕид.

Понатаму, мислевме дека би можело да биде можно да се дојде до името на старата
црква, имајќи ја во вид локалната топографија и израчунавајќи две дена во година-
та кои одговараат на аголот на северниот ѕид. Црквата би добила име по светецот
чиј е тоа ден. На пример, црквата која е поставена спрема една од Сончевите пре-
кретници најверојатно би го добиле називот на црквата Свети Јован.

Сликата која сме ја створиле е таа, да ритуалите на масонскиот занает се за-
сновани на астрономијата и дека имаат наследство кое е старо повеќе од пет илјади
години. Пронајдовме низ верувања кои опстанале по што поминале низ неколку ра-
злични култури и завршиле во современите масонски храмови, каде сега со убеду-

вање се цитираат, а да воопшто не се разбираат“.

Значи,традициите биле донесени на тие простори и тоа во најново време Би-

дејќи тие таму не биле народни, тие денес „воопшто не се разбираат“.

Пак, во христијанството Македонците внесле многу нешта од своето повеќе-
божество, кое до денес нив црквата не може да ги одвикне. На пример Коледе...

Заклучок

„Поминало скоро шест години кога сме го објавивме Хирамовиот клуч и во
текот на истражувањата за наредните две книги собравме значајен додатен матери-

јал кој наголемо го разјаснува прашањето кое во почетокот го оставивме без одго-

вор.
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Собравме  многу записи  за пораните масонски  ритуали  да  би  покушале  да
утврдиме што навистина е скриено испод Рослин, а Роберт направил веб сајт со пр-

етрагач, како нам би овозможил да го прегледаме материјалот во различни секвен-

ции. Намерувавме да го искористиме овој драгоцен алат за истражување да би ги
испитале  комплексните,  вовиткани  и  воглавно  отфрлени  детаљи  на  митовите  на
слободното ѕидарство што порано никој не го ни покушал да го објасни.

Кога го расчленивме Слободното ѕидарство до неговите клучни компонен-

ти, нам ни останале следните идеи:

• Технологија градење во камен е сметана спирутален дел.

• План на масонскиот храм и ритуалот е заснован на астрономијата.
• Богот е поврзан со Сонцето.

• Спиралниот успон на планетата Венера на равнодневница означува поново
воспоставен живот.

• Летната долгодневница и зимскакраткодневница се битни.

• Проучувањето на приородата и наука е битно.

Денес ова не се општи идеи, ама постоела праисториска култура која изгле-
да е изградена баш на овие становишта, културата на гравирани садови“.

Сите наведени традиции биле пренесени од Левантот, кој бил во Источниот
Средоземен Базен. Тој до 4.000 г.п.н.е. станал Средоземно Море. Од Левантот Бел-

ците се преселиле на соседните простори, а потоа далечните, сé до со Јапон-ија.

НАРОД КОЈ ГИ ГРАВИРАЛ САДОВИТЕ
 

Први градители на камен

„Пред  некои  9.000  години,  во  неолитот,  луѓето  ги  населиле  Британските
острови и северниот брег на Шкотска, пред него што долината на Северното море е
поплавено и додека уште било можно да се препешачи од Норвешка. Тие луѓе сти-

гнале одма после што последните глечери на леденото доба се стопиле, откривајќи
ја земјата без мраз. Кога нивното на морето се подигнало, земјата се одвоила, ама
Скадинавците од неолитот и првите Скоти имаат заеднички претци“. 

Авторите не пишат од каде дошле Белците- Свемир или Утроба на Земјата:
Белците во топлите периоди на леденото доба, кое траело 1,0-0,5 милиони

години, талкале низ ненаселениот континент. Бидејќи за создавање на крвната гру-
па А била потребна инфекција од маласипаница и грип, кои биле од чумата на го-

ведото и грипот на свињата, а такви животни во континентот немало, Континталци-

те биле населени  од и преку Балканот. Континентот бил споен со Америка, каде
монголските Индијанци со крвна група 0 од тие две болести преку 90% изумреле.
Бидејќи  ова не се случило  и со Континталците, тие биле од и преку Балканот со
крвната група 0 и А, а не како Индијанците само со крвна група 0- >90% изумрени.

„Неолитот  го означува  крајот  на каменото доба.  На  западните  граници  на
Европа луѓето  од овој период се паметат како градители на мегалитите- огромни
камења. Овие рани градители во камен ги населувале пределите кои денес се позна-
ти како Велс, Шкотска, Ирска, Англија, Франција, делови на јужна Скадинавија и
северна  Шпанија, како и Малта.  Денес луѓето  секојдневно патуваат  на работа во
овие земји, несвесни на древниот народ кој еднаш ги поседувал. Само во Англија
уште секогаш постојат преку 40.000 познати мегалити кои опстоиле повеќе од пет
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илјади години. Колку ова е импресивно, ќе можеме да процениме ако се запрашаме
што од нашата цивилизација ќе остане по 5.000 години,кога крхките, модерни згра-
ди често се уништени после само една генерација“. (Малта=малата=мала та, Р.И.)

Авторите говорат 7.000 г.п.н.е. и се префрлуваат на населението во Велс...
Наведените простори немале слоевити населби за цел период од 7.000 до 0 г.п.н.е.

Тие ја одбегнуваат вистината за континталното говедо, кое било балканско...

„Климата на Британските острови во тоа време била многу потопла отколку
денес,а земјата била покриена со густи шуми, отежнувајќи го патувањето по копно.

Меѓутоа,  луѓето  истовремено  и  градители  на  бродови  и  морнари  кои  од  морето
правеле свои автопатишта. Колонизирале многу острови на брегот Шкотска и по-

стојат докази дека наголемо се тргувало. На пример, каменоломот кој е пронајден
на островото Рам е користен за градевините и на копно и на другите Хебриди. Оваа
приморска трговска врска изгледа се проширила до Скадинавија уште во времето
на најраните населби“.

Патувањата со бродови било по 4.000 г.п.н. -преселбите воглавно со говедо,

а потоа и со коњ. Тие две пренесувачки континтални животни биле само балкански.

Разлика во години е поради неточниот метод (С-14),што создава само збрки.

„Изненадувачко е колку малку знаеме за градителите на мегалитите од Бри-

танските острови, оти не знаеле за писмо кое ние можеме да го прочитаме, така да
немаме званична информација за нивната култура, како што имаме за подоцнежни
пронајдени Сумери и древните Египтјани. Архелозите ги викаат едноставно Народ
со гравиран сад, по цртежите кои ги гравирале во глинени ќупови. Меѓутоа, тие зад
себе  оставиле  систем  симболи  кој  важи  за  прототип  писмо,  чиј  дел  може  да  се
сфати поради очигледните врска со астрономијата“. (Садови кај мене сад, Р.И.)

Белците биле еднорасен народ со еднорасен јазик и писмо..., овде наведен.

„Многу луѓе се запознаети со нивните дивни камени кругови, ама тие исто
така ги конструирале и најраните камени градевини кои опстоиле, градевини илјада
години постари отколку градовите на Сумерите.

Квалитетот на градењето  значајно се  разликува,  од  очигледно незавршени
усправни плочи до преубави, засводени одаји како што е Ме Хоу во Оркни, чиј ста-
ндард е опишан како ‘еден од највисоки достигнувања на неолитска Европа“. Све
до скоро, овие градевини се сматрани помлади од зградите на Средниот исток, ама
заблагодарувајќи  на  процедурата  на  испитувањето  со  изотопот  јагленород  се  во-

споставува нова хронологија. Ова го потегнало прашањето во врска со луѓето кои
ги изградиле тие згради. Како што археологот др Еван Меки коментира:

Ако европските мегалити, дури и малтешките храмови, се постари од нај-
старите градови, тогаш е тешко да се сфати како урбаните општества можеле
да одиграат било каква значајна улога во големиот општествен процес кој се од-
вијал во атлантска Европа измеѓу 4500. и 2500. години п.н.е... Мора да постоеле
прото- урбани или урбани слоеви на општества пред него што првите мегалити
се појавиле.

Градевините кои овој народ ги подигнал вклучувајќи ги и усправните каме-
ња во различни форми, хумки-тунели, земјини хумки и шанчеви. Тие се ширеле по
брегот на Европа све од јужна Шпанија до Скадинавија, исто така појавувајќи се на
северниот медитерански брег, како и во јужна Италија и Малта. Дури постојат до-
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кази дека оваков тип на камени градевини постојат и во Северна Африка, Египет,
како и во Израел. Британските острови се покриени со нив“. (Ама и Америка, Р.И.)

Се говори за градежи источно и западно од Левант, а такви имало и јужно
од  него  во  Северна  Африка  а  и  јужниот  Балкан.  Меѓутоа,  ниедно  во  Северниот
Леден  Океан.  Ова  било  затоашто  преселбите  биле  по  долината  Вардар-Морава-
Дунав-Рај-на  каде  било  потопло.Значи,до  40°,  42°,  44°,  46°...  Токму  затоа  следи
генетско-  ге-ографска  (ДНК)  оддалеченост  од  Источното  Средоземје  кон
Британија, не обратно.

„Хумки-тунели  се  рани  типови  градевини  чија  содржина  е  подложна  на
испитувања со изотопот јагленород, така да знаеме дека овие мегалитски хумки да-
тираат од пред 4.000 години п.н.е. Отсекогаш кружела приказната за светлосните
ефекти во овие хумки-тунели, но тек недавно се развила нова грана на археологија
позната како археоастрономија, која ги  прочучува  нивното астрономско поравну-

вање.
Годината 1901. сер Норман Лојкер, кој во тоа време бил уредник на прести-

жната научна публикација Природа, ги проучувал храмовите на древниот Египет и
приметил дека многу од нив се изградени така да овозможуваат сончевата светлост
да продре во значајните внатрешни делови на одредени денови во текот на година-
та. Проучувал и бројни локации во Британија, вклучувајќи го Стоунхенџ, и дошол
до заклучок дека некои од формациите кои ги посматрал прикажуваат дел на кале-
ндар кој е заснован на равнодневници. После доста време проведено во проучува-
њето на британските историски споменици, Лојкер ја објавил својата претпоставка
дека мегалитските гробови се изградени првенствено како опсерватории. Или дури
како домови на свештеници астрономи, а дека сохранувањата подоцна вовеле нови
имигранти кои ги имитирале и правиле хумки над мртвите, не оставајќи одаји за
свештениците. Како што секогаш е случај со новите идеи кои го оспоруваат постое-
чките конвенции, Лојкер е отпуштен поради тоа што неговите тогашни колеги сма-
трале дека негува ‘махнити тврдења’.

Значајни мегалитски населби се откриени еден век пред него што Лојкер ја
поставил својата теорија, кога јаката олуја го испрала делот на песечните дини на
копнениот дел на Оркни и открила древно камено станиште. Ова станиште, познато
како Скара Бре, не било прописно ископано све додека професорот Гордон Чајдл,

археолог, не почнал да ископува 1920. година. Она што го пронашол било општо-

признато најсочувано праисториско село во северна Европа. Скара Бре било непре-
кинато настањено околу 600 години, од отприлика 3100. до 2500. години п.н.е. и
изгледало дека тоа биле одаји на ученици на астрономските свештеници- како што
Локјер и предвидел.

Куќите, како и поголем дел на намештај,се направени од камен а не од дрво,

што значи дека најголемиот материјал опстоил. Останале сочувани вградени ками-

ни, ормани, столови и камени кревети. Во наоѓалиштето постојат седум скоро исти
станови и нешто што би можело да биде работилница или пивара, а постои можно-

ст дека уште повеќе станови биле потопени во морето.

Е познато дека немало доволно дрво, така да дрвото за ложење било довозе-
но со бродови од Шкотска. Исто така очигледно, од проучување на коските, да ме-
сото било доставувано претходно обработено, што упатува на тоа дека становници-

те биле признати луѓе кои заслужувале за ним да се води грижа.
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Еван Меки верувал дека класата мудреци се развила од оркадиското опште-
ство кое го основал Народот со гравиран сад:

Мошне различит вид на слоевитито неолитско општество може да биде
постулирано... каде мала елитна класа професионални свештеници, мудреци и вла-
детели со порези и такси ги подржувале селаните. Такво општество би можело
да постигне све што Том го предлагал, оти припадниците на елитите не би мора-
ле да се грижат за сопствената исхрана, за градење на сопствени куќи и би мо-
желе све тоа време да го посветат на религиските, научни или други интелектуа-
лни работи... процес на трансформирање на примитивните неолитски селани во
напредни, слоевити општества со вешти водачи и мудреци, како и останати стр-
учњаци, можел да почне многу порано. Ако нашата хипотеза на религијската ре-
волуција е бар малку точна, таа започнала со прогресивно широка институција на
професионални свештеници  во неолитско доба, отприлика  околу  4500. година п.
н.е.“.(Јапонија за Белците од Левантот е многу подалеку отколку Скадинавија...Р.И)

Ниеден автор не навел без прекинати слоевити наоди до новата ера на луѓе
со крвна група 0 и А со своите домашни животни, затоашто крвната група А не би-

ла  настаната  во  континентот,  а  домашните  животни  говедо,  коњ,  свиња,  овца,
коза  ...  биле  балкански.  Исто  така,  и  растенијата  кои  денес  се  сеат,  но  ништо
обратно од континентот на Балканот, не дај боже на Малта. Бидејќи континтално
говедо и коњ на Балканот до 19 век н.е. не преминало на Балканот, а преселбите со
чартер летови биле само во 20 век н.е., никогаш немало народи тн.Словени кои би
се населиле  на Балканот- до  1809 година Македонија  кога  Цојне го внел поимот
Балкан кој го за-менал Македонија. Па следи фалсификат историја на масоните.

„Оваа визија подрабира постоење на некој вид обука за тие стручњаци. Не е
можно да се докаже, ама, усредувајќи се на мегалитските структури на Оркни, е ра-
зумно да се претпостави дека Скара Бре можел да биде некој вид неолитски униве-
рзитет“. (Поимот Скара=с кара=гара=жара и Бре, б=в, е=и, се тн.словенски, Р.И.) 

Бидејќи стои „не е можно да се докаже“, Континталците биле од и преку Ба-
лканот. Да не се изуми, дека до денес во Данска со Скадинавија и Русија нема усло-

ви за градинарство и лозарство, таму се јадело повеќе риба, морска трева...не друго.

Загонетка на мегалитските градилишта

„Ниеден денешен археолог не би порекол дека многу мегалитски зданија се
изградени со долгодневница и равнодневница, како и спрема клучните излегувања
и заодувања на Месецот и другите небески тела. Човекот кој скоро лично ја осно-

вал археоастрономија е научник Александар Том, истакнат професор на инжинер-

ство на Универзитетот Оксфорд. Том, кој педесет години на својот живот го поми-

нал во посматрање и изучување на мегалитските наоѓалишта, направил еден од нај-
големите продори во областа на археологијата.

Том прв пат се заинтересирал за структурата на мегалитите како младинец
во својата родна Шкотска. Започнал со премерување оти сумњал дека овие наоѓа-
лишта имаат врска со астрономијата. Неговите неумерни мерења на едно наоѓали-

ште по друго пополека створувале податоци кои упатувале на тоа дека овие праис-
ториски градители, од островата на северно Шкотска право до Британија во Шко-

тска, делеле иста стандардна единица на мера. Било изненадувачко како биле толку
добро организирани да установиле стандардна меѓународна единица, ама чиста пр-
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ецизност со која таа единица била применета навистина со запрепастување. Том во
тек на години мерења ја дефинирал мегалитската јарда како 0,82966 метри“. 

Се говори за астрономија...Па постоел и постои Медитеран- тој бил средина.
„Меѓу археолозите на тоа време владеело мислење дека жителите на Брита-

нските острови во неолитскиот период биле заостанати, па идеата да можда се слу-
желе со математика или имале прецизна стандардна единица за нив била апсурдна.
Археолошкото друштво во почетокот го игнорирала Томовиот труд, ама заблагода-
рувајќи ја објективната студија на статистичарите, голем број научници прифатило
дека мерниот систем наголемо бил во употреба во праисторијата на Европа. Меѓу-
тоа,  уште  секогаш  го  игнорираат  некои  лошо  информирани  археолози  кои  нудат
смешни објаснувања дека овој почитуван инжинер се преварил, споредувајќи го со
просечните мегалитски градители. Да овие критичари се потрудиле да посветат не-
кое време на проверка на своите опречни објаснувања со експеримент, би сфатиле
да раскажуваат глупости.

Постоење на древните стандардни единици за должина покажуваат дека ма-
тематиката била во употреба во мошне широкиот географски опсег. Професор Том
бил убеден дека пронашол автентичен математички податок во мегалитската јарда,
ама умрел не сфаќајќи како овие луѓе биле во состојба да створат таква прецизна
мера. Ние сме биле во состојба да ја решиме ова загонетка, оти неа и пријдовме од
сосем неочекуван агол.Се заинтересиравме за еврејскиот текст стар повеќе од 2.200

години, кој го пронајдовме во Свитоци од Мртво море во древната населба позната
како Кумран, и никако не би ни помислиле дека тоа нас би можело да не доведе до
потеклото на мегалитската јарда“.

Значи, се доаѓа до Левант - в = леант, леанот, кој со морска вода се левал=

леал, каде била најстарата населба Ерихон=ерих он, во чија близина бил Кумран=к
умран, н=м, умрам, врска со Мртво море: мртво=мр..., мре, умре, замре, премре...
Од Источно Средоземје се одело низ континентот да се трага калај, кој се ставал до
10% за правење на бронза, затоа што слоевите на бакар не биле оксидни туку сул-

фатни- крти, кој се кршел.А и Кипар=Купар=купр=купрум=бакар: кип=куп Скуп-и.

Каде била пронајдена рудата за калај, таму се правеле населби,дури таму се топела.
„Книгата за Енох, која била популарна во првите два века на христијанство-

то, е изгубена и не е пронајдена све до осумнаесетиот век, додека шкотскиот масон
Џејмс Брус не почнал да ја трага.Ја пронашол скриена во Етиопија, а кога ја превел,

луѓето биле убедени дека тоа е потполно расипана верзија, оти содржела чуден ма-
теријал, вклучувајќи цели поглавја за несфатливита астрономија.

Пронајдувањето неколку копии на овој древен текст меѓу Свитоците од Мр-

во море покажува дека Брус пронашол стара, автетична верзија. Во поглавјето под
називот ‘Книга за небеското просветлување’, на читателот му се говори како рани-

от библијски јунак Енох го повеле на патување на север да бу му ги прикажале та-
јните на астрономијата. Од годината која е дадена и должината на денот, е можно
да  се  реконструира  географската  ширина  на која  посматрачот  морал  да  стои. Во
Уријината машина објаснуваме како нас оваа информација не довела до убедување
дека описот на Еноховото патување на упатува на патување кон мегалитските гра-
девини Стоунхенџ во Англија и Њугренџ во Ирска. 

Знаевме, од еврејската историја, дека Енох припаѓа на времето од пред пове-
ќе од пет илјади години, кога мегалитските градилишта биле активни. Оваа анализа
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на некои чудно им звучела, оти тие историјата ја посматраат како посебна единица,
раздовоена со времето и географијата. Католик хералд мошне со сликовит јазик ги
обавестува  своите  читатели  дека  ова  е  ‘измислено’  истражување.  Нивниот  допи-

сник, Демијан Томпсон, кажува дека не сме биле во право. Кога го запрашавме зо-

што, морал да признае дека не ја сфатил пресметката, ама дека ние не можеме да
бидеме во право оти нашите заклучоци звучат чудно.

Но, не сме биле сами. Тек подоцна сме сознале дека некој кој работи незави-

сно од нас дошол до слични заклучоци во врска со Еноховите патувања.Робин Хит,
академик, научник и писател, го интересирало развојот на цивлизацијата од запа-
дна Европа до такавиканата прва цивлизација на Средниот исток. Истражувањето
кое го водел многу години го довело до заклучок дека мегалитската култура на за-
падна Европа  имала битно влијание  на цивлизацијата  на Средниот исток. Ова  се
негови зборови:

Покрај многубројните истражувања кои укажуваат на тоа дека мегалит-

ските градители применувале астронимија и геометрија пред 3000. години п.н.е.,
оваа култура уште секогаш е потценета како битна компонента на историјата“.

Мегалитите било дело на Белците од Левантот и неговите соседни простари.

А Континталците во 2/2 милениум н.е. биле канибалисти, без лажица и вилушука...
“Робин Хит е син на покојниот професор А. Е. Хит од Универзитетот Окс-

форд. Професорот Хит поставил Прес асоцијација на рационалисти, кои ги подржу-

вале истражувањата на потеклото на научната мисла. Уште како дете, професор Ро-

бин Хит го сретнал професорот Александар Том, кој исто така работел на Универ-

зитетот Оксфорд и бил пријател на неговиот татко. Робин постанал фасциниран со
Томовиот труд на мегалитскиот систем мера и кога се повлекол од место шеф на
отсекот на Техничкиот институт на јужен Велс, одлучил да поблиску да се позаба-
ви со мегалитската култура  за која со Александар Том разговарал пред многу го-

дини“. (Името Александар било/е само според Александар Македонски, Р.И.) 

Авторите се преселективни- претставуваат автори со свои (инакви) ставови.

„Хит посебно бил заинтересиран за истражување за врската измеѓу мерните
системи на древните култури. Рекол:

Мегалитската култура доскоро била сматрана само издвоен феномен, кул-
турна случајност, и секоја можна врска со други култури била жестоко оспору-
вана. (Значи, таа не била издвоен феномен, туку поврзана со други простори, Р.И.)

Посебно  посветил внимание на мерните единици кои ги користеле египет-
ските и сумерските култури  и користел статистички податоци да би утврдил дека
тие биле поврзани со мегалитската јарда. Користејќи ги Томовите изузетни преци-

зни  премерувања  на  Стоунхенџ,  запазил  подударност  измеѓу  египетските  мерни
единици- кралски лакт и фараонски инч- со сумерската стопа и мегалитската јарда,
единица користена широко на западна Европа. Ова е негов коментар:

Она што не можевме да очекуваме дека (фараонскиот) инч и мегалитска
јарда се поврзани преку (сумерската) стопа, би се рекло, така очигледно поврзува-
ње на египетската култура со Стоунхенџ ‘васекс’ култура“.

Па Сумерите и Египтјаните биле Левантци, што важело за во цела Европа.
„Ова запазување го навело понатаму да ја прати геометријата на платформа

на Стоунхенџ, за која се знае дека ја изградил  Народот на гравиран сад, кој ко-

ристел површински мерен систем заснован на древната египетска површинска еди-
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ница викана  ароура и совемената  јутро, а која исто така се користени во градење
на големите пирамиди во Гиза“.(Ароура=аро ура: аро=оро ура=ур-а; т-ура, Р.И.)

Се говори за „Народ на гравиран сад“- „крстители“ биле континталци.

„За ова рекол: 

Овде имаме физички доказ кој претставува историско потврдена техника
на мерења, за кои се сматра дека е со потекло египетска.

Во наставокот се додава како ова интерпретација под знак на прашање, би-

дејќи шанецот и камените блокови на Стоунхенџ датираат сто години пред големи-

те пирамиди. (Ама, пак, најстар бил само Ерихон и тоа од постледено доба, Р.И.) 

Додека Хит бил во потрага за одрживи алтернативни објаснувања за своите
откритија на подударноста во мерните системи, приметил дека должината на дено-

вите се споменува  во Книгата за Енох, како и Еноховите коментари за тоа како е
одведен далеку на север. Ова се Хитовите зборови:

Кој кажува да не постојат објаснувања за европската мегалитска култура
и нејзината астрономија во записите за средноисточната култура ?

Анализирајќи ги податоците за должина на денот, тој заклучува:
Се  чини  дека  Енох  до  своите  запазувања  дошол  на  иста  географска

ширина, или барем близу, на Стоунхенџ. Односот на нагибот на денот и ноќта е
иста како кај Стоунхенџ, и ако дефиницијата ‘ноќ’ била половина час различна од
изгревање,  те.  зајдување  на  Сонцето,  како  што  времето  кога  првата  ѕвезда
постанала вид-лива, тогаш графиконот на Еноховите посматрања и Стоунхенџ
потполно се по-клопиле. Еноховите списи, за кои долго се верувало дека содржат
само  еврејски  и  средноисточни  мудрости,  го  наговестуваат  влијанието  на
‘величествениот изум’ кој е пронајден на географската ширина близу Стоунхенџ“.

Бидејќи до 4000 г.п.н.е. не се пловело по Средоземно Море до Атлантик, она
што стои во Библијата за Ное=Нове со брод, таков никогаш немало, никако во 6 век
п.н.е. Исто е за Атлантида со градби од Картагина во Платоново време. Токму за-
тоа отпаѓа она што авторите наведуваат и цитираат. Говедото и коњот во ...Месопо-

тамија...Арапскиот Полуостров...биле бригиски, што важело и за континентот. Пак,

чартер летовите биле само од 20 век н.е. Значи, залудно било нивното пишување.
„Роберт му испратил и-меил на Робин Хит и го запрашал што мисли за мо-

жноста дека Енох го посетил и Њугренџ, а не само Стоунхенџ. Неговиот одговор
гласел:

Моето  интересирање  за  Енох  била  астрономијата  vis  à  vis  календар.  Во
текот на бескрајните и неизкажани досадни предавања за математиката, доде-
ка моите другари вршеле испитувања, јас сум задал бејзик програм да ја ‘обрабо-
тат’ географската ширина од неговите податоци. Енох нас предусредливо ни дал
четири поновувања  на секој квартал на синусниот талас со кој се петлал и по-
мислив како е ова добар, разумен доказ што овие податоци прецизно се поклопува-
ат со оние изворни.

Постојат и проблеми со податоците. Кога ‘ноќта’ се дефинира ? Се чини
дека е малку застарено да се изрази тоа како 20 минути после што се палат све-
тлата, спрема законот за патиштата, и бидејќи тоа малку овлаш е сфатено во
астронимијата, одлучив дефиницијата ноќ да ја поставам како половина час на
зајдување и половина час не изгревање на Сонцето. Една ноќ кај куќата го покре-
нав програмот, во некое време 1988. година, го пречистував околу час време и дој-
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дов до открите дека Енох не бил на Средниот исток. Подоцна овој проблем го из-
несов  пред студентите  на навигација и тие  заклучиле дека Енох посматрал низ
портали негде имеѓу 50. и 55. степен, веројатно северно, оти должината на де-
нот во пролетта која тој ја опишува и Сонцето, наравно, се воздигнува на летна
равнодневница“. (Константин Велики доаѓал во Англија, каде бил татко му, Р.И.)

50. и 55. степен биле простори на Келтите=Галите, а тие биле Бриги. Ова го
пишат континенталните автори, наведено во моите книги. Пак, на 50. степен била
Рајнланд, а преселбите биле по долината Вардар-Морава-Дунав-Рајна со бригиско=

фригиско=фризиско говедо. Па постојат Бриг=Бриж, Фриж=Фрижија=Фризија итн.

„Во Уријина машина заклучивме дека во Книгата за Енох е опишана локаци-

јата која одговара на опсегот на географската ширина која е заземал Народот со гр-

авиран сад и кој ги изградил астрономските поредени мегалитски структури, како
што  се  прстени  Бродгар  и  Стенес,  Ме  Хоу и  Каланиш  во  северна  Шкотска,  Њу-
гренџ, Ноутон и Даут во Војн Вели во Ирска, Барклиод ур Грејвс и Брин Сели Ду
во северозападниот Велс, како и Стоунхенџ, Евбери, Силибери  Хил и Дарингтон
Волс  на југот  на Англија. Заклучивме  дека  повеќе  од  пука  случајност  е  тоа  што
‘Книгата за небеските просветлувања’ е пишана расправа за древната астрономија
и дека географската ширина која Енох со грешка во неа ја опишал се подудара со
најстарите познати светски астрономски опсерватории“.

Поимите Бродгар=брод гар; Стенес=с тенес; Ме (Ма=Му); Каланиш, ш= с;
Даут, Војн,в=б;Вели; ур=тур;Грејвс=грејв с;Брин; Сели; Велс=Велес; Евбери=е вбе-
ри =в бери, в=у; Силбери; Дарингтон=дар-ин г тон; Волс=Волос биле тн.словенски.

„Но, како истражувањето на древниот еврејски документ познат како Книга
за Енох нас не довело до решавањето на загонетката на мегалитската јарда ? На кр-

ајот сме откриле дека таа единица е изведена со посматрање три фактори: вртењето
на Земјата околу сопствената оска, орбитата на Земјата околу Сонцето и масата на
таа планета.Додека овие се комплексни ствари,откривме дека секој може да репро-

дуцира мегалитска јарда за еден ден користејќи ги астрономските запазувања, дол-

жина на јажето, два стапа, парче конци и камен со дупка во средина. Потполн опис
на техниката за правење на мегалитска јарда можете да пронајдете во Додаток 1.

Кога сме  објавиле дека ја откривме методата на стварање мегалитска јарда,
некои луѓе помислиле дека сме луди. И навистина, еден уважен професор на астро-

номија, кој бил на нашето претставување на ово откритие на Научниот фестивал на
Оркни, признал дека нас не окарактеризирал како луди- све додека не ги проверил
нашите откритија. Тогаш професорот Арчи Рој ги опишал нашите резултати за по-

теклото на мегалитската јарда како ‘вистинска наука’, додавајќи дека ова откритие
‘отворило ново поглавје во нашите разбирања на мегалитскиот човек’ “.

Кристална палата

“Во долината Бојн, во Ирска, постојат многу ипресивни мегалитски градеви-

ни, а една е посебна голема. Њугренџ е здание од околу 280.000 тони, чие градење
почнало  околу  3500. година  п.н.е.-  повеќе  од  илјада  години  пред  него  што  Еги-

пќаните го раскрчиле песокот во долината Гиза за Големата пирамида Куфу и пре-
ку две и пол илјади години што Хирамовиот тим граѓевинари поставиле камен те-
мел на Храмот Соломон. Хумката е направена од речен нанос на гранитен камен, а
источниот ѕид е обложен со светлуцкав бел кварц. Дизајн на градевината е един-
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ствен,а ипак совршено се сложува со зградата опишана во Книгата за Енох и се нај-
дува на локација која одговара на податоците за ден и ноќ забележани во таа книга.

Кога прв пат заедно го посетивме Њугренџ,промашивме едно скретање и за-
станавме крај патот преку сјајната кривина на реката Бојн да погледаме прочелјето
кое сијало обасјано со сонцето.Ефектот бил чаробен.Да не знаевме во што гледаме,
можевме да ја сматраме таа зграда ултра модерна, со изглед и драматика слична на
креациите Ле Котбусије. Книгата за Енох опишува ноќна посета на голема, импре-
сивна градевина на оваа географска ширина, која била осветлена со чудни бакљи:

И влегував,  све додека не сум стигнал до некој ѕид кој е направен  од кри-
стали и опкружен со огнени јазици и тоа почнало да ме плаши. Влегов во огнените
јазици и се приближив на големата куќа која е направена од кристали, а ѕидовите
на таа куќа биле, како и под, украсен со кристален мозаик.

Во планарниот пресек, градевината е направена од низ параболични делови,

кои ја чинат скоро кружна, со пречник од околу сто метри. Постојат бројно, внима-
телно изработени камења долж тунелот долг деветнаесет метри, кои води од влезот
во сред белиот ѕид, до одајата која се најдува  длабоко во хумката. Испред влезот
стои дивовски камен  кој е изгравиран со испреплетени  спирали, со низ линии во
знак искрзано слово В и гнездо фигура во облик на дијамантски роб. Тоа се типи-

чни симболи на гравирани садови, ама интересно дека тие се можат да се најдат и
во преддинастичките египетски ракотворби“.

Нивни центар бил Левант, од кого се преселиле на левантските простори, па
сé до со Кина и Јапон=Јап он: Јапет=Џафет Белци со симбол Сонце. А по смртта на
Александар Македонски со негова флота и во Америка: пирамиди...хиероглифи... 

„Како што рековме во Уријината машина, дојдовме до заклучок дека спира-
лниот симбол претставува  четвртина година, пат  на Сонцето на преминување  од
долгодневница  или  краткодневница  до  равнодневница.  Дуплата  спирала  е  облик
кој го добивате кога поставите вертикален маркер и ставите точка на место на сен-

ката во подне од јуни до декември. Ги споите точките и добивате дупла спирала,
симбол вгравиран во средина на влезниот камен во Њугренџ, симбол кој се појаву-

ва на многу наоѓалишта на гравирани садови во западна Европа. 
Знаеме дека овој симбол бил во широка употреба и на камените ознаки и на

грнчариите, ама сме биле фасцинирани на мислењето дека, бидејќи сме пронашле
примероци  на  преддинастички  египетски  грнчарии  кои  го  користат  симболот  на
гравираните садови, никој не пронашол било каков египетски артефакт во Британи-

ја. Неговестувањето дека идеата која ја развил Народот со гравиран сад во и околу
Британските острови можело да биде внесено во Египет пред установување на пр-

вата династија и почетокот на забележаната историја“.

На Египет, најстар Ерихон и јужен Балкан со Бригија центар им бил Левант.
Родоначалникот на бригиското говедо бил од во дилувијум. Следи тоа било со исто
потекло со египетското говедо. Пак, бригиското имало понатамошен развиток.

Зачудува, зошто авторите не го споменуваат Подунавјето, за кое пишат сите
автори. Тоа му припаѓало на Црно Море, кое се прелива во Средоземно, на кое Цр-

ното му припаѓа.Доказ дека Средоземно не било море јагулата во него не се мрести
Следи Подунавјето е граница на северните диви животни, а јужно домашни

животни: говедо, коњ...Северно било за темна пчела, коноп, темен чај...Пак, југот,
на Балканот, за светлата пчела како белата раса луѓе, лен, житарици и легуминози...
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„Исто така сфатиле дека користењето на спирални симболи во Њугренџ има
смисла, оти тоа е градевина (хумка-тунел) кој има централна одаја достапна преку
влезниот тунел изравнат спрема посебното излегување на Сонцето. Наутро, на зим-

ската краткодневница, кога Сонцето излегува најјужно, неговата светлост продира
во тесен тунел со дупла кривина која се воздигнува, да би се појавило како тенок
зрак кој просипа интезивна светлост кога удри во задниот ѕид на внатрешната ода-
ја. Тоа мора градителите намерно да го створиле, оти е вклесан посебен отвор из-
над влезот да светлото би можело да влезе.

Тесниот тунел во хумката е оивичен со огромна камена плоча. Постоеле два-
есет и два камења на левата страна на тунелот, кога сме влегле, и дваесет и еден на
другата страна на преминот, кои ги изброивме во повратокот. Одајата е во облик на
крст и секој крак е предивно изработен камен  басен, освен  што на десното вдла-
бнување има додатен помал басен поставен внатре на големиот. Внатре на тој мал
басен се најдуваат две влегнувања.

Њугренџ го изградила група земјоделци, доволно добри да прехранат посе-
бна група градители кои ја проектирале оваа масивна градевина. И навистина, кога
хумката била очистена, некои бусенови се испитани и се открило дека потекнуваат
од полето на кое некогаш е одгледуван пир (подвид житарица), ама тогаш полиња-
та се оставени да се вратат во дива состојба, што наговестува  рано користење на
смена на посевите“.

Значи, таму се одгледувал пир, но не житарици и легуминози. Тие таму биле
однесени од Балканот, во поново време, што важело за домашни животни: говедо...

„Градителите на Њугренџ  организирале импозантна работна снага да би ја
створиле оваа градевина, хумка со 259 стопи во пречник. Работниците покажувале
доволно вештини да конструираат подупртна кровна одаја и да го поравнат преми-

нот долг осумдесет стопи така да лежи точно долж линијата на излегувачкото Сон-

це на зимската краткодневница. Само оваа конструкција е дивно достигнување, ама
постојат уште две хумки слична големина и значење, од истиот период, на истиот
дел на долината Бојн, недалеку  една од друга.  Хумката  во Ноут  сега  ја ископува
професорот Џорџ Иоган и делимично е отворена за јавност, ама другиот ходник во
Доут тек треба да се ископа. (Бојн=Бојана, Р.И.)

Пресметавме дека луѓето кои ги граделе овие градевини на бреговите на ре-
ката Бојн вложиле запрепастувачки два милиони работни часови во конструирање,
што  покажува  дека  тие  повеќе  од  пет  и  пол  илјади  години  морале  да  живеат  во
комплексно општество, готово илјада години пред него што настанале градовите-
држави на Сумери и Египет. Меѓутоа, постои важен аспект на Њугренџ кој го пр-

опуштиле стручњаците додека се вршело ископување така да ја фатат Венерината
светлост еднаш на секој осум години“.

Да  живее човекот во комплексно општество него му бил потребен свој раз-
виток, а не тој да потекне од мајмун. Во ниеден стадиум човековиот ембрионален
развиток не личи на мајмун, ниту обратно, и до денес меѓу човек со мајмуните не
се добил меѓупроизвод. Кај човекот првобитна крвна група била 0 наспроти мајму-

ните кои ги имале сите крвни групи од самиот почеток итн. Бидејќи неандерталот
бил мајмун, тој немал врска со човекот, а и тој не оставил свој наследник. За од ма-
јмун да потекне човек една лакрдија: на црниот мајмун му испаднале влакната. Са-
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мо така можел да потекне црнец. За од црнец да потекни белец на црнецот морале
да му никнат влакна и тие пораснат итн. Следи што умрело повеќе не оживеало...

Белците во леденото доба преку 500.000 години опстојувале во Левантот.
„Во текот на посетата на Њугренџ водачот го запалил светлото кое виси во

тунелот да би ги имитирал Сончевите зраци како влегуваат во свитање на зимска
краткодневница.  Одма  приметивме дека зракот бил околу три  стопи  од центарот
надесно и го запрашавме водачот зошто мегалитските градители тоа така го напра-
виле. Одговор не бил задоволувачки. Водачот нам ни рекол дека неточноста на ре-
зултатот е ‘померување  на равнодневницата’ и дека пред точно пет и пол илјади
години малиот, долгорочен нагиб на Земјата бил некои 70° другчии. Укажавме на
тоа дека померувањето на равнодневницата било колебање на планетата долж сво-

јата оска, што предизвикало ѕвездите изгледаат како да се  вртат во круг  кој трае
повеќе од дваесет и пет милениуми. Тоа не би можело да влијае на аголот под кој
Сонцевите зраци влегуваат во оваа одаја в зора. На померување на Сончевата де-
клинација веројатно влијаело многу поспорото померување на привидното движе-
ње околу Сонцето, ја равни Земјината орбита околу Сонцето. Периодот на ова кре-
тање е три пати подолг отколку померувањето на равнодневницата, и значајно не
се померило откако Њугренџ е изграден. Заклучивме дека ова равнање повеќе било
намерно отколку резултат на промена во однос на Земјата и Сонцето. Или непора-
внувањето е грешка, или аголот на Сончевиот зрак на прекретницата не бил нивна
првенствена цел.

Можда нам никакогаш не би синало да помислиме на Венера, да Роберт не
провел неколку години истражувања на мегалитските наоѓалишта викани Брин Се-
ли Ду, некои пеесет милји од хумката на реката Бојн, преку Ирското море во Ан-

глесија. Неговото  проучување,  кое траело подолго отколку што требало, открило
дека ова мала градевина, која датира од истиот период како и Њугренџ, е преполна
со намерни астрономски поравнувања. Тоа вклучува:

1. Најдобар видик, одбран  да  би  се  посматрал  Месецот и  пружал  доволно
информација да се предивиди помрачувањето.

2. Распоредот на ходникот и вдлабнувањето чини низ кое ги обележува ра-
внодневницата и долгодневницата.

3. Размерите на сенките кои упатуваат каде во соларната година сте во било
кое време.

4. Внатрешниот столб и распоред на светлосните кутии (отворите на ѕид на
одајата кои овозможуваат светлоста да влезе) кои се поставени прецизно да го из-
мерат Венериниот циклус и ја означат зимската краткодневница.

Столбот и светлосните кутии се испланирани пред него што одајата е изгра-
дена. Основата на светлосните кутии, дело кој фрла крст светло на столбот, е фо-

рмиран на горната ивица на големата плоча која го составува јужниот ѕид на одаја-
та. Прво е подигнат столб, а потоа камењата се поставени јужно од него. Врезот е
направен  на горната, десна страна на плочата и положбата  на камењата  е прила-
годувана све додека сенката на овој врез не падне на столбот каде Сонцето било на
југозапад.

Висината на Сонцето на небото варира спрема годишните доби. Летото Со-

нцето е високо на небото, додека зимата е многу пониско. Тоа значи дека што Сон-

цето е повисоко на небото, неговата сенка ќе паѓа пониско низ столбот. Позицијата
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на столбот и плочата е прилагодена све додека сенката низ врезот одвај не го до-

сегнала врвот на столбот, кога Сонцето било на својата најниска положба. Тоа се
случува  средина на зимата, во време на зимската кракодневница. Ова лесно може
да се претстави, така да сенката падне на столбот во пладне, кога Сонцето е на нај-
висока  точка,  ама  древните  креатори  на  оваа  градевина  понекогаш  имале  нешто
друго на ум. Плочата и столбот се поставени така да Сончевата светлост падне на
столб кога Сонцето за три часови ја преминало својата највисока точка. 

Кога  положбата  на  столбот  и  јужната  плоча  е  поставен,  околу  столбот  е
изградена одаја. Постоечката положба е одбрана така да два часа по заодувањето на
Сонцето Венера е на истиот дел на небото кој го напуштил заоѓањето на зимското
Сонце, така да и светлоста на Венера сега може да биде сенка на столбот. Положба-
та Сончева, а потоа и Венерината сенка овозможуваат мерење на точната положба
на Венера на вечерното небо. Ова била важна мера за таа древните астрономи, оти
кога се посматра од Земјата, планетата Венера е најточен индикатор на доба на го-

дината во целиот Сончев систем. Секој осум години таа означува точка кога солар-

ниот календар, лунарен календар и ѕвездиниот календар се поклопуваат на неколку
минути.  За  точно четириесет  години, кога  Венера  заврши  пет свои  осмогодишни
циклуси, временскиот тек се поклопува до делче на секундата, обезбедувајќи да се
подеси времето на календарот и часовникот кои се користени све до 1950-ти, кога
се измислени поточните атомски часовници.

Едноставно Венера е метроном на нашиот свет. Ако го сфатиме нејзиното
движење и ќе можете да ги разберете битните ствари како што се годишна доба,
плима и осека. Таа вас ве чини господар на животната средина, било во земјоделие,
било во поморството, те вам така ви овозможува добро да се храните и ефикасно
тргувате. На многу начини таа е централна точка на цивилизацијата.

Наспроти подлогата на зодијакот, Венера го комплетира петокракиот облик
на ѕвездите секои осум години и се враќа точно на почетното место по четириесет
години. Додека ја проучувал оваа опсерваторија во Англесија, Роберт развивал ана-
литичка процедура да го предвиди времето кога Венера ќе се појави на столбот Бр-

ин Сели Ду. Неговите предвидувања биле точни кога се тестирани со посматрање,
така да истата методологија ја применил и на Њугренџ. Неговите калкулации се по-

дударале со физичките мерења кои ги забележал др Том Реј, кој прв го проучувал
поравнувањето на светлосните кутии спрема воздигнувачкото Сонце на долгодне-
вница или краткодневница, и кога Ројевата температура и прилагодувањето на при-

тисокот се земени во обѕир, потполно се поклопиле.
Венера се појавува како утринска ѕвезда негде во време на зимската кратко-

дневница  четири  години  (другите  четири години  се  појавува  како  вечерна  ѕвезда
која го прати зајдувањето на Сонцето). Некои години е посветла, а нејзината близи-

на варира низ циклусите. Ова е Венерин шаблон во време на зимската краткоднев-
ница.
година  положба    сјај           време на излегување пред Сонцето  деклинација
    1.       утро           99,5%       24 мин.                                                -23:16

    2.       утро           36%         254 мин.                                               -13:02

    3.       вечер         86%

    4.       утро           91%        126 мин.                                                -20:07

    5.       вечер         17,5%
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    6.       вечер         97,5%

    7.       утро           72,3%     224 мин.                                                -15:11

    8.       вечер         63,2%

Оваа табела го покажува основниот осмогодишен циклус на Венера. Првата
колона покажува година на циклусот. Следната покажува дали Венера се појавува
како утринска или како вечерна ѕвезда. Во првата, втората, чевртата и седмата го-

дина Венера е утринска ѕвезда која излегува пред Сонцето. Другите четири години
на циклусот таа е вечерна ѕвезда која го прати заодувањето на Сонцето. Третата ко-

лона го опишува Венериниот сјај- колку е сјајна зависи од тоа каде се најдува во
однос на Сонцето, агол на рефлексија контролира колку светло може да се рефле-
ктира спрема Земјата. Нејзиниот сјај е прикажан како процент на максимална мо-

жност на сјај кој може да достигне. Четвртата колона нам ни дава податок за тоа
колку време Венера се појавува пред излегување на Сонцето на јужното небо. Пет-
та колона нам ни го дава аголот на раздалечување од небескиот екватор во време
кога се појавува како утринска ѕвезда на зимската краткодневница. Овој циклус пр-

иближно се поновува  секој осум  години, а прецизно се поновува  секој четирисет
години.Новиот циклус започнал 1.година н.е., а следниот ќе почна 2009. година.н.е.

Знаевме дека во текот на осмогодишниот циклус постојат четири можни пр-

илики кога светлоста на Венера излегува пред Сонцето во текот на зимската кра-
ткодневница во Њугренџ. Меѓутоа, кога утринската ѕвезда, таа не е на иста оддале-
ченост од Сонцето во секоја фаза, како што требала да покажува сјај и деклинација.
Само во една од овие прилики Венера навистина преминува низ отворот на кровот
на Њугренџ и тогаш, изгледа, е најсјајна. Тоа утро, точно 24 минути пред него што
Сончвата светлост продре во одајата, светлоста на Сонцето се одбива од површи-

ата  на планетата  Венера  и  влегува  во одајата на Њугренџ  како усмерен  зрак низ
прозор на кровот. Околу петнаесет минути одајата ќе биде блештаво осветлена со
светлоста на полна Венера, трето најсветло тело на небото, и Венерината светлост
ќе биде црвена,  бидејќи светлоста  на планетата ќе се преломува  поради  неговата
ниска положба на хоризонтот. Како планетата се подигнува, светлоста ќе постанува
челично синобела.

Во сите други прилики Венера се движи премногу далеку на север да би неј-
зиното светло продрело низ внимателно дизајниран прорез на кровот на Њугренџ.

Меѓутоа, кога она ипак продре низ прорезот и патува низ друг  усмерен  тунел, се
појавува како зрак на рефлектор. Дури и на отворениот простор светлоста на Вене-
ра е толку јака да ќе фрли воочлива сенка во ноќта без месечина, а често може да се
види и по ведар ден и ако е близу на Сонцето кое ја засенува светлоста на ѕвездите
и другите планети.

Ефектот на овие праисториски зимски краткодневници мора да бил драма-
тичен. Одајата е црна како катран, а каде светлоста на Венера  во еден од своите
осмогодините циклуси продре, се ствара натприроден сјај, пополека преминувајќи
од огненоцрвена да би постоела скоро толку светла како дневна светлост, само без
боја. Тогаш, додека Сонцето се движи некој четврт час подоцна, ладната, монохро-

матска светлост се претворува во златна, пред него што поново се врати скоро пот-
полно тама. Секој кој во таа одаја се најде пред зората, на секој осма зимска кра-
ткодневница, има добар разлог да верува како комуницира со боговите.
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Кога сме сфатиме дека излегувањето на Венера е фундаметална за Њугренџ,

приметивме дека горната греда над светлосната кутија има осум врезани симболи.

Секоја од нив е правоаголник со временски крст внатре на него, кој воглавно е иде-
нтификуван како ‘една година’, претставувајќи излегување, долгодневница/кратко-

дневница и точка на заодување. Овие осум едногодишни симболи можеле да бидат
врезани овде едино поради тоа да објават овие древни магови, способни да го чита-
ат ова протописмо, да нешто посебно се случило во одајата еднаш на секој осум
години. Кога би можеле подобро да ги сфатиме записите кои ги користел Народот
со гравиран сад, веруваме  дека нам би рекле дека само богот влегол низ овој от-
вор“. (Авторите не вршат никаква споредба со сé она што постои во Америка, Р.И.)

Се говори за мегалити како домородни континентални- без Бригија и Маке-
донија.Такви и пирамиди во Америка однеле Македонците.Само С-14 не бил точен.

Венера и воскрснување

„Постоеле уште два аспекти на овие мегалитски градевини во долината на
реката Бојн, кои биле значајни за нашето тренутна истражување. Прво, постој изра-
зена еротска содржина во тамата со пронајдените артефакти, вклучувајќи го дивно
исклесаниот камен фалус. Е познато од доцните списи, на Тацит и другите римски
писатели, дека  сексуалната  светковина  е  многу подоцна  јавно  го  одржувал  келт-
скиот народ, кој најверјатно го наследил древните обичаи од Народот со гравиран
сад.  Друга,  многу  понеизвесна  можност  која  сме  ја  размотриле  во  врска  со  Њу-

гренџ е идеата дека овие одаји ги користеле за ритуали за кои се верувало дека има-
ат моќ на реикарнација“.

Мегалити во долината Бојн, во Бојана од Балканот, и пирамиди- во ...Босна.
Келтите=Галите биле Бриги со бригиска писменост наведено во мои книги.

„Крис  бил запрепастен  колку тунели  и троделни  одаји  во  центарот на ова
купола потсетуваат на репродуктивните органи на жена. Знаевме дека многу дре-
вни народи ја посматрале смената на годишните доби како начин да бог од небото
ја оплоди земјата како би родила добиток и растенија. Дали таа стрела на светлоста
која влегува во највисок влез можело да се сматра божји фалус кој влегува во вели-

чествената срамница на земјата,со животно семе од небеса кој се просипува по оваа
одаја- материца и на сите кои се во неа ? Помисливме дека ова е потполно можно
од неколку разлози, посебно поради чинителот дека Тацит раскажувал како Келти-

те уживаат во пролетните сексуални светковини, а после нивните жени родуваат на
зимската краткодневница“.

Она што пишел Тацит за Келтите нивните традиции биле бригиски. Во зим-

но време Бригијката не работи земјоделски работи, таа добро се храни, добро дои...

„Го размотривме чинителот дека некои култури, вклучувајќи  ја еврејската,
верувале  дека луѓето од нивната праисторија живееле подолго отколку што е но-

рмалниот век. Скоро е сигурно дека личноста позната како Енох, е мешавина на да-
лечни културни сеќавања кои припаѓаат на групите народи кои му претходеле на
хебрејскиот народ. Во тој случај, неговиот живот не може да се одредува на исто-

риски начин, ама мислиме дека важни се датумите кои се припишани на таква ми-

толошка личнист. Откривме  дека навистина постои  прифатено Енохово време  на
живот на Земјата во еврејското предание. Водечкиот библичар во раниот дваесети
век го нарекувал ‘Јаредов син и татко на Матус’. Е роден, по хебрејската пресметка
во времето, околу 3382. година п.н.е. Стариот завет е познат по тоа што е исткаен
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од најмалку три посебни традиции, а овие потекнуваат од ‘свештенилки традиции’,

обично познати како ‘Ц’.За Енох се кажува дека живеел на Земјата 365 години пред
него што е ‘преселен’ на небото 3017. година п.н.е., како живо суштество. Така од-

редување на староста се случило изненадувачки рано, скоро еден и пол милениум
пред Аврам и две илјади години пред Мојси. Меѓутоа, нам тоа ни е уште позани-

мливо оти Енох се сместува на Земјата во исто време кога Њугренџ е дизајниран и
изграден“.

Па еврејството=еднобожеството било на „ најмалку три посебни традиции“.

„На прв поглед, ово одредување на времето не се сложува со чинителот дека
Стариот завет го сместува Енох во време пред Потопот- тој бил Нојев прадедо. До-

дека нашето лично истражување  покажало дека општата поплава била во осмиот
милениум п.н.е., а авторите на книгата на Стариот завет сметале дека Ноевиот по-

топ се случил околу 2400. п.н.е, така да хронологијата на Енох е доследна во хебре-
јските митови.

Уште едно занимливо прашање кое се однесува на Енох е значењето на не-
говото име. Се споменува дека неговото име на англиски се преведува ‘инциран’-

што сугерира дека се подвргнал на некои ритуали кои му пружиле тајни информа-
ции.  Тоа  е  точно  она  што  е  опишано  во  Книгата  за  Енох,  каде  Уријините  обја-
снувања на астрономијата ги збунила народите на Средниот исток“.

Јас признавам само истогласно: Енох=е нох, х=в, нов, како Ное=Нове.
„Од овие  достапни  докази  можеме  само  да го замислиме  верувањето  дека

кога кралот или некој друг великодостојник умре, неговите остатоци се чуваат во
целост,  или  одвоено,  и однесуваат  во одајата  на  денот пред зимската  краткодне-
вница. Истовремено жената, осамена на сметковина во пролетната равнодневница,
сега во поодмината бременитост, се одвојува  во одајата со преминалиот да би го
сочекал доаѓањето на Венериното светло. Се сматрало дека сабласната светлост во
одајата поново ќе го оживее духот на мртовецот во детето кое тек треба да се роди.

Неколку минути подоцн, топлата светлост на Сонцето кое живот дава ќе се обеле-
жи со воскрснување на преминалиот во облик на новородено дете.

Можда во пехарите пронајдени во нишите на одајите било пепел, коски или
други остатоци на преминулите кои чекале светлост на воскрснување.

Се верувало дека ваквите ритуали обезбедувале протек на воскрнати души,

овозможувајќи со тоа на заедницата да поверува како нивните водачи ја заробиле
моќта на мртвите во текот на своите кратки животи. Сосем е сигурно дека клучните
личности се сматрани бесмртни и дека се верувало дека преку своето знаење наука-
та ќе врати да би им помогнала во животните недаќи. Тие можда превземале дури и
имиња на преминалите и ги наследувале нивните земјини добра. Животите им биле
изградени како наставок на претходната личност.

Од сопственото искуство знаеме дека, кога човекот одрасте,настаните за кои
слушнал како сосем мал не е во состојба да ги одвои од непосредното искуство. Че-
сто сме убедени дека сеќавањата кои ги имаме потекнуваат од доживеаниот настан,

а не од приказната за него. Можеме да замислиме како преку инструкција на све-
штеникот кој се поновува уште од мајчиното крило, на ‘воскрсната’ личност може
да му се верува дека се сеќава од претходниот живот. Сетете се, исто така, на она
што  професор  Робер  Тулес  го  опишал  како  стандардна  техника  на  верски  индо-
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ктринации, а тоа е наводување на младата личност ‘да верува во пропишаната веро-

исповед и инаку бесмислени митови кои уз неа идат’.
Откривме и додатна основа за верување во нашата теорија на воскрснување

кога сме ги прегледале резбариите внатре на одајите. Постои голем трострук спира-
лен мотив врезан во голем камен на влезот во Њугренџ, и други во скриениот дел
на внатрешната одаја во која само рефлектирана светлост на Венера може да про-

дре. Не постои  ниеден  друг  симбол во близина на овој. Веќе  сознавме дека една
спирала го претставува Сончевото померување на секој три месеци спирали,така да
сме заклучиле дека симболот направен изнад три спирали мора да одговара на пе-
риодот од девет месеци. А девете месеци е човечко време на бременитост. Значи,

трострук спирален симбол поставен на така клучно место внатре на одајата би мо-

жел да биде пишан доказ дека тоа било место за породување, а Венерината светло-

ст нам наговестува дека нашата теорија на воскрснување може да биде исправна.
Засигурно е точно дека заправо на секоја цивилизација после Народот со гр-

авиран сад биле поврзани со Венерината љубов, сексот и репродукцијата. Ама Ве-
нера е многу повеќе отколку симбол на родување и воскрснување“.

Заклучок

„Робин Хит, кој работел одвоено од нас, дошол до сличен заклучок дека ме-
галитската култура на западна Европа имала значајно влијание на развојот на сре-
дниот Исток“.

Во старата ера постоеле Персија, Месопотамија, Египет, Феникија и Маке-
донија. Во старо-новата ера Рим. Следи возбновување на античка Македонија како
тн.Византија. Од Персија продирал исламот. Дошле муслимани=Турци- Османови.

Не се познати никако Подунавци во старата и новата ера- никогаш Континенталци.

„Основни сознанија за Народот со граворан сад се следни:

• Тие биле први кои ја развиле технологијата на градење во камен.

• Тие го мереле и бележеле поместувањето на Сонцето.

• Знаеле за важност на излегување и заодување на плантата Венера.
• Ги славеле равнодневницата, летната долгодневница и зимскате краткодне-

вница.
• Тоа е прв познат народ за кој се знаело да ја проучува астрономијата.
• Веројатно одгледувале верување во воскрснување на мртвите, поврзани со

Венера“. 

Авторите не кажуваат, каде тој народ пред тоа живеел, откаде тој се појавил.

„Излегувањето на Венера  бил од основна важност за Народот со гравиран
сад кои живееле околу Ирското море пред 5.500 години. Овој народ го развил про-

тописмото да би го запишал посебното излегување и заодување на Венера кои го
огледувале во посебна одаја, еднаш во секој осум години.Веруваме дека Народот со
гравиран  сад  Венера  ја  поврзувале  со  љубов,  секс  и  репродукција.  Исто  така  ја
установиле  стандарната мерна единица, прикажувајќи  го  на на тој начин  истове-
тното користење на математиката на големите географски подрачја кои се проте-
гале од островите на Шкотска до брегот на Бретон во западна Франција“.

Во никој случај белата раса не можела да биде од различни континенти, чии
традиции биле исти и до денес тие имаат заедничкост. Авторите никаде не го наве-
доа најстариот Ерихон, ниту Крит кој бил во збивањата- тој бил во Левантот итн.
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СВЕТЛОСТ НА ТАЈНОТО УЧЕЊЕ

Витезови на Соломовиот Храм

„Идеата која ја откривме во врска со Народот со гравиран сад толку блиску
се  подудруваат  со  основната  идеа  на  слободното  ѕидарство  да  е  логично  да  се
наслути  некоја  врска  меѓу  нив.  Народот  со  гравиран  сад  почнавме  да  го  истра-
жуваме оти првобитно сме кренале со обратен ред, а тогаш решивме да го ја пре-
окрениме стварта и да видиме дали случајот ќе се одржи во комплексните испиту-
вања.

Нашето првобитно истражување е засновано на обратен пат од слободното
ѕидарство преку среновековниот ред на Витезите Темплари, све до Ерусалим во вр-

еме на Христа, а и понатаму до основање на јудаизмот. На прв поглед би можело да
изгледа дека Евреите биле под влијание на неолитските народи на западна Европа
кои им претходеле за околу две илјади години, но ние сме откриле некоја интрига-
нтна врска. Дојдовме до откритие дека постои врска измеѓу древните еврејски те-
кстови  познати  како  Книга  за  Енох  и  анстрономските  централни  наоѓалишта  на
неолитска Британија. До овој заклучок независно од нас дошол и научникот др Ро-

бин Хит“. (Авторите се преселективни автори, Р.И.)

Авторите од 3.500 г.п.н.е. до средниот век ништо не наведуваат- е празнина.
Белците престојувале во Левантот и тоа преку 0,5 милион години. Тие биле

Египтјаните, Сумерите, Бригите... Херодот (5 век.п.н.е.) не познава некакви Евреи.

Фило напишал историја на Јудејците, Меѓутоа, тој ништо не кажува за Исус.
„Тогаш наидовме на изјавата на израелскиот историчар Јаир Давидиј на веб

страница (http://www.geocites.com/hiberi/yair.htm), кој нас потполно не подупрла:
Mегалитските споменици и надгробни плочи некогаш можеле да се пронај-

дат во целиот Израел, иако многу се уништени, а оние кои останале се најдуваат
на Голан и источно од Јордан, каде на Арапите им се познати како Кубер Бени
Исраил, то ест, ‘Гробови  на децата на Израел’. Некои карактеристики на овие
споменици, како што е постоењето на куполи, исто така се пронајдени на слични
градевини во Британија. Остатоците кои одговоруваат на овој опис, по каракте-
рот се скоро идентични со оние во Англија и Шкотска“.

Значи, центар на мегалитите бил Левантот, каде опстојувала белата раса.
„Се чини дека постојат мошне добри разлози да веруваме како чудните ри-

туали на слободното ѕидарство води потекло од праисториските мегалититски гра-
дилишта на Британските острови и дека се пренесени преку народот на Израел“.

Библијата била пишана во 6 век п.н.е., а Херодот не познава некакви Евреи.

„Кажува  дека еврејската нација настанала кога Мојсеј го повел ‘својот на-
род’ од Египет во потрага за обеќаната земја. Таа обеќана земја била Ханан и тра-
диционалниот еврејски егзодус датира од 1447. година п.н.е., што е многу пред не-
го што Народот со гравиран сад нестанал од Британските острови. Значи, ако по-

стои врска измеѓу овие два народи, сите верувања и ритуали морале да бидат пр-

енесени преку посреднички групи. Главни кандидати за вакво поврзување се дре-
вните Египќани или само Хананци, што вклучува и Евусеји, кои го основале Еруса-
лим и Феничаните, кои ги окупирале бреговниот предел“.

Ако таквиот тн.народ изчезнал од Британските острови, тие биле населени
со бригиски Келти=Гали, а тек потоа за време на владеењето на Рим со Македонци.
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Секако, зачудува зошто по секоја цена се одбегнува Бригија и Македонија.
„Откривме врска. Народот со  гравиран  сад на основа на Венера  дошол до

некои идеи, а тие тогаш се поместиле источно на Медитеран и подоцна ги превзеле
Евреите, пред него што поново ги откриле и ‘воскреснале’ Витезовите Темплари.

Редот  Витези  Темплари  е  уништен  на  почетокот  на четиринаесетиот  век,  а  Сло-

бодното ѕидарство званично се појавило во доцниот шестнаесети век, иако постојат
некои јаки разлози да веруваме како во тајност делувало многу пред овој датум“. 

Редот на Витезите Темплари бил уништен  во 14 век, а Слободното ѕидар-

ство се појавило дури во доцниот шестнаесети век.

„Во Хирамовиот клуч одредивме дека средновековните монаси војници, по-

знати како ‘убоги војници на Христа и Соломовиот храм’ сосем сигурно биле заче-
тници на ритуалот кој постанал основа на слободното ѕидарство. Ѕидовите Темп-

лари, да ги наречеме со скратено име, биле најбогата и најмоќна група во познатиот
свет, од нивното званично признавање 1128. година, све додека не се уништени со
заеднички напор на францускиот крал Филип IV и папата Клемент V, 1307. година.
Нивното уништување почнало кога целиот ред е апсен под оптужба на ерес, што ја
вклучува и оптужбата да празнувале чудни ритуали кои не биле христијански“.

Значи, риталите не биле на еднобожници туку само на повеќебожници.

„Овој ред го основале девет француски витези кои учествувале во презема-
ње на Ерусалим во текот на Првата крстоносна војна. Водени од Иго де Пејен, оваа
група се оформила додека скришно копала мрежа на тунели испод рушевините на
Ерусалимскиот храм, кој е сравнет со земјата пред повеќе од илјада години. Мусли-

маните ја изградиле преубавата  Купола на стената, на платформата која некогаш
го подупирала  еврејскиот Храм, а Витезовите Темплари работеле во делот кој се
викал Соломонова коњушница.

Во Хирамовиот клуч сме истражувале дали постои врска измеѓу Витезовите
Темплари и Слободното ѕидарство,ама во тоа време не имавме увид во било кој ран
ритуал  кој ја опишува  оваа  врска. Годината 1999. во Собранието Единбург  гово-

ревме за потеклото на Слободното ѕидарство. После овој говор ни пријде некој по-

стар господин кој се претставил како масон. Со себе носел стара, излижана, кожна
актенташна која нам внимателно ни ја пружил.

‘Колку знаете за раните масонски темпларски ритуали ?’ запрашал.

Признавме дека не знаеме баш многу,освен коментарите кои ги пронајдовме
во Митриновиќевата збирка.

Тој стар господини внимателно ја отворил актенташната и извадил две ста-
ри, згнечени, црвени оичвичени книги на ритуали, за кои рекол дека ги наследил од
својот дедо, кој исто така бил масон.

‘Овие се ритуали кои некогаш ги изведувал Големиот матичен табор на по-

високиот ред на Шкотските Витезови Темплари’, рекол. ‘Едино го прифатил Голе-
миот обреден совет и Суверено Шкотското светилиште, ама оттогаш не се приме-
нувани све до раниот деветнаесетти век. Никогаш не ги применував’, додал, со ја-
сна нота на жалење во гласот.

Јако сме се заинтересирале да ја проучиме содржината на овие ритуали и му
објаснивме на овој свој брат како покушаваме да ја реконструраме целата приказна
за која говори масонскиот ритуал, во форма која ја нарековме Масонски завет. Ко-

га сознал што покушуваме да постигнеме, ни доволи да ја копираме неговата книга
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на ритуали, вистинско благо, а Роберт одма ги додал на Веб за Хирам. Со занимање
сме запазиле дека ова книга ја издал лично Хју Муреј, печатар чија печатница била
на улицата Хај во градот Килвинг во Ајршајр. Овој град веќе е познат како дом на
најстарата Шкотска ложа, Матичната ложа на Килвининг.

Како што нашата база на податоци за ритуалите растела, така растеле и дета-
љите за приказната која поново ќе ја составиме.

Можда тоа е само случај, ама ние во овој дел на Масонскиот завет пронај-
довме детаљи кои се однесуваат на значењето на деветте кралеви кои ги основале
Темпларите. Ритуалот нам ни кажува (Масонски завет 8:38):

Кралот Соломон го установил степенот Мајстор на одбраните девет и им
го доверил на деветмината дружбеници.

Дали овие девет крстоносци себе се сматрале со за нови ‘Мајстори одбрани
девет’ ?

Девет години живееле во сиромаштво, единствен извор на нивните приходи
и подршка бил новиот крал на Ерусалим, Болдвин II. Но, чим нивното ископување
се завршило, одненадеж постанале јако богати, и мошне брзо почнале да кружат
гласини за чудните ритуали. Моравме да сознаеме што тие откриле.

Одговорот го добивме од еден пронајден документ во Кумран, на брегот на
Мртвото море 1947. година. Бакарниот свиток е долг вролен документ, сместен во
метал со втиснати слова кои се пишани некои триесет години после смртта на Исус
Христос. Тој набројува шеесет една локација на која се закопани драгоцености од
почетокот  на  еврејското  востание  против  Римјаните.  Стручњак  за  Свитоците  од
Мртвото море, Џон Алегро, нам ни рекол:

Бакарниот  свиток  и  неговата  копија  (или  копии)  биле  наменети  на
Евреите  преживеани  во  војната  која  беснеела,  да  би  знаеле  дека  светиот
материјал е пот-копан, и да ако икој се пронајде, не би можел да биде оскрнавен
со профана упо-треба.

Исто така, може да послужи како водач за откривање блага, ако е потре-
бно војната да се продолжи.

Овој свиток е виртуелна мапа на блага и тврди дека е друга копија, со пове-
ќе детаљи, закопани  под Ерусалимскиот храм. Одломокот кој на тоа се однесува
гласи:

Во вдлабнувањето кое е додадено на север, во северната јама, закопана во
нејзиниот отвор, се најдува копија на овој документ со објаснување и мери, попис
на секоја ствар, и останатото.  

Понатаму се наведува  дека  огромна  количина на  злато, сребро,  драгоцени
предмети и најмалку дваесет четири други свитоци се најдуваат скриени испод Хр-

амот. Упаствата како што овие кои следат, се обезбедени за секое скровиште:
Во скриената одаја на столбовите близнаци кои ги потпира лакот на ду-

плата капија, свртен кон исток, на влезот, закопан на три лакти, се најдува скри-
ен крчаг, во него еден свиток, а испод него четириесет два таланти.

Во базенот кој е девет лакти испред источната вратница, се најдува сад
во чии шуплини се десет таланти.

На влезот на Храмот кај изворот, сребрени и златни садови за десеток и
пари, со вкупна вредност шест стотини таланти.
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Кога  околу 1860. години  екипа  на британската  армија  го ископала храмот
чие окно слегува осумдесет стопи под земјата, све што нашла биле артефакти кои
ги  оставиле  Витезовите  Темплари.  Изгледа  мошне  веројатно дека  богатството на
темпларскиот ред може да се објасни со вадење на оваа огромна количина на благо,

а дека ритуалите кои почнале да се празнуваат, можда се забележани на свитоците
кои исто така тие ги пронашле.

Најдовме и доказ дека членовите на основачот на редот на Витези Темплари
се од семејството кои водат потекло од еврејските свештеници, а кои побегнале во
Европа после уништувањето на Ерусалим 70. години н.е. Кога сме почнале да со-

бираме материјал за Масонскиот завет, откривме дека повисокиот ритуал на сло-

бодното ѕидарство потвдува дека овие витези верувале дека можат да влезат во тр-

аг на своето потекло, све до времето на градењето на Храмот на кралот Соломон,

две илјади години порано, а онде наназад до времето на Мојсиј. (Масонски завет
6:10-11) (Според Библијата, Мојси бил против магии, вештини...наука итн., Р.И.)

Мојсиј створил високи свештеници на светлиштата. Посебни должности
на високите свештеници биле непрестално да работат во слава на Бога, во чест
на својата земја и на радост на своето братство; и да понудат благодарност и
молитви на Боженството вместо крвни жртви“.

Историјата на Евреите биле приказни од Египет...Месопотамија. Мојси бил
приказна за Саргон. А и на Хиксите, како Бриги, владееле во Египет во 17 век п.н.е.

„Понатаму се кажува дека врховните свештеници биле Елезар и Итамар, си-

нови Аронови, а после ним свештениците на Светилишта биле Левити, најстар ред
на еврејското свештенство. Масонски завет нам исто така ни говори каде иниција-
цијата се одиграла (Масонски завет 6:12):

Кога петокраката, или горечката ѕвезда била видлива на исток, Мојси соз-
дал судии да би иницирале ново високо свештенство.

Горечката или петокрака ѕвезда може да биде само Венера, која долго била
поврзана со пентаграм поради своето движење околу Сонцето кога се посматра од
Земјата.

Бевме заинтерсирани за масонскиот материјал и поради тврдењето дека Мо-

јсиевиот брат Арон умрел на пролетната равнодневница во текот на четириесет го-

дини лутање на децата на Израел. Сумњаме да ма кој современ слободен ѕидар би
бил свестен да за Мојси се тврди дека е инициран кога Венера била на исток, точно
таму каде секој масонски Мајстор се воздигнува денес.

Во раниот деветнасети век, проучувачот на масонеријата Џ. С. М. Ворд при-

метил во белешките за ритуалите дека овие ‘високи свештеници на Ерусалим’ биле
вмешани во изградбата и на следните два храма во Ерусалим, а кога Римјаните го
уништиле Ерусалим и неговите храмови 70. година н.е., многу нив успеале да по-

бегнат во различлни делови на Европа. Од тие семејства потекнуваат луѓето кои ги
Основале Темплари. Ова е период за кој моравме повеќе да сознаеме и, со среќа,
наидовме на траги“.

За тн.Евреи како еднобожци, уништувачи на повеќебожните вештини, за кои
се говори и кај Витезови Темплари, тие да биле, е без основа- само злобен заговор:

Меровинзите биле населени од пред Христо; бригиски богомили до катари. 
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„На крајот на 1999. година одржавме говор во Ливберпулската масонска дв-

орана, после тоа останавме на ручек, поточно на ‘свечена трпеза’. Додека си одев-
ме, еден од браќата нам ни пријде, фаќајќи го Роберт за рамо и го одвел на страна.

‘Ево’, рекол, ‘земи го ова. Мислам дека ќе ти биде од корист’. Му пружил
обичен  смеѓ  коверт  во  кој,  како  Роберт  можел  да  види,  биле  фотокопирани  тек-

стови“.

Па за масонството се говори само за 19 и 20 век, а не никако за порано.

„ ‘Што е тоа ?’ запрашал Роберт.
‘Ритуали  кои  некогаш  ги  користела  масонската  организација  позната  како

Кралски  и  Одбрани  Мајстори  на  Ритуалот  Совршенство’,  одговорил.  ‘Постојат
групи кои покушуваат да ја одржат традицијата, и помисливме дека би биле заин-

тересирани да видите оригинални ритуали за кои можда сте чуле да се однесуваат
на Тајни ритуал’.

Роберт му се  заблагодарил, а  подоцна  во  колите  ги  погледнавме  хартиите
кои ги добил. Рекол дека ритуалите се направени во Големата Ложа на Чарлстон во
Вирџинија, во осумнаесети век. Вакви ритуали нем ни се занимливи од два разлози.

Прво, колку знаеме, повеќе не се применуваат, така да постој можност да се прика-
зни за кои се раскажува дека се изгубени; друго, поради тоа што доаѓаат од амери-

кански извор од осумнмаесети век кој е познат по врските со Џорџ Вашингтон, тие
ритуали не можеле да ги цензуираат Масоните на современиот Лондон, кој ја осно-

вал Обединеата Голема Ложа на Англија. Ритуалите наскоро се скенирани и прика-
зната е уфрлена во нашата граѓа за Хирам кој брзо растела, а резимето е дадено во
Масонскиот завет“.

Значи, се говори и осумнаесети век, а не со некакви тн.еврејски свештеници.

„Масонски завет сега  потврдува  дека  редот  го основала  масонската  група
под називот ‘Владетели на Ерусалим’, во тој град, годината 1118. и понатаму нам
говори дека подоцниот период го зеле називот ‘Владетели на Ерусалим и витези на
исток и запад’, оти нивната доктрина потекнува од двата правца“.

Меѓутоа, не се говори за било какви масони, а и нити со тн.еврејско потекло.

„Во поглавјето 14 на Масонскиот завет постој опис на ритуалот кој говори
за наследници свештеници-масони, кои биле витези и кои вмарширале во битка уз
‘христијанските владетели’ во Првата крстоносна војна (Масонски завет, 15:3):“

Крстоносните војни биле на убијци, плачкаши и арамишта, непријатели на
христијанството, православното, македонското, чии биле бригиските богомили.

„Одважноста и постојаноста на овие избрани витези била таква да им се
дивеле, и го превзеле водството над сите владетели на Ерусалим кои, верувајќи им
дека нивните мистерии ги надахнале со храброст и верност и дека разлог на ни-
вната врлина, и сами жуделе за инцијација. После што се прогласени достојни, за-
доволени со нивни желби, и така тие достоинствени вештини, уз одбрување на
големите и важни луѓе, постанале пристапни и ценети, и се рашириле достојно
под оваа власт, а така и продолжиле да се шират, нашироко и надолго, све до ден
денешен“.

Многу убава напишана историја (=и стори=созрее), а недозрела за верување.
„Овие  ритуали  потврдуваат  дека  претходно непозната  група  витези  поста-

нале светски лидери, надахнувајќи ги останатите да и се придружат во борба на ве-
штини и религија. Ова засигурно се вклопува во описот на Витезови Темплари кои,
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скромно почнувајќи како група од девет средовечни витези, постанале ред војници-

монаси кој постанал жива легенда како најмоќна, најугледна и најбогата група на
тоа време“.

Наспроти пишаното, денес масонството е тајна на група луѓе- без потекло.

„Џ. С. М. Ворд исто така ги запишал старите масонски ритуали кои ги про-

учувал и рекол дека некои документи однела оваа група во Шкотска 1140. година.
Бидејќи не знаел за Свитоците од Мртво море, напишал:

Една група дошла во Шкотска и ја основала ложата во Килвининг и таму
оставиле записи за Редот, во опатијата која таму ја изградиле. 

Во тој трен се јавува првата историска пречка, оти опатијата не била по-
дигната до 1140. година, а легендата не говори за тоа каде таа група била во пе-
риод измеѓу 70. и 1140. година н.е.“.

Авторите,како обично,си цитирале што сакале,и така си направиле историја.
„Ворд знае  дека  дотичните  свитоци  веројатно  го  чувал  еврејски  ред  пред

уништувањето на Ерусалимскиот храм, ама не може да каже што со ним се случило
измеѓу тоа време и нивното доаѓање во Шкотска. Со откривањето на Свитоците од
Мртво море, дознавме дека свитоците биле сместени испод Храмот околу 78. годи-

на н.е. и таму останале све додека поново не ги испреместил Редот (сега познат ка-
ко Витези Темплари) измеѓу 1118. и 1128. година н.е. Тоа остава празнина од само
12 години пред него што овие древни документи биле пренесени во опатијата во за-
падна Шкотска, изградена баш во таа сврха. Местото кое ги однеле припаѓало на
семејството Сент Клер; истото семејство кое ќе го изгради Рослин точно три стотни
години  подоцна  и  кое  подоцна  постанало  насленичко  на  Големите  Мајстори  на
масоните на Шкотска.

Сега сме решиле повеќе внимание да му посветиме на она за што веруваме
дека е врска измеѓу Темпларите и раните масони. Таа врска е зградата, која сега се
вика Рослинова капела“.

Тајна Рослин

„Рослинската капела е мала камена ‘црква’ која лежи на Лотијанските брда
само неколки милји јужно од Единбург. Се најдува одма изнад Рослинскиот замок
и гледа преку речната долина каде војската на Вилијам Волис се криела во пеште-
рата, додека им се опирала на Англичаните во тринаестиот век. Замокот и селото
некогаш се пишело како ‘Рослин’, а називот на капелата релативно е промената и
се пиши ‘Rosslyn’, оти некој, потполно погрешно, мислел да звучи гелски“.

Се говори за наследство, а се изумува дека Волис е тн.словенско потекло, од
Волос, со основа вол, што важи и со Рослин=росл (росил) ин. Значи, тн.византиско.

„Нашиот прв лов во Рослин не е баш охрабрувачки. Сликите врезани во се-
кое пристапно место во каменот биле занимливи, ама не биле масонски, иако одма
било јасно дека тоа не е обична христијанска црква. Меѓутоа, кога подобро сме ја
погледале и го апсорбирале целиот дизајн, а не само декоративнитите детаљи, уви-

довме дека ова е крајно важна градевина. Откривме дека цела идеа на Рослин било
во Шкотска да се реконструира Ерусалимскиот храм, све освен една реченица вкле-
сана во каменот, а која била загонетка која персискиот крал му ја поставил на евреј-
скиот водач Зоровавел пред него што му дозволил поново да се изгради храмот во
шестиот  век  п.н.е.  Цел  распоред  на  градевината  е  копија  на  планот  на  основ  на
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Иродовиот храм кој бил уништен во Ерусалим 70. година н.е., а западниот ѕид бил
посебно занимлив“.

Се говори за Зоровавел=зоро вавел, в=б, кој бил еврејски водач на тн.слове-
нски јазик, а никаде ги нема Македонците со тн.Византија сé до со 15 век. Видливо
е по секоја цена да се одбегне вистината дека за Континталците Македонците иако
најмоќни исчезнале,и тоа од непостечките Контнталци кои се само фалсификатори.

„Западната страна на Рослин е голем ѕид изработен во потполно другчиј раз-
мер од остатокот на зградата. Краевите на ѕидот се искрзани и недовршени, како
ѕидарите одненадеж да преклинале во работата. И навистина, претпоставката во во-

дичот кажува дека главната зграда е конструирана како ‘Госпина црква’,3 а да неза-
вршен западен ѕид бил почеток на универзитетската црква која никогаш не е поди-

ната. Не постојат записи за било какви намери да се изгради поголема црква, а не-
мало ни жители кои во неа би се молеле. Сегашното село Рослин нестанало само да
би се сместиле ѕидарите доведени од Европа да соградат мала капела.

Заклучивме дека ѕидарите ја завршиле својата задача баш како и е намеру-

вано дека западниот ѕид е копија на рушевината на Ерусалимскиот храм баш онака
како што крстоносните Витези Темплари го пронашле во почетокот на дванаесети
век.Можевме да докажеме дека планот на основата на Рослин потполна е верна на
копијата на планот на  последниот Ерусалимски  храм, све  до позицијата на стол-

бовите Воас и Јахин кои стоеле на влезот. Витезовите Темплари не можеле да знаат
како уништениот храм изгледал изнад земјата, ама заблагодарувајќи на своите ис-
копувања постанале стручњаци за неговиот подземен план.

Преостанатите столбови формирале облик кој во масонеријата е познат како
троструко тау, што значи три ‘Т’ меѓусебно поврзани. Тау е последно слово на
еврејското писмо. Спрема ритуалот на степенот на Светиот кралски лак, ова озна-
чува четири ствари, кои ритуалот ги дава на латински и на англиски:

Temlum Hieroslyma Ерусалимски храм
Clovis ad Thesaurum Клуч од благото
Theca ubi res pretiosa deponitur Место на кое драгиценоста е скриена
Res ipsa pretiosa Само драгоценост“.

Никогаш не бил познат еврејски јазик за да има и еврејско слово Т. Постоел
само  арамејски  јазик  и  староегипетски  јазик. Следел  новоперсиски  и  Птоломејов
Александријски јазик коине, па двојна коинска „копија“ латински. Од него се пра-
веле вулгарно-латински. Ваков бил франковиот. Англискиот бил дури готски јазик.

Пак, Шекспир=Секпир=сек (секира=келта) с пир учел само латински јазик. 

„Ова  било  изузетно  возбудливо  откритие,  оти  масонскиот  ритуал  кој  ја
содр-жи  ова  безначајна  дефиниција,  доаѓа  од  надѕорникот,  членовите  на
семејството  Се-нг  Клер,  во  време  кога  тие  биле  Големи  Мајстори  масони.

Клучевите  за  разбирање  на  ова  градевина  изгледа  биле  скриени  во  масонскиот
ритуал.

Тогаш сфативме дека основата на градевината била во центарот на големата
шестокрака ѕвезда, позната како Соломонов печат. Во центарот на оваа ѕвезда на
таванот, се најдува огромен крст украсени ивици, кои покажуваат на место на под-

от, а кое одговара на она каде наводно е чуван Ковчегот на заветот во Храмот на

3 Црква посветена на Девица Марија- прим. прев.
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кралот Соломон.Загонетни зборови на редот Свети Кралски Свод кои се однесуваат
на овој симбол се:

Nil nisi clavis deest Ништо не се бара сем клучот
Si talia jungere Ако овие ствари не ги разбираш,

possis sit tibi posse доволно знаеш
Тогаш бевме сигурни дека Рослин е изграден како скровиште за свитоците

на  Високите  свештеници  на  Ерусалим и  дека  неговиот  градител,  Вилијам  Сент
Клер, сматрал на ‘Новиот Ерусалим’ изграден на шкотската зелена, питома земја.

На почетокот на трудот на  Хирамовиот клуч, кој се одигрува внатре на Ро-

слин, барон Сент Клер, еден од поверениците на Рослин, тврди дека поверништво-

то ќе подржува било какви археолошки ископувања на таа зграда, под условот да се
собере  тим  на првокласни  стручњаци  (вклучувајќи  шкотски  научници) кои  ќе ги
водат. Историска Шкотска, институција која е одговорна за сите древни спомени-

ци во земјата, подоцна изјавила дека ќе биде мошне предусретлива спрема захтеви-

те да се истражуваат испод таа градевина.
Рослин  ја  посетиле  библичари,  професор  Филип  Дејвис  од  Универзитетот

Шефилд и професор Грахам Оулд од Единбуршкиот универзитет. Двата стручњаци
рекле дека се изненадени со иродовскиот стил на западниот ѕид, кој ним им изгледа
како навистина е заснован на архитектурата на Ерусалимскиот храм. Филип напо-

менал дека не мисли дека Рослин е граден како црква, велејќи дека поверојатно е
створен да сокрија некои големи средновековни тајни.

Во август 1996. година се најдовме со др Џек Милер и неговиот колега Ед-

гар Харборн на единбуршкиот аеродром и ги доведовме во Рослин, каде го прове-
довме викендот. Џек, кој е геолог и шеф на катедрата на Универзитетот Кембриџ,

бил фасциниран  со оваа мала зграда. Во саботата цел ден  ја испитувал  нејзината
структура, надвор и внатре. За доручек наредното утро ни рекол дека открил некои
аспекти на градевините кои нам би ни биле мошне занимливи, ама не ќе ги објаснат
додека не се вратиме во Рослин. Брзо јадевме и се прошетавме на кратката патека
од рослингскиот Глен хотел и влеговме во Рослин, каде љубопитно гледале во овој
угледен геолог. Џек се насмевнал и не одвел на одредено место на север каде глав-
ната зграда се спојувала со предимензионираниот западен ѕид. Нам ни покажал со
прст на тој спој и рекол:

‘Ова е расправа за тоа дали западниот ѕид е копија на рушевините или неза-
вршен дел на планираната поголема градевина. Па, постои само една можност... и
можам да ви речам дека сте биле во право. Западниот ѕид е глупост’.

Го впијавме секој збор кога наставил:

‘Постојат два разлога поради кои сум сигурен дека ова е лажно. Прво, доде-
ка овие потпорни столбови имаат визуелна целовитост, немаат структурна целови-

тост; камената конструкција воопшто не е поврзана со централниот дел. Секое по-

кушување да се гради нешто повеќе, би предизвикало рушење... а луѓето кои ја гра-
деле оваа ‘капела’ не биле глупи. Тие едноставно никогаш не намерувале да градат
понатаму’.

Кога  внимателно погледавме,  дури  и  нашите искусни  очи  увиделе  на што
мислел. 

‘Има на тоа уште, дојдете да ги погледате крајните камења’.
Го пратевме до големиот камен на крајот на ѕидот.
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‘Градителите да ја прекинале работата поради недостаток на пари или затоа
што им било доста, би оставиле равни ивици, ама ово камења намерно е направено
да  изгледа  како оштетено- како  рушевини.  Ово  камење  вака  не остарело...  оно е
направено да изгледа како рушевина’.

Неколку месеци подоцна побаравме дозвола дека Џек Милер води анализа
на земјиштето вон ѕидините на Рослин кои не ќе и нанесат никаква штета. Све било
договорело и Џек најмил неопходна опрема и средил од Школата за ископување на
Колорадо да дојде др Фердинандо Нивс, а таа институција е најпозната за анализи-

рање на подземни градевини. За неколку дена добивме писмо од управникот на Ро-

слин со кое нас не обавестил дека дозволата е отповикана.
На  крајот 1997. година  видовме  емисија на телевизијата за американскиот

професор  од  Универзитетот  Пристон  кој  го  истражувал  Израел,  поради  она  што
ние ги  сметавме  изгубени  документи  кои  биле  вршњаци  на Свитоците од Мртво
море. Одма помисливме како Џејмс Чарлсворт мора да биде свестен на Рослин и
она  што  ние  мислиме  дека  во  него  се  крие.  Со  најверојатна  среќа  отривме  два
директни на-чини кои нам ни овозможуваат контакт.

Нашиот мошне добар пријател, полицаец во пензија по име Тони Батерс, ра-
ботел  своевремено  како  советник  за  обезбедување  во  Ксерокс,  компанија  за  која
знаевме дека обезбедила опрема со висока технологија да би се истражиле повеќе-
струко слоевите на древните списи кои ги пронашол професорот Чарлсворт. Тони
мошне брзо стапил во контакт со него. Истовремено Крис бил на состанок, во вре-
ме на ручек во петок, со професорот Филип Дејвис и му ја споменал нашата желба
на профсорот да му кажеме за нашиот случај во врска со древните еврејски свитоци
скриени испод Рослин. На Хрисово големо изненадување Филип одговорил: ‘Пого-

ди каде ручам во сабота !’ Одговорот следел скоро одма: ‘Кај Џими Чарлсворт’.
Филип се сложил да направи друга линија напад на професорот кој ги трага

свитоците. Изузетно охрабрвачки договор стигнал преку Тони Батерс со телефакс:
Од проф. Џејмс Х. Чарлсворт
За Тони Батерс- 9. февруари 1998.

Драги Тони.
      Дозволи ми да искажам колку сум восхитен и наклонет на потребата и
можноста да го истражам она што би можело да се најдува во Рослина.
     Бакарните свитоци јасно укажуваат на свитоците скриени испод Хра-
мот и мораме да имаме отворена можност тие да се пронајдени во текот
на Првите крстоносни походи, а потоа се вратени во  Велика  Британија.
Постојат два разлози поради кои не се само претпоставки:
     1) записите дека девет витези вршеле ископување испод храмот и
     2) сознание од 1895. дека крстоносни реликти се пронајдени испод Храм.

     Нестрпливо очекувам со тебе и твоте соработници во барање дозвола
од Рослин, да го истражиме начинот да разознаеме, откриеме, повратиме,
преведеме и објавиме она што таму можда се најдува.
      Опрости ми што доцнам со одговор. Во поверување сум разговарал со
неколку истакнати личности за овој потфат. Еден од нив е господини Џо
Пиплс, претседател на Ерусалимското  историско  друштво.  Мислам дека
те повикал и разговарал со тебе.
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      Можда би било можно да дојде кај тебе на разговор на почетокот на
март.

       Уште еднаш извини поради доцнењето: едноставно сум бил презафа-
тен со предавање, завршување на работата на филмот за ББЦ, со органи-
зирање на прославата на 50-годишнината на Свитоците од Мртво море,
со искповување на Сион (место на кое наводно живеело Исусовото семеј-
ство по неговото разапнување) и припремање на планови за одење во Гер-
манија, под покровителство на Александар фон Хумболт, на Унивезиртет-

от Тибунген, а потоа одам во Ерусалим во септември да ја превземам дол-
жноста на едногодишен професор на Олбрајт институт (центар за архео-
лошки истражувања).
      Срдечно твој,
      Џејмс Хамилтон Чарлсворт
Се состанавме  со Џим Чарлсворт, Џо Пиплс и Тони Батерс во Манчестер и

се одвезовме следниот ден на север, во Рослин.

Џим, кој истовремено е и свештено лице и професор, бил фасциниран од она
што го видел во Рослин. Неговата прва помисла била западниот ѕид е ‘Иродовски’

и дека внимателно е модерен по узор на работа во камен кој уште може да се види
во Ерусалин. Истакнал дека со користење на имитација на ‘поабен камен’ вграден
во влезот, секогаш ќе има карактеристики кои припаѓаат на претходната употреба.
Поради  тоа што храмот залудно  е поставен, локалните градители  го искористиле
преостанатиот користен камен да би направиле нешто што им требало.

Една состојба на градевината го загрижила Џим, кој не рекол дека ископува-
њата мораат да почнат без одлагање, оти све што е испод земјата ќе страда повеќе
отколку што можеме да сфатиме. Исто така бил сигурен дека Рослин не е христија-
нска градевина и одбил да присуствува на саботната служба, оти се чуствувал дека
тоа е неприкладно место.

Закажавме  состанок со  некои од  поверениците и во текот на  вечерта  Џим
предложил да собереме светско признат тим составен од проучувачи на свитоците
и археолози. Захтевот дека на овој тим да му се приклучи водечки шкотски акаде-
мици не бил проблем, оти Џим докторирал во Шкотска и ги познавал луѓето. Ко-

мплетен предлог го составил професорот Чарлсворт ама, колку нам ни е познато,

никогаш не добил одговор.

Тренутно преку Рослин е поставена огромна челична конструкција, налик на
холандски амбар, работите во каменот пополека да би се сушиле, после грешките
на пораните рестауратори кои дозволиле со години повеќе да се апсорбнира вода.
Екиптата  на  инжинери  кои  се  ангажирани  за  оваа  рестаурација  не можела  да  не
примети како ова градевина не може да трпи градба и веројатно ги известиле пове-
рениците за неможноста на теоријата за ‘универзитетска црква’. Но, во време кога
ова го пишеме, уште секогаш неточни информации им се даваат на случајните по-

сетители“.

Докажување врска со Масоните

„Недавно сме биле во можност да пружиме нов доказ кој покажува масонска
врска, а која не може разумно да ја оповргне ни најсумличавата личност.

На јужниот ѕид на зградата, покрај прозорот, постоеле две мали врезани сли-

ки кои неверојатно брзо пропаднале. Кога уште 1997. година сме ја приметиле оваа
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слика во камен, биле релативно во добра состојба, со јасните облици, ама сега не-
кои од песочниците се смрвиле преку нивните површини. Вакви резбарии би тре-
бало да трае повеќе од пет векови, а поновно претворување во песок за помалку од
пет години е загрижувачко за капелата во целина. Меѓутоа, резбаријата во каменот
која ја прикажувала фигурата со рогови која ја подигнува некој вмотан предмет од
земјата. И кој бил само инч оддалечен, потполно нестанал. Ни се чини дека што по-

веќе  современи  рестаурации  се  мешаат  во овој грижливо конструиран  историски
споменик, тој све повеќе трпи.

Со среќа, сите работи во камен се фотографирани пред неколку години и со-

чувани за потомството. Таа мала сцена во песочен камен, која нас не запрепасту-
вала, претставува фигура маж кој клечи и уште еден човек кој стои зад него, благо
надесно. Оваа слика покажува дека градителите на Ерусалимскиот храм во Шкот-
ска биле познати со масонските ритуал кој го претставува  степенот Шегрт, обред
кој човекот го чини масон. Тоа по прв пат имале доказ, врезан во камена плоча, де-
ка масонеријата во Шкотска почнала во петнаесети век“.

Ништо не било еврејско, ниту ерусалимско, ниту црковно, не дај боже масо-

нско,и тоа од 15 век, само поради некои ритуалии...традиции на Белците од Левант.
„Денес, кога кандидатот иницира во Занает, се припрема  така што главата

му се прекрива и така се облекува во комотни панталони и кошула. Едно стапало
во собната папуча (со излижени петици), другата нога е оголена до колена, а левата
страна на туниката е смакната да би се видело голо рамо. Исто така, му се одземаат
сите метални предмети, вклучувајќи и парина, пред него што одведат во храмот, со
омче викано ‘поводец’ околу вратот. Тогаш тој клекнува спрема исток, испред сто-

лбовите Ваос и Јахин, кои некогаш стоеле на влезот во Ерусалимскиот храм. Кога
клекне, неговите стапала се поставуваат така да стојат под прав агол.

Предната фигура на плочата на јужниот ѕид на Рослин, се појавува вака:
Е млад, без брада и со кратка коса.
Клечи измеѓу два столба.
Очите му се врзани.

Има омче околу вратот.
Стапалата му се во облик на квадрат.
Во левата рака држи предмет кој личи на книга со вгравиран крст, кој изгле-

да како Библија“.

Без брада и со кратка коса... станале персиски традиции, што ги превзел и
Александар Македонски.Вакви традиции и клечење се католички, источно од Рајна
само од 8 век, чии простори биле православни под Цариград или безбожни како во
Русија. Русија треба да се спореди за да се долови вистината на повеќебожството.

„Човекот зад него има коса до рамења, долга брада и го држи другиот крај
на омчето. Кога внимателно ја прегледавме оваа статуа 1997. година, бледиот одраз
на она што изгледало како крст на неговите рамења уште секогаш е видлив. Него-

виот изглед одговара на Витезовите Темплари“.

Долга коса-долга брада биле православни традиции, како што било до Рајна.
„Но, нашата прва грижа била е да ја истражиме очигледната врска измеѓу

резбаријата од средина на петнаесетиот век и современата масонерија. Да би го из-
веле, користевме статистичка анализа, предмет кој Роберт го предавал во Школата
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за менаџмент на Универзитетот Бредфорд, да би ја тестирал претпотставката дека
оваа мала статуа е само коинциденција.

Робертовите калкулации покажале дека е ненаучно да се прифати теоријата
која претпоставува дека не постои врска измеѓу Рослин и современото масонство,

како што е ставот кој го прифатиле одредени историчари поврзани со Обединетата
голема ложа на Англија. Исто така би се можело да се заклучи дека било каква те-
орија која ги поврзува барем потполно разумна во својот аспект. Она што нам ста-
тистичката калкулација не говори, меѓутоа, е она што таа врска можела да биде“.

Зачудува, зошто се одбегнува Македонија, нејзиното православие до Рајна...
Заклучок

„Рослинската капела лежи на неколку милји од Единбург. Го изгардил изме-
ѓу 1440. и 1490. година  Вилијам Сент Клер од Рослин, како копија на срушениот
Ерусалимски храм кој го изградил кралот Ирод, користејќи идентично камење на
оригиналниот Храм. Западниот ѕид е иродовски по својот архитектонски стил и не-
говото завршно камење е обликовано да изгледа како разбиен дел на рушевина.

Нашето објаснување на сврхата на западниот ѕид уште секогаш се игнорира;
веруваме дека тоа е поради тоа што јавноста би ја прифатила нашата анализа како
исправна, и затоа поверувала во нашето понатамошно тврдење дека е срушена ка-
пелата склониште за животно важни свитоци од Ерусалим од Христовото време.

Годината 1997. се договоривме дека стручњаците од областа на нерушител-

ните подземни истражувања да дојдат во Рослин од Универзитетот Кембриџ и од
Школата на рудокопот Колорадо. Само недела дена пред договореното време, по-

верениците ги откажале истражувањата и пристапот нам не ни бил дозволен. 

На јужниот ѕид на зградата постои мала резбарија која прикажува дека два
градители на овој ‘Ерисалимски храм’ во Шкотска ги знаеле ритуалите кои совре-
мените  масонство  ги  признава  како  обред  кој  од  човекот  чини  масон.  Рослин  и
Слободното ѕидарство исто така се поврзани преку старешни на семејството Сент
Клер, кои постанале наследници на Големиот Мајстор во Шкотска.

Со доказ за поврзаноста со масонството, одлучивме детално да ги истражи-

ме ликовите во Рослин во позадината која ги створила- Сент Клерови“.

Масоните, како и сите други во сé претходници, си напишале своја историја.

СКАДИНАВСКА ВРСКА

Света блистава светлост

„Изградувањето на градевината која сега е позната како Рослинска ‘капела’
почнала 1441, а завршена околу 1490. година. Зад таа идеа стоел моќниот благордн-

ик, Вилијам Сент Клер од Рослинг, чие семејство подоцна постанало Голем мајстор
на масоните на Шкотска. Важноста на Вилијам Сент Клер и неговото семејство го
докажува и чинителот дека ни кралот Џејмс  VI не успеал оваа титула да ја добие
1601. година.

Самата градевина е прекриена со резбарии кои се чудна мешавина на Стари-

от завет, келтски и скадинавски фигури. ‘Зелениот човек’, за кого се верува  дека
потекнува од келтската митологија, е прикажан како лик кој блуе билки од својата
отворена уста, помаљајуќи се зад лисјето носено со ветерот во внатрешната капела.
Мојси е прикажан со рошчиќи на главата додека држи камена плоча. Во централни-
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от дел на градевината, на исток, стои дивно изгравиран дел на таван кој прикажува
средновековни свирачи. До секој од овие музичари води лак од поединечни дизај-
нирани коцкици, што многу сматраат некој вид непозната музичка нотација. Ни се
чини дека, само кога би можеле да ги прочитаме, би биле во состојба да ја засвири-

ме музиката Рослин“.

Сите  автори,  кои  во  последните  свои  книги  ги  пренесував,  едноставно  се
плашат да ги наведат Бригите и Македонците. Па во Европа имало само Бригија и
Македонија- ништо друго. Тие ги наведуваат Египет, Арапски Полоустров, Месо-

потамија, Ведите..., но никако Бригите и Македонците: преку нив со  „џартерлет“
стигнале дури во Италија...Франција, Германија...Британија...Данска...Скадинавија.

Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:

Во  делото “Историја од Мала  Бретања  или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ста-
вена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретан-

ци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното пре-
селување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,

дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...

Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под рим-

ско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме. Исто така, Келтите имале бригиска писменост...

„Докажавме дека семејствата кои го основале редот на Темпларите се поте-
кло од високото свештенство кое тргнало кон Европа после разорувањето на Еруса-
лимскиот храм 70. години н.е, а подоцна сме потврдиле дека и масонските ритуали
ги откриваат како Темпларите потекнале од свештеници-градители на Соломовиот
храм“.

Авторите ова што го наведуваат е без основа, затоашто според други автори
Меровингите на тие простори биле населени пред новата ера- врската со Македо-

нија. Пак, бригиските богомили им се претходници на катарите- следат темплари.

„Значи, го сфативме разлогот за еврејската гравура, ама се прашавме зошто
градителите ги вклопиле келтската и скадинавската митологија со еврејската, исто-

времено игнорирајќи ја христијанската, која била едина инспирација за сите слични
градевини широко низ Европа во тоа време. На одговор нема долго да чекаме“.

Ништо немало еврејско, туку келтско=бригиско и скадинавско=венетсако.

„Ерл Рогнвалд владеел со Мора дел на Норвешка која се најдува околу сега-
ниот град Трондхајм. На ова семејство кралот Харолд му ги доделил Оркни и Шет-
ланд, а Рогнвалдовиот брат Сигурд Моќни владеел со Островите како регент. Рогн-

валдовиот син ја окупирал Франција и ја превзел контролата над Нормандија на по-

четокот на осмиот век. Годината 912. н.е. во селото на реката Епти, потпишал спо-

разум со Чарла Прости Француски, кој е познат како споразум Сент Клер на Епти.

Тоа било времето кога Хрлоф од Мора и неговите роѓаци одлучиле да го превземат
името Сент Клер и се прогласат за војводи на Нормандија. Да би се запечатил дого-

вор, Хролф се оженил со Гизела, ќерка на кралот Чарлс. Името Стент Клерових мо-
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же да се прати све до семејните претци кои себе се нарекувале Гиљермус де Санте
Клер- што во преводот значи ‘Вилијам од Свети светлости’ “. 

Меѓутоа, Мора...Нор, Рог, Трон...до денес се венетски=тн.словенски поими.

А тн.Словени биле моќни и силни. Како сигурни биле Сигурд- Сумерски зигурат...
„Еден член на ова новоустановена француска гранка на семејството, Вили-

јам ‘достојни’ Сент Клер, ја напуштил Нормандија 1057. да би му се придружил на
англискиот двор на принцезата Маргарет, внука на Едмунд Ајронсајд и прв роѓак
на Едвард Освојувач. Кога неговиот роѓак Вилијам Нормандиски ја освоил Англија
1066. година, Вилијам Достојни  Сент Клер ја испратил  принцезата Маргарета  во
изгнанство во Унгарија, каде кралот Стефан Маѓарски и поклонил дел на ‘вистин-

ско  распеќе’  како дел  на  миразот  при  мажењето  за  кралот  Малколм  Кенмора  на
Шкотска. Кога свадбата конечна свечено е обавена во Шкотска, кралот Малколм на
Вилијам му дал земја на која сега почива Рослин. (Малко-лм...Кен-мора, Р.И.)

Кралот Малколм подоцна Вилијамовиот син Хенри го прогласил прв ерл од
Рослин, после повратувањето на помладите на Сент Клерових кои учествувале во
првите кртоносни војни со девет витези, кои го основале Редот Витези Темплари“.

Јас признавам само едно и истогласно толкување, а не како што овде следи:

„Во Другиот месија нагласивме дека називот Рослин значи на шкотски гел-

ски ‘древно знаење пренесено со генерации’. Овој превод е благонаклоно го потвр-

дил човекот кој говори гелски, член на Шкотската песничка библиотека. Значи ви-

стинскиот превод на титуалата на Хенри од Сент Клер да би гласел вака:
Хенри од Света блистава светлост на древното знаење пренесено на гене-

рации.
Во ова време ова бил прилично чуден назив да икој би го избрал, ама наско-

ро постанало совршено смислено“. 

Рослин=росл  ин=тн.словенско:  Росл=росел=росил=рос  ил=Ил-  ил  врне...;
Рослин=рос лин, роса која линее, да се спореди со Линка=лин ка, ама и Лин итн.;

  „Се сетивме на состаноците со еден од поверениците на фондот, баронот
Сент  Клер  Бондо,  кој  е  директен  потомец  на  Вилијам  Синклер  и  скадинавската
аристократија. Го посетивме заедно со професорот Филип Дејвис неговиот дивен,

отмен дом во Фајф и разговарале за различни аспекти на нашето истражување, баш
во време кога ги објавивме првите две книги. Барон Бонд нам ни го покажал своето
семејно стебло кое докажува поврзаност со неговата мајка со Вилијам, кој го изгра-
дил Рослин, и тогаш нам ни рекол дека е преку таткова лоза потомок со скадина-
вскиот бог Тора. Во почетокот мислевме дека се шали, ама тој бил упорен дека тоа
навистина е така по древното предание.

Така нашиот пријател, Синклер Бонд, бил доказ за спојување на еврејската и
скадинавската митологија, кое двете така елегантно вткаени во дизајнот на Рослин-

ската капела.Проверивме и откривме дека, според преданието, скандинавските бла-
городници себе се сматраат прецино на еден од многуте богови кога постане јарлс
(норвешки лордови). Бидејќи биле владетели, е одредено да се оженат со божицата
Фреја. Малку копање по историјата на областа на Море во Норвешка и неговиот
главен град Трондхајм, ни рекле дека во тој град постоел Фрејин храм околу 1000.

н.е, а тогаш го уништил Олаф Трингвасон во една од своите битки кои го довеле
Рогнвалд за јарлс на Оркни“. 
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Значи, Викинзите=Венетите во Скадинавија=Русија, како Викинзи=Варези,

биле повеќебожци.Со Владимир во Русија се ширело јудејството до...Скадинавија...
„Ова  било  мошне  занимливо  оти  спрема  скадинавската  митологија  Фреја

била божица на љубовта, убавината, плодноста, што преставува и планета Венера.
Неа тесно ја поврзувале со смртта и родувањето, како и со злато и ружин цвет. Ка-
ко што сме  напоменале во  Уријината машина, ружа  со пет латици, како и пето-

крака ѕвезда, древен симбол на Венера“.

Афродита=а фродита=продита=породит-а; „Фреја била божица на љубовта,
убавината, плодноста, што преставува и планета Венера“.Значи, балканско потекло.

А авторите на книгата, и како нив, говорат за северни богови- од ведро небо.

„Нас не заинтригирала можноста на врската измеѓу гравираниот сад и сло-

бодното ѕидарство. Наша следна задача била сосема јасна: моравме да ја провериме
скадинавската религија и да видиме дали ишто можеме да пронајдеме за верување-
то на сер Вилијамовите предци во доцните 900- ти години н.е.“.

Норвешка кралица на небото

„Увидот во религијата и културата  на Скадинавија  почнува од основањето
на Исланд. Викинзите не пронашле многу стални населби, ама современата наука
сознала многу заблагодарувајќи на стварање на независни колонии на ненаселените
острови на Исланд, што траело све док островото не потпаднало под директна но-

рвешка власт во тринаесетиот век. Кога со христијанството во осмиот век стигнала
и писменоста, Исланѓаните одма забележиле све што можеле во врска со населува-
њето во раната историја. Оние кои воспоставиле влада и законодавство на Исланд,

биле свесрдни поборници на старата религија на северните богови, а тоа се гледа
ако се позматра како со тоа се носеле и што им било во приоритет“.

На  Викинзите  симбол им  биле  кратките рогови  на бригиското говедо  (бу-
ша), кои денес на спортски натпревари ги носат Данците...Скадинавците.Исто така,
на врвот на лаѓите имало тело на змија (бригиска) со глава од лавот (Македонија).

Се кажа, во 8 век се шири католицизмот источно од Рајна. А и овде е 8 век.

„Годината 1178. на Исланд е роден книжевник генија. Неговото име е Снори
Стурлусон и тој почнал да се грижи поради тоа што христијанската новоторија го
уништува  усменото  поетско  предание  на  исланските  Викинги.  Викинзите  сакале
игра на зборови и загонетки, кои ги користеле во различни формално облици пое-
зија, посебно во едски и скалски поетски облици, а и комплексен систем на алего-

рија позната како кенинг, што е метафора која захтева добро општо образување да
би се сфатила. Многу викиншки песни се во форма на загонетки или слагалици кои
писателот му ги остана на читателот да ги реши. Снори Стурлусон напишал при-

рачник за тоа како да се користат овие викиншки поетски структури, и ја нарекол
Прозна еда“. (Снори=с нори: с=тн.словенско; нор=Нора, донор, понор..., Р.И.)

Значи, повеќебожеството сé ништело од еднобожеството со своите вештини,

мистерии итн.И затоа авторите што бараат некоја врска со еврејството е без основа.
„Професорката Хилда Елис Дејвидсон посветил внимание на мошне битни

одлики на едската поезија:
Едските песни не се секогаш наративни, оти многу се состојат од праша-

ња и одговори разменети измеѓу два натприродни суштества; ваква композиција
мора да била мошне популарна во доба на Викингите, меѓу оние кои многу знаеле
за  боговите  и  нивниот  свет...  Во  едската  митолошка  поезија  на  овој  тип  се
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споме-нуваат многу места вон овој свет каде се одиграле космички настани, или
ќе  се  одиграт на крајот  на  времето,  како и  мрачните  ликови  кои ќе  постанат
пониски богови, гиганти, или натприродни животни кои ќе одиграт своја улога во
овие на-стани или во иднината.

Вакво користење на поучување со помош на прашања и одговори во ритуа-
лите ни било познато од пораните шкотски ритуали на слободното ѕидарство (кои
можат да се видат на Веб за Хирам). Нам ни изгледало како извор на инспирација
во  конструкција  на  ритуалите  може  да  биде  поетска  традиција  на  скадинавските
пр-едци на семејството Сент Клер, кое било  јарл (ерл) на Оркни. Последниот  јарл
од  Оркни  бил  Вилијам  Сент  Клер,  градителот  на  Рослин.  (Јарл=ј  арл=ерл-  без  ј,
Р.И.)

Скалдските песни биле слоговни (форма на внатрешниот двостих или  фра-
зи), а во ним била користена алитерација, внатрешна рима и косонанца, што оваа
комплексна форма ја чинела непредвидлива на било кој јазик. Изборот на преведу-

вачот  се  сведува  на  очекувана  смисла  или  на  одржана  убавина  на  оригиналниот
говорен јазик. Научниците веќе одавно ја сфатиле тешкотијата на било кој поетско-

религиски материјал, како што Еванс- Причард, професор на општествената антро-

пологија на оксфордскиот универзитет истакнал:“

Значи, во 16 век бил слоговен јазик, што не важело за македонските говори-

доказ е тн.старословенски јазик, како и оставштина што ние од ...10... век ја имаме.
„Изјавата за верските убедувања на некој народ секогаш мораат да се раз-

мотруваат мошне абазриво, оти се бавиме со посмартачите кои не се директни
учесници, со идеја, визија и зборови кои мораат да се сфатат преку јазикот на
тој народ и, исто така, да бидеме свесни на целокупниот систем на идеи, чиј дел
се-како е посебно верување, оти би било бесмислено одвојување од низ верувања и
пр-акса која неа и припаѓа.

Јазикот бил додатен проблем, оти никој од нас не говори  ниеден скадина-
вски јазик, па затоа не сме биле во можност да ги прочитаме оригиналите, ама сме
имале среќа да пронајдеме добар преведувач, Едвард Турвил- Петре“.

Јазикот на Викинзите=Варезите бил тн.словенски, како што било и на Едва-
рд=а д вард Турвил-Петре (Turville-Petre): турвил=турвил=турвал Петре=Петре. Де-
нешните скадинавски јазици се тн.словенски со турски примеси, како што било во
Унгарија и во 19 век: живееле 5% население со монголски јазик и 95% тн.Словени.

„Користењето на кенинг во овие песни, криењето на нивното значење во ко-

нтекст на длабоката скадинавска митологија, често нивните книжевни дела се чи-

неле опскурни, све додека не стекнавме основни знаења да би го сфатиле нивното
користење на алегорија. Кевин Кросли-Холенд, друг преведувач на оние митови на
современ англиски, го изјавил следното во врска со својот пристап на кенинг:

Најголемо значење  на скадинавските  песни лежи во безборјните  кенинзи,
или сажети метафори, кои го обфаќаат делот на нивниот начин на изразување.
Многу кенинзи водат потекло од митовите со кои првобитната публика била бли-
ско запознаета. Така, на пример, три кенинзи за злато ‘Фрејини солзи’, ‘Сифина
коса’ и ‘Егиров оган’. Фрејините коси биле златни; косата на божицата Сиф ја
истрижал  Локи  и  е  заменета  со  испредено  злато;дворот  на  богот  на  морето
Егир  бил  обасјаен  само  со  злато  кое  сијало  како  оган.  Значи,  многу  кенинзи  ги
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потврду-ваат оние кои опстанале и нам ни даваат наговестување  мака на оние
кои не се.

Веќе сме знаеле, од истражувањата кои ги спроведивме за Уријина машина,
дека римскиот историчар Тацит во Германина напишал дека племињата на северна
Скадинавија одбирале водач по нивната одважност и племенското потекло, а и да
било кој, ако тврди дека  е со боженското потекло, може да биде јак такмичар. Кога
сме се наоружале со ова знаење, Хиндлина поема добила смисол“.

Континтотот бил населени со Венети, Венеди, Фени (Феники)... со свое пи-

смо руни.На руни пишеле Етрурците...Германите...Скадинавците...Русите. Во руни-

те имало мноштво тн.Кирилични слова, а вакви имало и во коптски јазик во Египет.
„Според ова предание божицата Фреја го прерушила Отар, својот љубовник-

човек, во златен вепар и го повела да ја запознае жената- дива Хиндлу, која пиела
‘пиво на сеќавање’ и така можела да се сети на потеклото на светот. Хилда го пре-
познала вепарот како Отар,син Инштајнов и на Фрејина сметка направила еротична
игра на зборови, оптужувајќи е дека ‘го вјавнала својот љубовник на патот кон Ва-
лхал’. Фреја не признала дека ‘имала со себе љубовник на патот’, ама неа Хилда
подоцна понови  и  се наругала  поради  маскираниот љубовник, говорејќи: ‘Многу
други се греале под твојата сукња. Моја благородно божицо, поскокуваш ноќе како
коза во стадо јарчево’ “.

Бидејќи Германите биле Венети, кај нив да се има свиња, значи, да се има
среќа. Источно од реката Рајна биле населени Склавини, чии традиции биле траки-

ски, споредено со Херодот, што го пиши за Траките.А Траките...добивале пиво итн.

Козата била балканска,а јарецот=јарес= ј Арес бил бригиски-само Балканци.

„Поента на оваа приказна е дека Отар со еден друг војник, Ангантир, се та-
кмичел за водство на својот народ. Фреја го наговорила Хиндл да ја набројува Ота-
ровата лоза, додека останатите жени-дивови дофрлувале коментари за жртвување
деца, говорејќи дека давно, давно младите синови на Јормунрека се жртвовани на
боговите.

Фреја ја надмудрила Хиндл докажувајќи и неа дека Отар е потомок на бо-

говите, користејќи ја склоноста на ова жена-дива кон одговорување и неговата же-
лба да го прикаже своето обемно знаење за тоа кој е чие дете. Кога Хиндла добила
информација дека Отар е потомок на боговите, Фреја признала дека Отар го избра-
ла за свој љубовник да би му помогнала да постане водач на својот народ. Рекла:
‘Отар ми поставил олтар. Поставил камења и ги обојил црвено со крв на говедо’.

Својот говор го завршила поносно тврдејќи дека Отар, кој управо го докажал сво-

ето право на престолот со боженско потекло, одсекогаш на својата вера полагал во
божицата“.

Се говори за Ангантир=а н ган тир=тур=т ур=говедо.Дури „црвена со крв на
говедо“.А тоа било краткороговото бригиско говедо, оти континталното било диво.

„Врховен скадинавски бог бил Один, кој често го викале Свеотец. Тој живе-
ел во Асгард, во домот на боговите. Стурлсон за него кажува дека е највисок и нај-
стар од сите богови. Тој владеел со сите и сите богови, без обѕир на тоа колку биле
моќни, го служеле како деца свото отец. Тој го создал рајот на земјата и небото и
све што таму се најдува“.

Один бил тн.словенски бог: в + один = водин; в + Одеса = водеса- до Воден.
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„Один имал само едно око и носел шешир со широк обод и со сино вело да
не би го препознале, што е опис кој би можел да го поврза со карактеристиката на
Сонцето. Тој владеел со одајите на Валхале, каде херојите после насилната смрт во
битките оделе да пироват засекогаш. Один имал деца со разни божици, ама негова-
та врска со божицата која владее со Земјата му го подарила синот Тора, од кој ба-
ронот Сент Клер Вонд тврди  дека  има  симболично потекло како шведски  благо-

родник. Исклучувајќи го Один, Свеотец, постојат уште дванаесет други богови кои
го сочинуваат советот испод Один, а секој од нив во различно време бил пар со тр-

инаесет божици,секогаш обезбедувајќи му на Один една преостаната божица. Один
со едно око, со сино вело и шешир со широк обод, кој како облак го крие неговото
око, е прикажан како Сонце.

Едно од многуте Одинови имиња е и Господ вешала, име кое е со потекло
од неговите одлуки да ја осети смртта и сознае тајната на гробот. Самиот се при-

ковал за големо дрво Игдрасил, говорејќи:

Овде висам окачен на дрвото, изложен на ветер, со девет други ноќи; про-

боден со копје; му се понудив на Один, самиот себе.
Приповедувањето завршува со ова ова објаснување:
Овие зборови се Одинови, пред но што биле луѓе. Овие биле неговите зборо-

ви, после смртта негова, кога се воздигнал поново.
Бевме запрепастени со очигледните паралели со митот и Исус Христо. Кро-

сли Холанд за ова приповедување кажува:“
Исус бил едно исто како што било со приказните кои постоеле во Египет...

Месопотамија...Индија  со  Ведите,  и  во  Америка  кај  наследниците  на  флотата  на
Александар Македонски. Таков бил и Хорус, цитирајќи во моите претходни книги.

„Один учел од мудри дивови, учел од мудреците кои ги дигнал од мртвите и
од обавестени луѓе; и во овој мит на Один чини најголема жртва. Тој умира да би
ја добил тајната на мудроста која поседува само мртви и поново се дигнува да би
ја користел таа мудрос во светот на живите. Е познато дека почитувањето на
Один  и другите  сродни богови подразбира жртвување  на луѓе. Адам од  Бремен,
историчар од единаесетиот век, бележи дека видел многу човечки лешеви како ви-
сат во жртвуваната шума во Упсала, близу храмот во кој се најдувале идоли на
Один, Тора и Фреја... Паралелата измеѓу Одиновата смрт и Христовото разапну-
вање  се  запрепаствачки:  двајцата  умреле  своеволно;  Один  е  прободен  со  копје,
како и Христо; Один го споменува недостатокот на напитокот за оживување, а
на Христо му е дадена киселина; Один вриснал пред него што умрел,а Христ ‘гла-
сно’ крикнал.

Се  наметнува  прашањето  дали  скадинавските  преданија за Один  биле  под
влијание на христијанските приказни. Тој истакнува дека Скадинавците не се пре-
обратиле во христијанството све до 1000. години н.е. и сите елементи на скадина-
вскиот мит можат да се објаснат како дел од паганската традиција која датира мно-

гу пред било каква врска со христијанското влијание.
Торовата мајка е позната и под други  имиња, како што е Фреја или Фриг.

Нам ни било занимливо да гледаме како професорот Елис Дејвидсон ги поврзува
сите аспекти  на таа божица со имињата  со  кои веќе препознаваме  бидејќи ја пр-

етставуваат Венера.
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Две  главни  божици  на  Асгард  навистина  наговестуваат  два  аспекти  на
исто боженство; и тоа е паралела со двоструки аспекти на божицата на пло-
дноста на Средниот исток, која се појавува и како мајка и како љубовница. Поне-
когаш двете  улоги можат  да бидат комбинирани во личноста на една божица,
ама  вообичаено  е  различните  аспекти  да  бидат  персонификовани  под  различни
имиња.  Дури  е  можно  да  се  препознае  тројството  на  божицата,  како  што  се
Апхерах, Астарта и Анат.

Знаевме дека овие три имиња се различни аспекти на планетата Венера од
нашето проучување на феникиските богови, за кое подоцна ќе говориме подетално.

Елис Дејвидсон оди дури и понатаму во ова поврзување кога кажува:
Литерарните извори обично одаваат впечаток дека постои една врховна и

моќна божица која може  да се  сматра  сопруга  или метреса  на своите  обожо-
ватели. Ако тој бил крал, нејзиниот култ би постанал дел на државната религија
и таа би добила званично почитување како дел на државната религија заедно со
водечките богови. Во скадинвското предание главната божица изгледа била Фреја
... ама затоа постои и Фирг, Одинова жена, и затоа позната како кралица на Не-
беса... иако понекогаш Фреја се поврзува со Один. (Фирг=Фриг, на два говори, Р.И.)

И така, знаеме дека Скандинавците ја обожавале кралицата на Небесата, ко-

ја е во тесна врска со божицата, за која знаеме дека е планетата Венера. Истражу-
вавме и понатаму да би виделе дали има повеќе детаљи за оваа кралица на Небеса и
брзо  сме  откриле  дека  има.  Еден  кенинг  од  Хиндлине  песна открива  јасна  врска
измеѓу Венера и феничките богови, Баалат-Гербал. Оваа божица често се опишува
како на главата носи дворог украс, сличен на кравјите или еленовите рогови. За ова
постои добар разлог, оти обликот која планетата Венера го оцртува на небото за вр-

еме  на излегувањето  и зајдувањето  на Сонцето, кога се врцта во позадина на зо-

дијакот, е облик на рогови“.

Се говори за роговите на бригиско=фригиско говедо: Бриг=Бриж...Фризија.
Главата  на нерес  со  стрчечки  заби  била  поставена  на  врвот на бродовите.

Ова може да се види на вазните. Феникијците биле Венети со пелазгиски богови.

Во продолжение е наведен цртеж, со објаснување: „Венерини рогови. Вака
Венера се движи околу излегувачкото Сонце кога е утринска ѕвезда. Кога се дви-
жи како вечерна ѕвезда, остава траг на источниот пат, како во огледало, на за-
пад. По овој шаблон многу древни народи Венера ја поврзувале со рогови“.

„Да се вратиме на Хиндлината поема, кога Фреја надоаѓала на капијата на
Одиновата дворана и се уплашила од рогастиот елен кој пасел пред вратите. Како
што Венерината патека во облик на рог нестанува од излегувањето на Сонцето, та-
ка нестануваат и роговите на еленот од местото каде ова божица го пронашла Оди-

на. Ова е занимливо ама, како и кај повеќето кенинги, оставало широко подрачје за
погрешно толкување како вкрстени зборови преку цела новинска страница.Све нам
ни постанало појасно кога сме го пронашле најраниот мит“.

Се работело само за рогови на бригиско говедо,а не на елен со потполно раз-
лични неспоиви рогови. Денес на спортските напревари се носат само говедските.
Па токму затоа претставената слика ги прикажува само рогови на бригиско говедо.

Исто така, дувачкиот рог бил/е на бригиското говедо, но не на континенталното до-

лгорогово говедо со долги рогови,на врвот завршува со шилец, во кои не се дувало.
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„Во раната историја на светот, Один водел војна со друга група богови и ѕи-

дините на Асград биле уништени. Приказната почнува тогаш кога патувачкиот ѕи-

дар стигнал во Асгасрд и понудил поново да ги изгради неговите здробени ѕидини,

под услов боговите да му на возврат дадат три ствари, Сонце, Месец и божицата
Фреја. Е опишано дека Фреја била облечена во облека толку светла да едино Один
можел да гледа директно во неа.Боговите пристанале на погодбата,ама инсистирале
дека работите мораат да почнат на зимската краткодневница и бидат завршени на
денот на летната долгодневница (два дена на празникот на свети Јован кој го слават
масоните и сочуваи во нивните ритуали како симбилични дена на степените на ин-

цијацијата  и на другиот  степен  на ‘преминување’). Три дена пред летната  долго-

дневница ѕидарот скоро го завршил кругот на ‘добро исклесан и поставен камен,

снажен ѕид двојно висок и јак да задржи било кој непознат посетител во заливот’.
Боговите биле очајни, оти не би било повеќе никакво светло на небото кога некој
би го однел Сонцето, Месецот и божицата Фреја, три најсјајни ствари на небото.

Меѓутоа, им свенало кога богот Локи на измама открил дека ѕидарот всушност, е
прерушен див. Тор го убил со својот чекан, додека ѕидарот- див викал: ‘Сте ме из-
мамиле банда богови и куплерај божици !’ Добро сме знаеле која се три најсјајни
предмети на небото. По сјајот тоа се Сонце, Месец и планетата Венера, или божи-

цата Фреја, како оваа планета ја знаеле Скадинавците.  
Следното што сме сознале е тоа дека Фрејините храмови биле толку значај-

ни  на  јарлите  кои  ги  изградиле  нивната  политичка  моќ  да  би  била  уништена  со
плачкање на тие градевини. Кога Олаф Тригвасон сакал да го свргне Јарлот Хаакон
од Хелиголанда, кој некое време бил де факто крал на Норвешка пред крајот на де-
сетиот век н.е, направил така што го истргнал ликот на Фреје од храмот кој семеј-
ството Мор го изградила во чест на оваа божица, и каде неа и се поклонувал Хаак-

он. Овој храм бил близу Трондхајм, на земјата на Јарлод од Мор. И колку нам ни е
познато, претците на сер Вилијам, од кои го наследил јарлот од Оркни, биле јар-

лите од Мор“.

Стои Хелиголанд=Хели голан д=т: Хели=Хелиос-Елисавет=ели (хели) савет.
„Пронајдовме уште еден детаљ во врска со скадинавските храмови, што нас

не погодило, оти било мошне ‘масонски’: нивните споени столбови. Ова е забеле-
жано во извештајите за ископувањето на Фрејиниот храм од осмиот век во Тронд-

хајм, каде е откриен испод подот во средновековната црква посветена на Девица
Марија. Типично користење на вакви столбови се опишуваат во Саги за Ејрбигиј’,
кој говори за тоа како викингот Торолф одлучил да се исели на Исланд и требало
да избере место на кое ќе се истоварат. Кевин Кросли- Холанд преведува:“

Споени столбови и сé друго прифатиле тн.масони- тогаш тоа станало нивно.

„Торолф се фрлил од палубата на високите столбови од храмот- на еден од
нив била врезана Торовата фигура- и изјавил дека ќе се настани на било кое место
на Исланд каде Тор избере да испрати столбови на брегот.

Дали  е  можно  дека  верувањето  за  Народот  на  гравиран  сад  опстанале  во
северозападна  Европа  во  периодот  кој  им  се  припишува  на  Келтите,  и  кај  ска-
динавските народи кои никогаш не изгубиле контакт со северна Шкотска ? Кога би
можеле да го поткрепиме своето убедување дека и Евреи го примиле ова верување,
тогаш би барале поново да споиме две страни на истиот, оригинален, Венерин култ
кој премногу ги раздвоил од четири илјади и петстотини години и поново се поја-

54



вил околу три и повеќе илјади години подоцна, под водство на Сент Клеровите-се-
мејства кои себе се прозвале со Светата свелост. Дали ова титула би можела да се
однесува на положбата на планетата Венера која е толку значајна за двете групи ?“.

Морис и др. пишат: „За Келтите првпат се дознава во Европа околу 750 г.п.

н.е. кога почнале да тргуваат со сол од Халштат (во денешна Австрија) со старите
Грци“...„Околу 750 г.п.н.е народите од регионот на Халштат во централна Европа
(во  денешна  Австрија)  ги  преминале  Алпите  за  да  тргуваат  со  старите  Грци.

Понеле со себе сол што ја ваделе од планината околу Халштат и што ја користеле
за конзе-рвирање  на храна. Келтите разменувале  со сол со луксузна  стока што ја
изработува-ле грчките занаетчии. Грците ги нарекувале Келтон, име што личело на
името со кое тие се нарекувале. Денес ги нарекуваат Келти“...„Прво се населиле по
долината  на  реките  Дунав  и  Рајна  и  околу  6  век  п.н.е.  дошле  дури  до  денешна
Франција,  Бе-лгија,  Шпанија,  Португалија,  Британија  и  Ирска,  како  и  до  некои
делови на Герма-нија и северна  Италија“...„На крајот од 1. век  со целата келтска
земја, освен  дале-чните делови  на Британија и Ирска, управувале  Римјаните (кои
Келтите  ги  нареку-вале  ‘Гали’)“.  (Значи,  за  тн.Византици  биле  Келти,  а  за
Римјаните Гали, Р.И.)

Се гледа, Келтите биле од 750 г.п.н.е. Нивни први населби биле по реката
Дунав и Рајна како што биле преселбите на Балканот по долината Вардар-Морава-
Дунав низ Европа. Ако кон наводот се додаде, на Келтите говедото и коњот биле
само балкански, сé е јасно. Тие се преселиле од и преку Балканот, никако инаку.

„Подоцна сме сознале дека делимично сме биле во право. ‘Светата светлост’
била повеќе отколку посебна.

Нашите  истражувања  во  врска  со  скадинавските  претци  на  Вилијам  Сент
Клер откриле неколку основни скадинавски верувања. Овие се најважни:

1. Синовите на нивните кралеви полагаат право да бидат синови на нивните
богови.

2. Кога некој човек постане крал, тој одма постанува и сопруг на некоја бо-

жица.
3. Постоел совет, составен од дванаесет парови богови и божици, кои им по-

могнувале на Свеотецот да владее.
4. Три најсајни предмети на небото, Сонце, Месец и Венера, претставувале

три најважни боженства.
5. Верувале во моќта на напосветениот камен и на посветеното дрво.

6. Имале низ апокалиптични верувања.
7. Нивната божица Венера била заштитница на младоста.
8. Нивната божица Венера поттикнувала сексуални активности во текот на

своите светковини.

9. Тие се поклонувале на блудниот машки бог, познат по обемот и моќта на
својот пенис.

10. Имале отец-бог кој висел на дрвото осум дена, да би умрел и сознал што
смртта значи со обичните смртници. Осум дена по неговата смрт Свеотецот сам се-
бе се воскреснал.

Како што ќе докажеме, сканадинавската теологија е неверојатна слична со
феникиската, а  носењето  на роговите долго им се  припишувало на Викизите, из-
гледа дека е потекло од обожувањето на Венера кај скандинавците или старозавет-
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ните пророци, пред него што црквата се вмешала. Тек после средниот век роговите
се поврзани со општото зло, а посебно со ѓаволот“.

За Алдо Маса, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од
гората Олимп, со  главен  бог Зевс.  Брајер  и  др. пишат:  „Овде  биле најзанимливи
приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш,

мошне многу потестувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според
кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на
Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагин-

ците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот бил
буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните
(Феникијците и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј Хомеров=тн.словенски
јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. Феникијците како поморци биле пр-

вите поморски преселници на ненаселениот континент, наречен Европа.
Бидејќи говедото и коњот на Феникијците биле само бригиски, сé е јасно.

Први масонски храм

„Покажавме дека резбариите во Рослин индиректно укажуваат  на врска со
современото слободно ѕидарство. Сер Вилијам Сент Клер, градител на Рослин и не-
говото семејство, биле свесни за древните ритуали и морале, одма или мошне брзо,

да почнат да прават градевини за организација која ја познаваме како масонерија.
Годината 1736. е важна за шкотската масонерија оти тогаш шкотската ложа

одлучила да ја избере Големата ложа која со неа би управувала. Одлучиле дека тре-
ба да се вратат на својата традиционална лојалност, забележена во Сент Клеровото
повелје од 1601. и 1628, која тврди дека главното семејство Сент Клер е наследно
на Големите мајстори на масоните на Шкотска од прастари времиња. Тогаш главно
семејство било на сер Вилијам Синклер од Рослин, кој автоматски постанал Голем
мајстор оти бил директен машки потомок на сер Вилијам Сент Клер кој ја изградил
Рослиновата капела.

Едина препрека на формирањето на Големата ложа на Шкотска, под насле-
дство на овој сер Вилијам Сент Клер, била таа што тој не бил масон. Пред него што
постанал Голем мајстор масон на Шкотска, морал да биде инициран и унапреден
низ најмалку пет степени кои се дел на занаетот во Шкотска. Кога е поставен, прво
што направил било да се одрече (и тоа писмено го потврдил) на своето наследно
право и го установил системот на избор на поглаварот на новата Голема ложа, која
и понатаму ги штити правата и привлегијата на шкотските масони, све до денешен
ден. Авторот на Гулдовата историја на слободно ѕидарство приметува:

...пригодната оставка  на Вилијам Сент Клер е пресметана да на читава
ствар би дала некој вид легалност која била потребна во институционализирање-
то на Големата ложа на Англија.

Во градењето на сликата за семејството Сент Клер во раната масонерија, цр-

тавме рани школски масонски ритуали, присобрани во текот на повеќегодишните
посети на шкотските ложи и во разговорите со старите масони кои нам, како што
сме споменале, често давале копија на раните ритуали кои повеќе не се употреба.
Користејќи се со овие сознанија за целокупниот опсег на масонските ритуали, кои
сме ги вградиле во Масонскиот завет, отривме обемен мит кој зад нив се крие. Тоа
е величествената приказна, која во многу нешто се подудара со она од Библијата,
ама не се зауставило во Исусово време, туку наставило скоро до денешен ден. Се
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говори за тоа како масонот бирал Бог да би ги поделил научните знаења и ги иско-

ртистил  за  добробит  на  луѓето,  да  им  ги  открие  тајните  на  стварање  на  добро
друштво и дека тие тајните ги искористиле да створат голем Храм и Ред посветен
на разбирање на Богот, толеранција и наука.

Сега знаеме дека тие научни приказни за битките кои масоните ги воделе да
би ја величеле љубовта, милосрдието и вистината, покрај прогоните на непријате-
лите кои траеле до осумнаесетиот век, кулминирале со Напалеоновото уништување
на Редот на витези  на светиот Јован  од Малта, под водство на Големиот мајстор
Фердинант фон Хомпех, кога приказната се прекинува“.

Масоните  биле  во државните  врвови  на  САД  и  Континентот,  ама  и  Като-

личката Црква..., од кои произлегувало само зло: војни, страдања,болести...СИДА...

„Еден од клучните мотиви на оваа приказна е градењето на Соломоновиот
храм и тоа е настан кој намерувавме одма да го истражиме“.

Заклучок

„Основањето на семејството на Сент Клер во Франција во текот на првата
половина на единаесетиот век е комбинирано со еврејска и скадинавска лоза. По-

ради тоа подоцна Вилијам Сент Клер го изградил Рослинг со изразбани ликови и
мотиви од двете митологии, кои го делат убедувањето за централната важност на
Венера“. (Врската била со катарите, кои биле бригиски богомили, а не Евреи, Р.И.)

Бидејќи немало еврејски етнички народ немало ни негово семејна лоза...
 „И порано сме сумњале дека сер Вилијам Сент Клер основал организација

која денес се нарекува Слободно ѕидарство, користејќи се со ритуалите кои му ги
обезбедиле семејството и свитоците кои се пронајдени испод Ерусалимскиот храм.

Изгледа дека скадинавската религија била добра дополна на појмовите кои доаѓаат
од еврејскиот извор“.

Еврејскиот извор биле традиции на Белците од Египет со до Месопотамија.
Традиција на белата раса била од ледено доба, и тоа од Левантот, а од него се на-
селила на соседните простори, потоа до Виетнам- доказ зурлата- како и во Јапонија
(Јапон=Јапет=Џавет со Сонце и 40% крвна група А).... Па следи отпаѓа наведеното.

СОЛОМОНОВ ХРАМ

Чинител за Енох

„Не постојат археолошки докази за постоење на Храмот на крал Соломон, за
кој легендата кажува дека е изработен во Ерусалим пред скоро три илјади години.

Покрај тоа, на луѓето им останува врезана сликата, како што било и со првиот ка-
мен храм, кој е изграден во чест на богот на олујата Јахве, кој подоцна постанал
еден и едини вистински Бог (со големо Б) за милиони луѓе широко на планетата.

И во Стариот завет и во Масонскиот завет се кажува дека Соломон бил крал
на Израел во десетиот век п.н.е, дека е роден како втор син Давидов и неговата со-

пруга Витсавеј. Еврејската и муслиманската литература подоцна го опишува Соло-

мон како најмудриот од сите мудреци, надарен со моќ да контролира духови на не-
видливиот свет. Него, исто така, традиционално сматраат голем писател со чуднова
продукција,  оти  му  се  припшишуваат  многу  дела.  Тоа  се  Приказни  Соломонови,
Песна над песните, Книга проповедникова, Соломонова мудрост, а подоцна и Пса-
лми и  Оди.  Меѓутоа,  научниците  веруваат  дека  некои  од  овие  дела  се  напишани
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многу векови подоцна, а дека  Одите веројатно се илјада години помлади отколку
овој голем крал.

Библијата  кажува  дека  Соломон  го  наследил  Давид  (покрај  тврдењето  на
Адониј,неговиот постар полубрат) и тогаш по поделил Израел во дванаесет области
поради опорезување и ја проширил својата територија од реката Еуфрат до земјата
Филистеја, а и понатаму до границата со Египет. Се раскажува дека ги поробил Ха-
нанците кои останале на својата земја и формирале сојуз со Хирам, кралот на Тир,

кој ефикасно го проектирал и изградил Соломоновиот храм. Меѓутоа, овие сојузи
предизвикале незадоволства, оти воделе кон оформување на страни верски култови
во Ерусалим.

Според библиската легенда, Соломон бил принуден да наметни казни такси
да би ги платил Хирамовите редовни годишни пресметки, а изреалската продуктив-
ност била таман доволна да ги задоволи кралските градевински амбиции, кои вклу-

чуваат огромна палата и харемски одаји, како и многу помал храм. Спрема Јосиф,

Хирам унапред вложил три тони сопствено злато во градење на таа градевина, ама
на крајот го отпишал тој долг како ненаплатив“.

Ама она што го наведува Библијата за Соломон=сол о мон... не е потврдено.

Па секој народ мора да има своја територија, јазик, традиции...-без еврејски.

Библиско име било Елисавет=Ели савет=совет: ели=хели=Хелиос-без Евреи.

„Масонски завет нам говори многу повеќе за Соломон и неговиот храм от-
колку Библијата. Нам ни е речено дека Хирам, кралот на Тир, го испратил Хирам
Абиф како главен архитект на Храмот и дека главната тема на ритуалот е поврзана
со убиството на овој мајстор градител и со подоцнежниот губиток на тајната ини-

цијација, кои тој очигледно ги знаел и умрел да би ги заштитил. Овие тајни изгледа
се слични на магионичарските трикови, па нивниот губиток го спречил поновува-
њето на некој голем процес. На нивно место дошле алтернативни тајни, кои веро-

јатно немале окултни ефекти на оригиналите. (Мојси бил против магиите..., Р.И.)

Ритуалот потврдува дека Соломон за предложениот храм прво го избрал ме-
стото близу Ерусалим, но кога работниците почнале да го раскрчуваат земјиштето,

наишле на рушевини на древниот храм за кој Соломон претпоставил дека припаѓа
на некој непожелен бог. Не сакајќи да го користи тоа оскрвнато место, ја променал
локацијата за својот нов храм, на брдото Морија. Подоцна сфатил дека на местото
кое го отфрлил бил Еноховиот храм.

Потоа нам ни е речено дека Соломон, кралот на Израел, Хирам, кралот на
Тир и Хирам Абиф биле големи мајстори, кои сфатиле дека, ако Израел скрени од
патот на Мојси и пророците, непријателите ќе ги опустошат нивните градови и све-
тото благо од Sanctum Sanctorum (Светињи над светињи) ќе бидат одземени. Да би
се спречила можната катастрофа, изградиле тајен подземен премин кој води од ода-
јите на кралот Соломон до подземните засводени одаји кои се најдувале на девет
лакови, или крипти, од кои последните служеле за чување на светите садови и бла-
га, кои би требало да бидат сместени во Sanctum Sanctorum. Овие одаји исто така се
користени за тајни состаноци на трите Големи мајстори и таму првобитно се оди-

грувал  ритуалот на степенот на Мајстори масони. Одломокот кој тоа го објаснува
почнува вака: (Масонски завет; 7:4)

Кралот Соломон направил подземни засводени одаји до кои се доаѓало низ
осум други подрумски одаји, све под земјата, а до кои водел долг, тесен премин од
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палатата. Деветтиот лак, или свод, се најдувал точно испод Светињата на све-
тињите. Во тие одаји кралот Соломон одржувал приватни состаноци со кралот
Хирам и Хирам Абиф.

Убиството на Хирам Абиф мора да била голем удар, оти нам ни е речено де-
ка двата крала престанале да ги користат тајните одаји после што архитектот умрел
(Масонски завет, 7:15):

По смртта на Хирам Абиф, двата крала престанале да ги користат, одлу-
чни тоа да не го чинат све додека не изберат некого кој ќе го завземи неговото
место; и до тогаш, на никој не ќе му го одаде тоа тајно име.

Ова е променето после големото откритие на три работници. Соломон одлу-
чил  да  подигне  Храм  на  правдата  на  место  каде  се  најдувал  Еноховиот  храм  на
истото место кое претходно го одбил за Јахвеовиот храм. После што работниците
ги остраниле срушените столбови и го очистиле сметот, при поставувањето на те-
мелите на зградата на судот, претходел преглед на земјиштето. Тогаш заприметиле
шуплив звук испод каменот, а кога го подигнале, откриле таен подземен ходник за
кој ритуалот кажува дека го изградил Енох. Кога работниците се спуштиле во под-

земната одаја, откриле благо кое се состои од златни троаглови внетнати во коцката
од ахата, таенствени имиња и делови на столбот во кој се врезани тајните на уме-
тноста и науката на светот. Све му е однесено на Соломон, кој одлучил дека тоа
мора да го смести во светот на одајата на деветтиот дел на тајните одаји во негови-

от нов храм (Масонски завет 7:17):

После што Адонир, Јаоберт и Стоклин откриле коцки од ахат и загонетни
имиња и ги испратиле до кралот Соломон, два кралеви одлучиле да ги депонираат
во подземните засводени одаји, дозволувајќи тие три мајстори кои ги откриле да
бидат присатни, давајќи им право на објаснување на неопишивиот свет, поставу-
вајќи го последниот степен на Древниот занает на масонеријата, нарекувајќи го
Голем избран масон.

Нам ова ни зачувало како приказна смислена во раната еврејска историја да
би разумно објаснила како Евреите постанале чувари на најдевните тајни. Тие от-
криле информација која некогаш припаѓала на друг народ, кој го симболизира Ено-

ховиот  храм,  и  ги  пренеле  во  средиште  на  сопствената  култура-  директно  испод
одајата во која се најдува нивиот нов бог.

Денес  е  општоприфатено  дека  Стариот  завет  настанал  околу  шестиот  век
п.н.е, кога мудреците и писателите се обединиле со голема усмена традиција да би
создале единствена приказна за Создавањето. Овој мит нам говори за големите про-

мени во периодот  во кој доминирале номадите, за создавање на големите градови и
војници-принцови. Како да покушуваат нам да ни го расветли народното сеќавање
сочувано од старо камено доба на ловот и чопори луталици, до бронзено и железно
доба кога било достапно многу моќно оружје за војување. Но, може ли оваа истори-

ја да биде објаснета за тоа како тајните на градење и астрономијата се пренесени од
Народот  на  гравиран  сад  до  оваа  наша  култура  ? Од  доказите  кои  ги  имаме  во
Книгата за Енох, знаеме дека се верува како Енох патувал на север да би ги изучил
овие предмети, а тајното знаење со кое се вратил било опишано во таа книга околу
250. година п.н.е. 

Масонските ритуали тврдат дека постоела тајна и одбрана група која ја чу-
вала тајната на знаењето на градењето и астрономијата, засновани на сознанието за
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патувањето на сјајната утринска ѕвезда Венера низ милениумите. Дека оваа прика-
зна потполно измислена, како би чинелителите така добро би се вклопувале ? Како
можел Сент Клер, или било кој друг,до сонува за ритуалите кои никој не ги сфатил,

а ипак совршено се опишуваат околностите од пред неколку илјади години ?

Книгата за Енох била изгубена и не е пронајдена све до доцниот осумнесети
век- после што масонските ритуали почнале да кружат.Значи,древниот лик на Енох
се поврзува  со пренесување  на тајните информации од некое доба пред него што
историјата почнала, до новиот свет кој е створен на Среден исток. Исто така сме
откриле дека и арапските народи знаеле за Енох, преку Куранот, како носител на
големото знаење, нарекувајќи го Идриз, што значи учител (од коренот дрс). Селото
близу Багдат, по име ‘Саид Идриз’, се препознава како негово задно пребивалиште
на земјата, а и денес муслиманите му одаваат почит сабота, поготово на ускрсната
сабота“. (Идрис=и д рис: и да рис=риз, и да риза, а кој риза учи и е учител, Р.И.)

Поравнување на Венера со Соломоновиот храм

„Најраните траги на човечки населби во градот Ерусалим, каде Соломон го
подинал  својот  храм,  му се  припишува  на  калколитскиот период (кога  прв  пат е
употребен бакар), во раното бронзено доба- што е негде околу 3.000. години п.н.е.
Прв познат назив за овој град бил Урусхалим- ‘уру’  значи ‘основан од’ и суфикс
‘салем’ или ‘шалем’,што е име на хананската божица Венера на вечерното заоѓање.
Овој доказ  го потврдиле археолозите, оти плочата пронајдена во Елба во Сирија,
која датира од 3000. години п.н.е. се однесува на богот Шалем, кој бил длабоко по-

читуван во градот под називот Урусхалим“. 

Признавам само истогласно: Урусалим=у рус сал им: у=в, рус=рус, сал=сол.

Соломон=сол о мон (Моне=Мане=Мине): сол=сил=с ил=Ил=Илиос=Хелиос.
За несовпаѓањето е доказ Сумер=су мер: су=си=се=сее мер=мор=Мор-е...
„Значи,  Ерусалим  стварно  значи  место  посветено  на  Венера  на  вечерното

заоѓање- ама Соломоновиот храм е поставен во спротивен правец, спрема Венера
која се движи како утринска ѕвезда. Нашето истражување укажало дека Народот со
гравиран сад ја посматрал Венера на двата краја на денот и дека асоцијацијата на
роговите може да биде комбинација на посматрање на двата настани. Хананската
божица Ашерах (господарица на морето) имала синови близнаци: Шалима, кој бил
Венера на заоѓањето и Шакар, кој бил Венера на излегување. 

Првобитните  жители  на  Ерусалим  биле  Хананци  кои  се  викале  Јевусеј,  а
нивниот град останал мал дури и две илјади години после населувањето. Библијата
нам ни говори како Давид го освоил и прогласил своја престолнина, а археолошки-

те докази од тој период потврдуваат дека престолнината покривала област од само
550 јарди од север кон југ и 70 јарди од исток кон запад (види мапа). Малата насел-

ба била лоцирана вон и јужно од сегашните ‘ѕидини на стариот град’ на западната
страна на долината Кедрон, а ископувањата откриле чврст градски ѕид баш изнад
изворот Геона. Местото кое Соломон го избрал за свој храм било, во тоа време, не-
кои три стотини јарди северно од градот, високо спрема исток, преку патот на Ма-
слинска гора. 

Спрема масонските ритуали, завршениот храм имал  три посебни елементи:

трем, дормер (прозор на кос кров) и квадратен плочник (трг во мозаик). Ни е рече-
но дека тремот бил влез во Sanctum Sanctorum, Светиња над светињите, каде е чу-
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ван Ковчегот на заветот; дормер, прозор на таванот, овозможува да влегува светло-

ста, а поплочениот трг, високиот свештеник со ним да се качи до тремот.
Она што посебно привлекло внимание, било истакнување важноста на дор-

мерот,кој бил забележен и во реконструкцијата на зградата која ја работеле научни-

ците.Дословно,зборот дормер значи светларник или друг отвор кој овозможува све-
тлоста да влезе во просторијата во која некој спие. Бидејќи само на високиот свеш-

теник му е дозволено да влезе во Светињата над светињите, а само еднаш годишно,

дормерот на источниот ѕид на Храмот на кралот Соломон можел да има само една
сврха: да ја пушта светлоста на Богот, един становник на ова градевина“. 

Дормер=дрмер е за дрмење,дремење, а кога некој дреме, тој спие: дрм=спие.
А кога него некој ќе го дрмне, тој се разбудува=дрмнува, како калдрма=кал дрма...
Токму затоа е селото Дрмени на Препанско Езеро, кое било за дрмење=спиење итн.

А масонството било поврзано со Соломон и Исус, кои никогаш не постоеле.
„Во  Хирамовиот клуч рековме дека Исус Христ го повел своиот следбеник

до Гетсиманскиот врт, непосредно пред него што Римјаните го апселе, од мошне
добри разлози:

...ова не било место на кое Исус случајно се обрел. Гетсиманија била наме-
рно одредено место да би се преокренал текот на историјата. Гетсимананскиот
врт од источната капија на Храмот, капија на ‘праведноста’, оддален само три
стотини дваесет метри и гледа право во неа. Додека Исус молел, можда се најду-
вал доволно високо преку долината да би можел да ги види двата столба, кои тој
самиот ги претставува во изградувањето на новиот Ерусалим и доаѓачкото ‘ца-
рство Божјо’.

Дојдовме до заклучокот дека Исус баш го избрал ова место преку патот на
Капијата на праведноста, која била главна капија, да би ја покренал својата мисија
и себе да се претставил како крал на Евреите. И Венера се дигала баш во свитање
на тој ден. Ние знаеме што Книгата за Езекиљ (43:4) кажува за оваа локација:

А славата Господова влегува во домот на вратите кои гледаат на исток.
Дали Венерината светлост се сматрала ‘слава Божја’ ?
Меѓутоа, постој проблем со поравнувањето. Гетсимановиот врт е источно од

оваа капија на Маслиновата гора, а Куполата на стената, муслиманската градевина
која сега стои на местото за кое се сматрало дека е место на Еврејскиот храм, по-

ставен спрема југ. Раванот на капијата и претпоставената позиција на дормерот не е
баш исправна- освен ако храмот не бил помалку посеверно.

Бидејќи Римјаните одлично ја одредиле работата кога ја сравниле зградата
со земјата, ништо не се знае за точната локација на Соломоновиот храм, ниту за две
наредни градевини под Зоровавел и Иродот. Со третата инкарнација (која со забуна
се сматра друг храм), коа ја направил Ирод Велики пред две илјади години, е по-

тполно реконструирано местото, дури се и некои подземни цистерни поново се ко-

ристени. Амбициозниот крал Ирод ја двостручил големината на основата на Храм-

от на околу триесет шест јутара.
Един дел на комплексот на Храмот кој опстојал од Иродовиот период, а за

кој стручњаците тврдат дека се сигурни, е дел на ѕидот на оградата кој е прилично
очуван  на јужната, западната и источната страна, иако источниот ѕид изгледа оп-

стојал држејќи го својот првобитен правец. Многу сматраат дека ‘Куполата на сте-
ната’ е изградена на локацијата на ‘Светињата на светињите’ во седмиот век н.е. И
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Евреите и Христијани подеднакво сматрале дека е центар на Соломоновиот храм
испод куполата. Меѓутоа, кога поново го размотривме она што знаеме за Соломо-

новиот храм, откривме дека постојат три различни теории за тоа на кое место на
брдото се најдувал Храмот. Една од тие теории нас посебно не заинтерсирала“.

Значи, постоеле три различни теории. Тие такви си останале- без доказ/наод.

Овие автори и оние претходните пишат за традиции само за околу Левантот.
„Др Ашер Кауфман,физиачар на Хебрејскиот универзитет,кој провел години

во проучувзањето на основата на Храмот, го сместува на околу 280 стопи северо-

западно од општото претпоставена позиција. Прв пат ја објавил оваа теорија на по-

четокот  на  1970-ите,  после  проучувањето  на  секое  делче  достапни  докази,  вклу-
чувајќи ги записите на тимот на британската армија под поручникот Ворен, кој во-

дел обемни ископувања 1860. Кауфман заклучил дека местото на Храмот било во
севернозападниот дел на Брдото. Од разлозите кои воопшто не се поврзани со на-
шата теза, тој утврдил дека линијата исток-запад ја поравнува Маслиновата гора од
Источната капија и со Храмот !

Таа линија точно ја пресекува малата купола испод која е стената. Ова е еди-

на стена која може да се пресекува на цела основа на Храмот, оти остатокот на по-

вршината околу Куполата на стената е поплочен. Тој верува  дека ова парче стена
која стрчи од равната површина не е ништо друго туку камен темелец на светот, кој
Евреите го нарекуваат ‘Евен Шетијах’. За овој величествен камен се кажува дека се
најдува испод Светињата над светињите, најсветото место за Евреите на земјата.

Мајмонидовата  Мишна Тора ги цитира еврејските талмудски списи од вре-
мето пред уништувањето на Храмот, 70. години н.е. Очевидците тврдат дека порта-
та на Храмот не била баш во средина на Брдото. Била поодалечена од јужниот, от-
колку од останатите ѕидови на Храмот. Кажуваат дека разлогот за тоа бил дека на
верниците да им се овоможи простор да се соберат, после што влезат низ јужната
капија.Мајмонид продолжува да ги цитира изворите,инсистирајќи дека Храмот бил
поставен директно наспроти Источната капија, на северниот дел на Брдото: 

‘Овие пет капии биле сместени во права линија, од Источната капија до
предворјето на Светињата над светињите. Овие капии биле: Источна капија, Са-
улова капија, капија не женското двориште, Никанорова капија и капија на пред-
дворјето. Така храмот е изработен на равно земјиште, а човек би можел да гледа
низ сите капии истовремено’. 

Ако стоите на падината преку патот на источната долина (што значи да се
најдувате во Гетсимановиот врт ако сте пониско, или на Маслновата гора ако сте
малку повисоко),вашиот поглед, кога гледате спрема запад, се пружа праволиниски
низ Источна капија во северниот дел на Куполата на стената. Ако би проектирале
со ласерски зрак, тој би се сечел право низ Источната капија (до сега не е заѕидана)
и би преминувал преку средината на куполата позната како ‘Купола на духови’ или
‘Купола плочица’. Арапските називи обично ги чуваат оригиналните имиња на ме-
стата и мислевме дека овие називи јако потсетуваат на Боженското присуство кое
го  пратело  Ковчегот  и  плочите  на  законот  во  него,  кои  некогаш  биле  чувани  во
Светињата над светињите. Осетивме дека постоењето на овие линии чини јак аргу-
мент да се потврди важноста на астромонските поравнувања на местата на сите три
храмови. Како што ќе покажеме, ова било од витална важност во нашата понатамо-

шна потрага.
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Тек недавно  постанавме свесни  на трудот  на др Кауфман  и, колку знаеме,
тој знае за нашето тврдење дека положбата на храмот е директно поврзана со изегу-
вањето на Венера на исток.

Во Уријината машина сме покажале дека современиот масонски храм е по-

ставен долж истите астрономски линии како и Ерусалимскиот храм, со столбовите
на  Воас  и  Јахин  свртени  спрема  исток,  што  означува  положба  на  излегувачкото
Сонце на летната долгодневница на север и зимска краткодневница на југ. На ра-
внодневница, излегувачкото Сонце се појавува измеѓу тие два столба во позиција
спрема исток, а во одредени денови планетата Венера излегува  како сјајна ѕвезда
пред Сонцето и сија директно низ дормер на храмот. За план на секој масонски хр-

ам се кажува дека е модел Соломоновиот храм, а денес секој мајстор масон симбо-

лично се подигнува од привремена ‘смрт’ пред светлоста на излегувачката Венера
на равнодневница.

Исто така сме приметиле дека во Новиот завет, Исусовото апсење, разапну-
вање и наводното раскрснување временски се одредува негде околу еврејскиот пр-

азник Пасха, кој е знак на сеќавање на Мојси кој ги изведол Евреите од Египет и на
нивното безбедно преминување преку Црвеното Море. Ова светковина почнува по-

сле заодувањето на Сонцето 14. ден нисан, првиот месец на еврејскиот црквен ка-
лендар, што е време на пролетната равнодневница. Значи, спрема преданието, Исус
е и зачнат и воскрснат на равнодневница која паѓа на пролет.

На овој еврејска традиционална светковина почнува христијанскиот Ускрс,
подвижен празник кој паѓа во првата недела после првиот полн месец после про-

летната равнодневница.
Дормер во Соломовиот храм изгледа исто како и светларникот во Њугренџ.

Тој го пропушта сонцето, ама неговата примарна улога е да ја пропушта светлоста
на Венера.

Да подобро би ја сфатиле соломоновата традиција, одлучивме прво да го ис-
тражиме феничката“.

Хирам, мајстор ѕидар

„Така виканата ‘обеќана земја’ во која Мојси и Јосиф ги воделе Евреите би-

ла земјата Ханан, што значи земја која се простира некои три стотини милји должи-

на и пеесет милји ширина, од Мртвото море спрема јужните делови на земјата која
денеса е позната Либан.Станониците на оваа земја општо се познати како Хананци,

ама нивната земја била составена од цел низ градови-држави. Овие градови во ор-

ганизациј донекаде биле слични на доцните грчки градови-држави чии становници
себе се нарекувале Атињани, Тројанци, Спартанци или Коринчани.

Становниците на многу понапредни поморски ханански градови-држави, по-

северно од медитеранскиот брег, се попознати како Феничани. Овој збор е грчко
потекло и алудира на тирската пурпурна боја која источните Ханаци ја правеле од
такавиканите ‘пурпурни полжави’ и со неа ги снабдувале производувачите на кра-
лските одори. Становниците на ‘пурпурната земја’ за себе мислеле дека се разли-

чни и надмоќни од другите Хананци. Но тие паднале под влијание и имале слични
религиозни убедувања како и народите од внатрешните градови-држави, попат Је-
вусејите (првобитни становници на Ерусалим). Целата популација на оваа земја за-
тоа била хананска, ама појмовите како што се Јевусеји или Феничани, појасно од-

редуваат кој е од која област на Ханан“.
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Феники=Пеники=пени ки;Апени=а пени=вени=Венети наречени полжавите.
„Феничкиот дел на Ханан бил тесна територија, долга околу сто милји, која

продирала во внатрешноста на некои петнаесет милји, чија источна граница била
Либанското  горје.  Иако  себе  се  сматрале  единствена  нација,  Феничаните  немале
обединета држава, туку една група градови-кралства ги владееле други. Главни гра-
дови биле Симира, Сарепти (Сарафанд), Библос, Јубеил, Арвалд, Ако, Сидон, Три-

поли,  Тира  и  Беритус.  Градовите  Тир  и  Сидон  наизменично  ја  менувале  власта.
Околу 1.800 година п.н.е., кога Египет почнувал да го гради своето царство на Сре-
дниот исток, Египќаните ја освоиле и превзеле власта над Феничаните. Нападот на
Хетити на Египет пружиле феничките градови на можност за побуна, и околу 1100.

година п.н.е. поново постанале слободни.

Како сите Хананци, секој фенички град имал свое омилено боженство, оби-

чно познато како Ваал (што значи ‘господар’). Но, најзначакно феничко боженство
било Астарта или Аштар, божица директно поврзано со Венера.

Спрема Стариот завет и ритуалот на слободно ѕидарство, Соломон не можел
самостојно да го изгради својот храм, така го ангажирал Хирам, феничкиот крал од
Тир и неговиот мајстор ѕидари, кој исто така се викал Хирам. Ритуалот кажува дека
сводовите  испод  ‘Светињата  на  светињите’  ги  конструирале  дваесет  два  човека,
вешти во уметноста и науката, кои дошле од северниот фенички град Библос. Зна-
чи, можеме да бидеме сигурни дека Храмот на кралот Сомон го изградиле Ханан-

ците кои биле познати по тоа што ја обожуваат Венера.
Одлучивме да откриеме повеќе за овој фенички крал и градовите во кои не-

говиот народ живеел.

Во другата книга Самуилова (2. Сам. 5:11) се објаснува како Хирам, крал на
Тир, му понудил на Соломоновиот татко, крал Давид, кедровина, дрводелци и ка-
меноресци, да му изгради куќа која ќе сведочи за вештината на Феничаните. Давид
сигурно бил благодарен на помошта, оти се надевал дека малиот, тек овоен јевусеј-
ски град, ќе го претвори во прикладен дом за Јахве, својот нов бог, ама тој лично
никогаш не се прифатил на оваа работа, туку го оставил на Соломон.

Спрема првата книга за царевите (1. Цар. 5:2-6), прво што Соломон напра-
вил после што постанал крал, било да му напише на кралот Хирам барајќи Фенича-
ните да обезбедат работна снага. Следниот стих наговестува како Хирам бил мудар
работодавателен човек кој знаел како да го задоволи својот муштерија и неговите
захтеви, па одговорил: ‘...дека е благословен  Господ денес, кој на Давид му даде
мудар  син...’. Заблагодарувајќи  му на еврејскиот Ваал  (Јахве) и му подилазил на
Соломон што имал мудрост на Хирам да му повери работа, оти целокупната плани-

рана градевина била озбилна погодба.
Направајќи необична погодба, Соломон изгледа на Хирам му дал одврзани

раце. Хирам на гласникот му одговорил да бара голема количина жито и маслиново
масло за секоја година за која важи погодбата, очигледно пропуштајќи да го поме-
не датумот на завршување.

Археолошките  работи  на  Геви  покажале  дека  Феничаните  граделе  големи
камени куќи уште во бронзено доба, а подоцна развиле модел на јавни градевини,

во стилот познат како бит-хилени. Карактеристика на овој тип згради е пространо
надворешно двориште со три страни опкружени  со соби во кои се влегува  од це-
нтралниот службен хол. Но, дека овој стил е примен во изградба на храмот, надво-
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решното двориште би имало само  декоративна функција. Тој, меѓутоа, водел кон
едино, центратално, со врати кои се отворуваат во светото место. Еден стручњак го
коментирал вака:

Постои уште еден детаљ во врска со таа голема градевина (Соломонов хр-

ам) која, како и распоред на одаите, е типична феничанска архитектура: стол-
бовите Воас и Јахин, кои се воздигнуваат кон небото во надворешното двориште,
лево и десно од влезот во храмот. Херодот нам ни кажува дека храмот Мелкарт
во Тир исто така имал два вакви столба, ‘еден од чисто злато, другиот од смара-
гди кои ноќта сијал како дијамант’. Освен овие, основата на истите столбови се
пронајдени во храмовите на Ваал на Кипар и во различните палестински градови
како што се Самариа, Мегидо и Хазор.

Феничаните биле познати по работодавателност, трговија и извоз не све што
можело да им донесе добит, а имале и колонии за ископување на бакар на Кипар,

каде е пронајден Ваалов храм со два столба. Библијата е полна благодарност за Хи-

рамовите градители, кои однапред припремале дрвото и каменот, пред него што ги
довлекле на градилиштето и ја составиле Соломоновата градевина без ниена мета-
лна алатка. Тоа е поради тоа што Феничаните биле вешти во прецизно мерење и пр-

авење на монтажни крупни елементи на градевината. Јосиф, историчар од првиот
век, очигледно бил свесен на традицијата на високите стандарди во работата, па на-
пишал како камените блокови биле обработени така добро да ‘ниеден посматрач не
можел да види трагови на чекан или некој друг алат’.

Сме биле изненадени кога сме дознале нешто повеќе за достигнувањата на
Хирам од Тир. Масонскиот ритуал нам за него малку говори, а за мнозина денешни
масони, Хирам, кралот на Тир, само е епизодни глумец во претставата за ритуалот.
Но,кога сме ја проучиле археолошката литература за Феничаните, почнавме да сфа-
ќаме дека Хирам бил градител од огромна историска важност.

Римскиот свештеник, татко на Антоан Поадебар, прв ги лоцирал сега пото-

пените остатоци на Храмовите на невројатната лука, кога од воздушниот балон го
посматрал Либан 1925. година. Хирамовата сјајна идеја била да го премести цента-
рот на својот град од брегот на морето, што бил огромен и надахнувачки потфат, за
кој го искристил искуството на своите инжинери.

На  почетокот на Хирамовата  власт, главната лука  Тир била на копно, ама
овој крал градител сфатил дека островото кое е шест стотини метри оддалечено од
брегот може лесно да биде одбранливо упориште, а воедно и пристаниште за него-

вата флота. Место кое го избрал се состоело од две равнини, делимично потопени
гребени. По историчарот Герхард Херм, ваквата изградба мора со години да врабо-

тува илјада луѓе, оти крхотини опеки и камења кои ги користеле како материјал за
исполнување  на просторот измеѓу тие два гребени се донесувани  од копно. Херм
вака ја опишува таа градевина:

Целиот потфат бил заснован на обемен, добро разработен план. На север
на вештачко острово е направено такавикана внатрешна или Сидонова лука, а со
пополнување,  ископување  на  внатрешното  пристаниште  и  брана  спрема  југ,  со
на-дворешната  Египетска  лука.  На  малото,  тек  освоено  острово,  кое  лежи
источно од големиот гребен и близу до брегот, Хирам подигнал пространа и убава
граѓан-ска  зграда,  која  Грците  подоцна  ја  нарекле  Еугехорос.  Овој  одлучен
владетел изгле-да срушил мнозина постари згради, а тој материјал го искористил
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за ова. Евреј-скиот историчар Јосиф Флавиј кажува: ‘Тој (Хирам) ги секол дрвата
во планини-те кои се викаат Либански, за кров на тој храм, и ги рушел старите
храмови и по-дигнувал нови за Херакле (Мелкарт) и Астарт (Венера)’ “.

Значи, Фениките биле Пелазги со пелазгиски богови, а пелазгиска била Па-
лестина=Пелестина,Пелести=Пелазги...Значи,без ништо еврејско етнички=народно.

Еврејството било верско.па повеќерасно- со повисок удел на крвна група В...

„Репутацијата на Тир, не само како најснажна туку и најубава престолни-
на на древниот свет, потекнува од тоа време. Тоа не е чудно, оти Хирам врабо-
тил потомци на архитекти кои некогаш го граделе микенскиот кралски замок и
критската палата-летниквец. Во тоа време становниците на Тир својот град го
викале Сор, што на фенички јазик значи ‘камења’. Денес неговите становници го
називаат со исто име на арапски, Сур. И едно и друго е исправно- Тир бил град на
стена и вештачки створено упориште на море.

Значи, симбол за Феникијците од тогаш до денес би можел да биде ‘Хира-

мовиот град’.

Проблем со снабдување на вештачкото острово со вода исто така е решен со
довотливост  која  го  одзема  дахот.  Немало  никакви  извори  свежа  вода  на  хриди-

ните кои Хирам ги избрал за темел, а кога оваа локација е ископувана, археолозите
претпоставувале  дека градот, ако некогаш бил под опсада, за снабдување  со пие-
чка вода зависел од цистерни со дождовница. Погрешиле- Хирам бил многу пове-
шт градител отколку што мислеле. Уз помош на ронилци кои го задржувале дахот,
Феничаните откриле пијачка вода која се куљала од морското дно и поставиле це-
вки на ним. Пијачката вода од изворот е подигана со притисок и е одводувана низ
мрежи  кожни  цевки  таму каде било  потребно. Неверојатно дека  грчкиот географ
Страбо забележал како тој систем функционира, скоро девет стотини години подо-

цна. Хирамовите градевински проекти се правени да траат.
Значи, сознавме дека Хирам, крал на Тир, бил озбилен градител и сјајен ин-

жинер. Сфативме дека значајно место кое го завзема во масонскиот ритуал  нави-

стина заслужува. Ама, што ќе откриеме за неговите верски убедувања, за кои нам
масонскиот ритуал кажува дека се другчии од Соломон ?“.

Се говори за традиции, кои станале и тн.византиски, но не вон балкански.

Хирам, син Венерин

„Откритието на записите на ковчезите на кралот Ахирам од Библос и него-

вите кралски наследници створиле нов поглед на природата на кралските примор-

ски  градови  на Феникија од пред 3.000 години. Сите кралевски  гробници  кои  ги
ископал Пјер Монте,содржат детаљи на записи на ханаскиот линеарен алфабет. Ова
откртие ги  поттикнало понату истражувањата  и 1923. година француската  експе-
диција открила камен  ковчег  на  Хирам, крал на Тир. Во  огромниот саркофаг,  на
ивицата на поклопецот, се најдуваат фенички списи запишани со линеарен алфабет,
откривајќи другчиј пат на развој на раното ханаско-семитски алфабет кој се кори-

стел во Рас Шамри“.

Алфабетот било дело на Белци (Пелазги), а не Црнци (Семити). За антропо-

лозите Семитите биле Црнци: Сумери (Белци) и Акадци (Црнци)- авторите кријат .
„Кога  феничите  натписи  на  гробниците  се  дешифровани,  отривме  досега

непозната приказна за кралската лоза која себе се сматрала за земјини преставници
на боговите. Тие кралеви превземале имиња кои ја изразувале нивната врска со бо-

66



говите. Итоваал, Абиваал, Јехимилк, Еливаал и Шипитваал оставиле последна по-

рака на своето потомство изразено со фараонски термини. Записот нам исто така
ни говори за блиските односи со Ваал-Гевал, кој, како што нам ни е познато, била
божица која се манифестира како планета Венера. (Еливаал: ели=хели=Хелиос,Р.И)

Овој е  ѕид  на храмот кој Шипитваал,  кралот на Библос, син на Абиваал,
кралот на Библос, син на Јехималк, крал на Библос, го изградил за Ваалат-Гевал,
своја жена. (Шипитваат, ш=с; Абиваал=аби ваал, ...малк, Гевал- г=ж=з..., Р.И.)

Ова е типично за запис, да го опишува  кралот како сопруга  Ваалат- Гевал
(Венера). Феничаните од Тир, Сидон, Арадус, Библос и Угарит обожавале тројство
на богови кои се состоеле од Ел-а, татко на боговите, неговата сопруга Ваалат (исто
така позната како Ашерат и Астарте, или Венера) и и нивниот син Ваал, господар
(исто така познат како Адон, Адони- славен како Адонис- Мелкарт или Ешмун)“.

Ваал- господар,а тој бил морски ваал=вал=бран: в-н-т,вал-нал-тал (тол=дол).

Ама и Угарит=угар ит: угар ит=ет бригиски завршеток: в (б) + угар = бугар...

Мелкарт=мел карт: мел=мел карт=карт. До денес карта=карта- врвча, бокал.

А и Картагина=карта гина=Гина: гина=гена=жена која носи плод во картер=матка...
Па Афродита=а фродит а: фродит=продит=породит=пород ит, Херодот=х е род от.

„Ел  бил  најмоќен  од овие  три  бога  и  го преставувале  Сонцето  и  неговата
светлост.  Тој  ги  видел  и  казнувал  сите  зло  дела.  Едино  неговата  човечка  кара-
ктеристика  било  негово  неверство  на  сопругата,  Венера.  Бил  склон  на  тоа  да  ја
оплоди секоја жена која му се допаѓала, а да би бил во прилика тоа да учини, се ма-
скирал во странец во поминување. Да би бил сигурен дека ќе можи да ги задоволи
своите желби, Ел на сите Феничанки им наметнал верска обврска да бидат сексуа-
лно достапни на странците во поминување, во храмовите на неговата сопруга, во
одреден период на годината, посебно околу пролетната долгодневница и есенската
краткодневница.  Вакво  феничко  верување  без  сумња  му помогнало  на  туризмот,
ама отсекогаш ги мачеле христијанските теолози кои биле склони да ги осудуваат,
како што следниот цитат и покажува:“.

Ел=Ил: ил врне- ил грме, дело на Илиос=Хелиос: Свети Илија=Перун=Зевс.
„Уште стои оптужба која треба да се подигне против религијата на дре-

вната Палестина. Не само да биде равнодушна спрема  захтевите  на простата
етика, туку опростувале и одобрувале директна повреда на законот за моралот.

Сексуалните неподобности ги осудувале западните Семити, ама сакраментални-
те обљубувања биле регуларни карактеристики на верскиот живот, кои се поја-
вувале и во други прилики, а поготово во пролетните и есените светковини. Нави-
стина, е можно дека овие пороци практично биле ограничени само на ‘свети ме-
ста’. И големите светковини, посебно есенските, изгледа дека биле дозволени ра-
скалашани, кога се попуштени уздите за човечката старост“.

Западни и Источни Семити Белци никогаш немало, оти Семити биле Црнци.

„Ова била традиција која траела. Грчкиот сатиричар, кој пишел негде околу
120. година п.н.е. нам ни говори како жените од Библос одржувале ‘тајни обреди’

во храмот Ваалат:“ 

Никогаш немало Грци сé до 9 век н.е., туку само Хелени- според Хелиос.
„Жените на Библос се удирале во градите, кукале и јадиковале, а кога би за-

вршиле со јадиковањето и плачењето, со жртва на Адонис, кој го напуштил овој
живот, би објавиле дека тој поново живее, изнесувајќи го надвор неговиот кип.
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Тогаш би ја бричеле главата, како што тоа го чинеле Египќаните кога ја оплаку-
вале Аписовата смрт. Оние жени, кои одбивале да ги бричат главите, морале да
се подвргнат на следната казна: во текот на целиот ден морале да го продаваат
своето тело. Само на странците им било дозволено влегување во местото каде
ова се одигрувало. Понудите за Ваалат се со купени пари кои им обезбедувал про-
мет на овие жени.

Ваалат била стрплива Елова сопруга и Ваалова мајка.4 Херодот 460. година
п.н.е. пишел за сличниот обичај кој е спроведен во храмот Астарте во Вавилон:

Ова  што  следи е  најсрамниот  обичај во  Вавилон.  Секоја жена родена  во
оваа земја мора да оди во храмот Астарта и еднаш во својот живот мора да се
соедини со странец...Тие седат со плетеници вмотани околу главата во овој свет
простор. Таму има многу жени, некои доаѓаат, некои си одат. Меѓу нив, во сите
правци се поставени патеки, со кои странците можат да шетаат  и да бират.

Кога жената е таму, не смее да оди во куќата све додека еден од странците не
фрли пари во нејзино крило и се соедини со него вон ова свето место... Но, кога се
подала, таа ја исполнила својата света должност спрема божицата и се враќа
дома, ама ма колку неа тогаш да и понуди, таа повеќе не може да биде купена.
Сите оние убави и згодни брзо се враќаат дома, ама оние ружните мораат да че-
каат долго да го исполнат обичајот. Многу морале да чекаат и по три, четири го-
дини.

Овие  проститутки  од храмот се наречени  јеродуле, што значи  свети слуш-

кињи кои работат во храмот. Герхард Херм за овој обичај рекол:

Не  постој  начин  да  ги  сфатиме  службите  божји  кои  се  поврзани  со
сексот,  кои  гледаат  божја  моќ  во  зачнувањето  и  родувањето.  Ние  знаеме
премногу за чи-стиот механизам на полното општење да би можеле процесот на
сношајот да го поматраме како мистерија. Ипак, изгледа дека старите  народи
имале потполна контрола над овој чин. Можда вака просудувале: ‘Ако веќе толку
е важен за жи-вотот на поединецот, зошто да не се прогласи свет јавен чин ?’ И
чинејќи го ова, можеле да избегнат и спречат многу тешкотии, неумесна лажна
чедност и по би-ло која цена себе да се поштедат од сложената неизвесност од
која би можело да настане, како во нашиот случај, цела книжевност.

Останува да се каже дека храмовската проституција и јавна понуда на де-
виченството се појавила во сите источни храмови измеѓу Медитеранот и долина-
та Индус. Јеродуле дури работеле и во старите еврејски светилишта, каде се ви-
кани Кедешим, посветени.

Изгледа дека честа е задоволена секаде. Ел ги задоволувал своите пораки со
сите жени во земјата со која владеел, така да ги запознал своите сограѓанки. Тие им
го наплатувале тоа задоволство, така заработените пари да би и го поклонувале на
неговата преварена сопруга, да би ја умириле. Симболот фалус доминирал во фе-
ничката религија, како што оваа поема посветена на Ел и говори:

Елов пенис растел како море,
Да, Елов пенис како океан.
Ел зел две огнени.
И гледај, две жени возвикнале

4 Кога Лукијан го користи поимот Адонис,  грчки  збор кој означува  ‘господар’,  тој мислел на фе-
ничкиот збор adôn, кој значи Баал. (Б=в, Баал=Ваал, Р.И.)
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‘О мажу ! Мажу ! Се смалила твојата ствар,
Клонел стапот во твојата рака !’
Се нагнал: ги бакнал нивните усни.
Ох, како слатки биле нивните усни,
Слатки како нар;
Од бакнежи настанало зачнувањето,
Од загрлувањето оплодување.
Не можевме да не се сетиме на скадинавскиот бог Один, кој  исто така бил

блудник, познат по моќта на својот пенис. Изгледа дека постојат многу сличности
со скадинавското верување дека синот на кралот е роден како потомок на божица, а
кога постане крал, исто така постанува и божицин сопруг. Дали ова два концепта
на владеење имало истоветно потекло ? Колку е сличност измеѓу феничкиот и ска-
динавскиот пантеон ? Помисливме дека треба да се вратиме на оваа тема кога по-

дробно ги истражиме феничките богови.

Поемата која поттикнала вакви размислувања е пронајдена како дел од фе-
ничката литература откриена во древниот град Угарит. Нам ни било посебно зани-

млива врската со Елови две жени, што се однесува на утринското и вечерното поја-
вување на Венера, а и алузија на нар. Знаевме дека ово овошје, во тоа време блиско
е поврзан со водење на љубов и почнавме да сумњаме да не е случајно Соломоно-

вииот храм украсен со многубројни прикази на ова сексуално овоштие.
Еловата жена Ваалат, ‘Кралица на небото’ и ‘Кралицата на морето’, била со-

ветник во соборот на боговите. Како и до нејзиниот маж Ел, до неа можело да се
дојде само преку помали богови, а најподесен помал бог бил кралот, нејзиниот зе-
мјин сопруг. Како нејзин сопруг, можел да биде претставник на својот народ, а пре-
ку неа да стекне внимание на свемоќниот Ел. Луѓето се молеле на Ваалат, која е
сматрана ‘драга госпа’, да би им обезбедила добра жетва, безбедно родување деца и
долготраен живот. Таа била небеска, ама исто така и земјина мајка која може да ги
задоволи човечките потреби за сигурност и со топлина.

Ваалат  имала  син,  Ваал-Адон-Ешмун-Мекарта,  кој  можда  е  најзанимлива
личност во древната феничка митологија, оти един меѓу боговите не бил бесмртен.

Еднаш годишно, на есената равнодневница, тој умира  и воскрснува  во наредната
пролетна  равнодевнница.  Ова  е  очигледно  манифестација  на  годишниот  круг  на
плодноста кој го прославувале многу древни култури, иако на неговата судбина му
се додадени неколку занимливости. Во доцно лето, во време на жетвата, младиот
бог умира, да би се вратил во живот на Земјата со нови ’ркулци на наредната про-

лет. Но, иако оваа  идеа е покрената со нечие примитивно и приземно, Вааловата
приказна се развивала, а подоцна отуѓувала, па на крајот останала само идеа за бог
кој се жртвувал заради човештвото. Герхард напоменува:

Било тоа веројатно највлијателен од сите нееврејски митолошки верувања
на исток, а исто така, несумливо, добра подлога за подоцнежно процветна прика-
зна за Христовата смрт и воскреснување“.

Еврејството биле приказни од Египет…Месопотамија- 100% без еврејско.

„Ако внимателно посматраме, можеме да видиме колку голема е сличноста
измеѓу божицата Венера (Ваалат) и Девицата Марија, оти двете се слават како мај-
ка на воскреснатиот бог спасител.
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Во  времето  кога феникиските  градови  поново процветале,  после  периодот
на египетската власт, Ваал бил љубимец. Неговиот лик е направен со најсјајни ка-
рактеристики, вклучувајќи ја физичката обдареност на голем и потентен љубовник,

а наскоро го претставувале со други облици. И навистина, на крајот скоро потпол-

но го потиснал својот татко Ел- кој понекогаш го мешале со него.5 Го обожувале
како  Ваал-Шамин,  господар  на  небесата,  Ваал-Лебанон,  господар  на  планините.
Кул  Ваал-Роша,  господар  на  ’ртовите  и  како  Мелкарт  од  Тир,  каде  постепено  е
добиен статус бог на Сонцето.

Овој смртен Венерин син на Земјата го претставувале феникиските кралеви.

Кога кралот се крунисува, се унапредува  од ‘Венерин син’ до земски ‘сопружник
на нашата госпа’. Записите во кралските гробници во Библос и Тир говорат за овој
светол однос:  

Ова  е  статуа  која  Абиваал,  крал  на  Библос,  син  на  Јехимилк,  крал  на
Библос, ја донел од Египет за Ваалат, својата госпа.

Ова е храм кој Јехимилк, крал на Библос, го изградил за својата госпа. Нека
Ваалат-Гевал и цело боженски свет го продолжи неговиот живот.

Хирам бил моќен крал на Тир и како секој друг ханански крал, тој бил смр-

тен бог. Но, неговото знаење нас не нагнало да поставиме и друго прашање. Како
Соломон намерувал да постане крал-бог, а да не ја установи теолошката структура
на Храмот и високите свештеници-свештенички во кои хананските кралеви ужива-
ле ? После детаљна расправа заклучивме дека Соломон веројатно само не купувал
граѓа од Тирскиот крал Хирам, како го опремал Јахвеовиот храм, туку исто така по-

кушал себе да си купи углед на добростоечки крал, по што би можел да се мери со
хананските владетели кои биле поврзани со своите богови. Веруваме дека сакал да
постане земјин претставник, поставен од својот нов бог, Јахве.

Сфаќаме  дека  Соломон  немал  сопствена  традиција која  би  го подучила  за
тоа како прецизмо треба да се изгради храм да би бил во врска со небесата и бого-

вите кои таму бравеле.Меѓутоа, бевме во збунети со тоа што на овој Феничанин кој
ја обожува Венера му било дозволено да изгради божја куќа, кога сме сознале дека
само  на  Јахвеовите  свештеници  им  било  дозволено  да  го  додирни  каменот  кој е
наменет за Храмот. Спрема еврејската традиција, Јахвеовите свештеници постоеле
уште од Мојси, неколку стотини години порано. Се прашавме  зошто тие не биле
градители“.

Затоа што Мојси не постоел, тој бил како Саргон, а со Библија од 6 век п.н.е.
„Помисливме  дека  можда  званичната  историја  на  Евреите,  кои  се  забеле-

жени во Стариот завет, била конструирана така да ја воздигне улогата на Јахве и
накнадно ја оправда идејата на монотеизам. Дали е можно Соломон лично да уче-
ствува во ритуалите кои имаат врска со Венера и дека неговиот однос спрема култ-
от на Јахве не бил толку снажен колку нам ние е наметнато да веруваме ?“.

Само еврејство=еднобожество со арамејски јазик, кој бил сиријски јазик, но
никако еврејски, таков јазик и не е познат. Кога Евреите во Александрија го прифа-
тиле хеленскиот=повеќебожен јазик, коине, тие се изјаснале за Хелени. Дури Руси-

те повеќебожци биле само едно: Хелени. А имало само едно- и повеќебожен народ.

5 Ова потсетува на начинот на кој христијаните го поистоветуваат воскрснатиот Исус со Богот, спо-

јувајќи ги во едно  суштество, веројатно да би го задржале обожувањето  на човекот, кој бил Исус
Христ, истовремено задоволувајќи ја еврејската традиција да постои само еден бог.
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Заклучок

„Нашата документација за масонските ритуали детаљно опишува низ туне-
лите и одајите кои биле скришно биле направени испод Храмот на кралот Соломон,

а кои во Библијата не се опишани. Во овие ритуали е потврдено дека се знае многу
за подземните простори на Ерусалимскиот храм, што можело да биде и безначајно
тврдење, ама некои од нив неверојатно се точни“.

Кога немало крал Соломон, а ни Храм, не можело да има било што негово.

„Масонската традиција ни одава признание со важни тајни знаења на Евре-
ите, што било нивно сопственишто, наследено од патријархот Енох, пред што едно-

ставно е купено од Јевусите или Феничаните. Ова древно знаење е складиштено то-

чно испод одајата во која станува Бог, што значи дека Јахве е чувар на знаењата на
древните народи. Мислиме дека ова е автетична еврејска идеа.

Археологијата нам ни кажува дека градот Ерусалим, што на јевусејски значи
‘втеменена Венера на неговото вечерно заодување’, е основа отприлика 3000. годи-

ни п.н.е, што се поклопува со еврејското време на Енох. Ритуалот тврди дека Со-

ломон открил дека рушевините на еноховиот храм се од времето на основањето на
Ерусалим. (Признавам само истогласно: Ерусалим=е рус сал им, сал=сол=сил, Р.И.)

Откривме дека Хирам, кралот на Тир, бил многу попогоден за поран Голем
мајстор на слободното ѕидарство отколку кралот Соломон, а неговото инжинерски
и градителски вештини му обезбедиле клучно место во масонските ритуали“.

Кога не постоел Соломон, тој не можел да биде никаков мајстор,а ни Хирам.

„Хирам, како и претходните кралеви на Тир, ја обожувале Венера, што вклу-
чува и сексуални ритуали за време на краткодневница, долгодневница и равноднев-
ница, посебно кога Венера излегува пред Сонцето. Како крал, го сматрале жив ама
смртен бог. Заклучивме дека Соломон не купувал  само градевина од кралот Тир,

туку купувал тајни и орудија да би себе направил крал во фенички стил“.

ПОМОРСКА ВРСКА

Што тоа се случило со народот со гравиран сад ?

„Сите докази кои сме ги имале укажувале на некоја врска измеѓу верување
на раните Хананци (претходници на Феничаните и Јевусејите) од пред три илјади
години и Народот со гравиран сад од пред некои пет илјади години. Ова верување,
кое во основа имаат Сонце и Венера, подоцна се пренесени на Евреите. Решивме
детално да ја истражиме таа можност, проучувајќи она што е познато за потеклото
на Ханаците и со нивните пловидби до приобалните градови,чии становници исто-

ријата ги нарекувала Феничани. Прво моравме да го размотриме релативно наглиот
нестанок на културата на Народот со гравиран сад на Британските острови и околу
нив.

Народот кој подигнал мегалитски градевини на Британските острови нагло
ги напуштил своите светињи и едноставно нестанал во текот на првата половина на
третиот милениум п.н.е. Археологијата на нивните положби укажува на период од
неколку стотини години пред него што напупштените населби го завзела културата
позната како Народ на пехар, кој е така викан поради производство на карактери-

стични грнчарии.
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Мораме да претпоставиме дека Народот со гравиран сад својата култура  ја
пренел на некои други локации на кои можело да се развие освен во случајот да го
збришала некоја катастрофа или болест. Не постојат остатоци на бродови, ама на
основ на разгранетата трговија, со одредени камени алатки и грнчарии, што е забе-
лежано во археолошките списи, многу стручњаци за праисторија тврдат дека биле
вешти поморци. Можеме да бидеме сигурни дека поминувале големи раздалечини,

веројатно држејќи се на брегот. Претпосавка дека можеле да бидат поврзани со др-

угите цивилизации, кои поседувале градителска вештина, нас не навело поново да
ги преиспитаме Сумерите, за кое се тврди дека изненада се појавиле со комлетно
развиена  цивлизација  на  место  на денешниот Ирак,  баш  во време  на градење  на
Њугренџ и Еноховаите посети“

Во топлите периоди тие дошле во контнентот и се повлекле. Па затоа нема
докази за нивното непрекинато живеење сé до појавата на Келтите=Галите,Бригите.

Ништо не се јавило одненадеж, оти Белците опстојувале во Левантот, а таму
била создадена крвната група А на Белци, која е постара од пред 15.000 г.п.н.е. Таа
била вегетеријанска. Токму затоа најстара населба била Ерихон. Кон исток насел-

бите се сé помлади и помлади. Следи Сумерите во Сумер се населиле од Западот.
Токму затоа авторите што пишат за Сумерите, и тоа однедаеж, е без основа.
„Сер Леонардо Вули, археолог кој го ископувал градот Ур, во кој според Би-

блијата е роден Аврам, напишал опширна книга за своите откритија под насловот
Ур Халдејски, седум години ископување, во која кажува:

Историјата на Ур датира многу пред Потопот, све до давните денови ко-
га долината Еуфрат, бар во својот понизок дел, било големо мочуриште низ која
водата на двете реки лено текле во морето. Постепено, како струјата нанесува-
ла све повеќе муљ од север, мочуришното земјиште почнало да се смалува и ‘се со-
бра  водата  што  под  небото  на едно место  се  појави  суво’,  а становниците  на
планиските краишта на Арабија и највисоките  предели на средниот Еуфрат, се
спуштиле и ги завзеле тие нови острови, кои на луѓето им давале прилика да жи-
веат и ја обработуваат земјата, богата со алувијално тло кое, чим се ослободило
од премногу влага ‘од себе пушти трева, билки што носат семе по своите видови,
и дрво кое родува род во кој семето негово е по неговите видови’.

Вули бил прв археолог кој ја опишал наглата промена во Месопотамија која
се одиграла во текот на четвртиот милениум п.н.е. Тој пишел за ископувањето на
наслаги со необработувани и трошни колиби од блато, како и чврсти земјини хум-

ки, ама наставил да говори за новиот народ кој пристигнал:

Новиот  народ  се  пробил  до  долината,  доаѓајќи  од  нам  непознат  крај  и  се
сместил покрај старите становници. Тоа биле Сумерите.

Се верувало дека Сумерите во оваа земја стигнале со веќе изградена цивли-
зација, познавање земјоделство, работа со металите и уметност на пишење- ‘од
тогаш’, кажува, ‘не биле нови пронајдувања’ и- ако, како што нашите ископувања
покажуваат, постои нешто вистиното во ова предание. Тогаш овие вештини не
можеле  да  настанат  во  долината  Еуфрат,  ниту  во  долината  Инд;  подоцните
истражувања можда ќе откријат некои места во кои претците на нашите Су-
мери развиле прва вистинска цивлизација за која нешто знаеме’ “.

Сумерите стигнале од Западот, од Левантот, каде Белците во ледено доба, од
1.0- 0,5 милион години, престојувале. За тој долг период продолжила да се развива
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сé нивно. За доказ дека немало Средоземно Море е доказ јагулата, таа до денес се
мрести во Саргашко Море, но не Средоземно Море, нејзиниот залив Јадрански итн.

„Водечките археолози го прифатиле тоа дека Сумерите стигнале како потпо-

лно изградена цивилизација од непознат правец. Прашање откаде:
Лорд Ренфру, истакнат професор на археологија на Кембриџ, утврдил дека

дошле негде измеѓу 3500. и 3000. г.п.н.е. Ова е управо  времет кога културата  на
Народот со гравиран сад бил на врвот и кога се поставени најзначајни градилишта,
како што се Њугренџ и Ме Хоу. Во историјата често се случувало дека културите
со кои во својот зенит се патува, тргува и колонизира нови земји. Зар тоа не може-
ло да се случи и во овој случај ?“.

Меѓутоа, за авторите никаде го нема Подунавјето, Црното Море, ниту Лева-
нтот. Во Црно Море се вршени обемни истражување, дури се говори дека во Лева-
нтот била Атлантида. Пак, Атлантида можеби била приказната за она во Левантот.

„Како што веќе споменавме, цивилизацијата на Народот со гравиран сад ја
разграната трговијата на каменото орудие. Постоеле бар три големи фабрики, вклу-
чувајќи и масовно производство на камени секири кои се продавале на најголемиот
дел на Британските острови и прибрежниот дел на Европа. Тие фабрики се најду-

вале во Баунтс Беј, Корнвал, Пенмеинмајр, Северен Велс и Грејт Ленгдејл во Кум-

бриј. Секирата за дрвосечачите кои овој народ масовно ги произведувал, а од кои
останало доволно да би биле забележани во археолошките евиденции, биле основ-
ни орудија кои овозможиле развивање на земјоделството, а со тоа и зголемување на
залиха на храна и економската благосостојба“.

Авторите, како и други, говорат за врската со Истокот, Евреите..., а како од
ведро небо се пиши и за обратен правец,од континентот на кого во вториот милени-

ум н.е. имало канибализам- оттаму почнала цивлизацијата.Тие решиле и напишале.
Само крвната група А била стара од 15.000-25.000 г.п.н.е. со земјоделството.

Се говори за производство и култура, а никаде ја нема нивната писменост.
Роберт Гревс, „Грчки митови“, наведува има податоци дека пред воведува-

њето на обликовната феникиска азбука во Грција, постоел алфабет во вид на вер-

ски тајни кои ги чувале  свештениците на Месечевата божица Ије или Три Суѓаи.

Тој бил сосем близок на календарскиот алфабет и словата не се означувани со пи-

шани  знакови,  веќе  со  гранчиња  на  различни  дрва  кои  симболизирале  годишно
доба и поедини месеци. Древната ирска азбука, како и таа на Друидите во Галија,
сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била со фригиска потекло и
се сложува со пелашката и латинската. Може да се докаже дека имињата на словата
во ирската биле донесени од Грција.(Грција никогаш немало туку Македонија, Р.И)

„Ова  благостојба  проузрокавала  обемен  програм  и  изградување  на  ритуа-
лните и астрономски градевини на брегот на Британија, вклучувајќи ја тако величе-
ствените градевини како што се Ме Хоу во Оркни, Њугренџ во Ирска и Брин Сели
Ду во Северен Велс. (Само Велс бил тн.словенски бог Велес, Р.И.)

Др Јуан Меки, археолог, сфатил што тоа се случувало во ова општество и
го-вори за примена на еволиционото сфаќање на развојот на тоа општество. Рекол:

Не  постој  предност  на  овој  дарвиновски  пристап,  познатото  современо
пр-оучување  на  современото  општество,  над  праисториската  култура  со
револуција  која  наведува  неверојатни  настани.  Вместо  да  го  одредиме
културолошкиот про-цес и влијание, или да створиме претпоставка за локалната
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инвентивност, или можноста за размена на идеите, ние имаме слика на еволуција
во посебна инсти-туција- професионално свештенство, во овој случај- и физичко
движење  на  некои  од  неговите  членови  кон  новите  територии,  како  ги
пренесуваат  своите  посебни  знаења  и  вештини.  Овие  енергични  дојденци  и
нивните  хибридни  потомци,  можеле  на  локалните  извори  да  створат  снажна
нова теократска култура која, од скро-мниот почеток под поволни околности, би
се развиле до нешто навистина сложе-но“. („Овие енергични дојденци и нивните
хибридни потомци“, Р.И.)

„Овие енергични дојденци“ без нивни “хибридни потомци“ биле од Левант.
„Во  Уријнската машина посветивме внимание на изградувањето на раниот

мегалитски камен круг  во Набти, во јужен  Египет, на географска ширина на која
Сонцето е точно изнад главата на летната долгодбевница, на локација која би тре-
бало да биде од верско значење за ова ‘професионално свештенство’. Времето, не
само да се поклопува со основањето на малото Ханаско село Библос, на брегот на
Медитеранот, туку и со наглиот пораст на производството и трговијата со камено
орудие на западниот брег на Европа, што нам ни говори дека тоа бил период кога
трговијата е сматрана мошне корисна и со пожелна делатност.

Придојденците, за кои подоцна ќе говориме, дошле од брегот на Северното
море во предел кој на крајот ќе постани Ханански. Овој талас на трговското вли-

јание се поклопува со производството на бакар, кое почнало во старите фабрики на
секира во северен Велс. Измеѓу 2400. и 500. години п.н.е. рудникот на бакар во Гр-

ејт Орм Хед во Ландудну произвел повеќе илјади тони бакар во текот на британ-

ското бронзено доба. Со производите од бакар наголемо се тргувало“.

Значи, каде имало бакар, калај за бронза...таму се вршеле преселби. Прво от-
таму рудата се пренесувала на Источното Средоземие, а тек потоа и таму се топела.

„Луѓето кои ископувале бакар го продавале во оддалечените краеви, а во те-
кот на долгите патувања поставувале привремени станишта да би одгледувале по-

севи и ги дополнувале залихите. Овие населби понекогаш прераснувале во села и
луки за нивните потреби. Поради тоа мислиме дека тие имале влијание на култу-

рата на средниот исток. Не мислиме дека многу луѓе мигрирале од западна Европа
на Среден исток, оти за стварање влијание бил потребен релативно мал број вешти
трговци и нивните свештеници-астрономи. После, голем дел на британското култу-
рно наследство во Соединетите Држави израснал од идеа на ходочесници кои пло-

веле  на  Мејфлауер. Тие  чинеле  мал  дел  на  британската  популација,  ама  нивното
влијание на културата на САД со времето постанало огромно. Замисливме сличен
тек  на  процесот  на трговијата, каде  се  основале  мали  трговски  села  и  со  промо-

вирање на идеи на Народот со гравиран сад почнале промени во Сумер и Египет“.

Централно место на Британските острови со Скадинавија и Средниот исток
бил Левантот.Крвната група А била пред 15.000 г.п.н.,Ерихон би најстара населба...

„Норвешкиот историчар Тор Хејердал, бил фасциниран со можното потекло
на продојдениот иноваторски народ, кој дошол од таинствените земји кои се викале
‘Дилмун’, впловил во Персискиот залив и ја втемелил сумерската цивилизација. Во
Експедицијата Ра тој го кажува за овој настан следното: 

Сумерите не мораат да се вратат да би посведочиле за своето потекло.
Нивните зборови се уште со нам. Оставиле свое пишано сведоштво. На нивните
плочи е забележано како стигнале и откаде. Не дошле со свемирски леталки. До-
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шле со брод. Впловите во залив, а нивните најрани уметнички дела прикажуваат
некој вид пловила со кои се довезле. Дошле како поморци на брегот од двете иден-
тични речни долини, каде ја основале цивилизацијата која во текот на наредниот
милениум на овој или оној начин влијаеле на секој крај на нашиот свет. Вистинска
загонетката  е  тоа  што  не  е  познат  почетокот  на  човечката  историја.  Како
што изгледа, светот почнува со цивлизираниот народ кој дошол од море. Тоа не е
ви-стинскиот почеток, туку продолжување на нешто што е изгубено во магла“.

„Изгубено во магла“ бил Левантот,за кого се говори и потоната Атлантида...
„Ако поверуваме  на  Сумерите,  нивните  трговци  и  поморци  се  враќале  во

Дилмун многу пати. Бар во тоа доба, нивната родна земја не е потполно во море,
ниту затрпана со вулкански пепел. До неа можело да се стигне со сумерски бро-
дови од сумерските луки. Еден важен дел, кој недостасува во слогалицата, е тој
што никој не знае кои биле плобидбени можности на сумерскиот брод. Нестанале
заедно со луѓето кои ги граделе тие бродови и пловеле со ним“.

Се пловело од 4.000 г.п.н.е. кога се завршил со последниот Потоп. Тогаш се
оформило Средоземно Море. Меѓу Белците се појавиле разлики: Белци со закосени
очи (Сумери, жители на Арапскиот Полустров и Египет, како и денес Берберите) и
Белци со нормални очи на јужниот Балкански Полуостров-од него биле преселбите.

„Овие поморски патишта се користени и пред него што Сумерите тука се
настанале. Нивните плочи говорат за кралевите со навигација и трговци-поморци
кои оделе во земјата преку море или се враќале, и наведуваат долг список на това-
ри кои ги довезувале од страните луки, или нив ги одвезувале. Малку се оние записи
кои споменуваат бродоломи и поморски катастрофи. Тие прикажуваат ризик кој
секогаш е поврзан со поморството, дури и кога лаѓата е изградена уз помош на
искуството  на  целата  нација  и  со  искусна  домашна  посада.  Додека  ги  читаме
овие плочи, тие драми поново се оживуваат.

Сер Леонард Вули, кој го ископал градот Ур, кажува дека сумерската циви-

лизација стигнала потполно развиена со доаѓањето на новиот народ; лордот Ренфру
кажува дека тоа се случило измеѓу 3500. и 3000. години п.н.е. Тор Хејердал упатува
на сумерските записи кои говорат за тоа дека допловиле до устието на реката, Ти-

гар и Еуфрат, од земјата која веќе била цивилизирана. И поново откривме дека има
само една напредна цивилизација која поседува знаење и можност да плови на да-
леку патувања- Народот со гравиран са од Западна Европа. Но, да би со морето сти-

гнале до долината на двете реки,морале да пловат од Атлантикот до Персискиот за-
лив, а патувањето долж брегот од британските острови до денешен Кувајт не изне-
сува помалку од запрепастувачките триесет илјади морски милји. Дали ваквото па-
тување било можно и поновувано повеќе пати пред повеќе од пет илјади години ?“

Од Западна Европа било постаро Подунавјето со своја култура и писменост.
Бидејќи тоа не било одвоено од Светот, како изолирано, што авторите го тврдат за
нивната западна Европа, тоа им припаѓало на Устието на Црно Море- во кое најпо-

веќе се истражувало во врска со Ноевиот брод... Ова било до Левантот. Во овој Бе-
лците престојувале преку 500.000 години. Затоа таму се развивала цивилизацијата.

До 4.000 г.п.н.е. не се патувало. Ама и до железно доба, а со железото се пр-

ичврстувал предниот дел на бродот- клунот- не можело да се има големи бродови.

Зачудува, зошто авторите не вршат спореди со во Америка: С- 14 не е точен.
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„Во Уријината машина докажавме дека тие стигнале до изолираното место
на Јужната обратница, викана Набта во јужен Египет, каде се најдуваат остатоци на
камен круг, ако се плови низ Нил. Ова само по себе би била голема експедиција,
ама пловидбата по Атлантик и околу чуениот ’Рт Доба Надеж до Индискиот океан
звучи неверојатна. Меѓутоа, мораме да се сетиме дека покојниот Тор Хејердал на-
ново преминал на отворениот океан во својата грубо направена барка, ја поттикну-
вал посадата на храброст и успешно покажал дека нашата оцена на древните наро-

ди е ограничена со нашите неосновани убедувања дека ние сме попаметни отколку
што оние биле“.

Се говори за преселби на Сумерите, а не на поединци во најново време кога
е многу потопло- и помалку ветровито. Следи черепите во Старата минојска епоха
биле долги, а како минувало времето тие станувале позаокружени. Значи, черепите
на Критјаните од тн.словенски преминале во тн.несловенски.Се потврдува никогаш
немало посебен народ тн.Словени,ниту еврејски народ со Ноевиот брод кој не мож-

ел да биде постар не од железното доба, ниту во 6 век п.н.е., како да е во 20 век н.е.
„Во  Уријината  машина веќе  сме  скренале  внимание  на  сличноста  измеѓу

Еламитскиот спис за Сумерите и симбочичките описи на Народот со гравиран сад.

Една спирала претставува четвртина година, трострука спирала е време на бреме-
нитост на жена. Салтеровиот крст, кој е користен во светларникот во Њугренџ, пр-

етставува цела година, додека дијамантот или ромбот требало да биде користен ка-
ко некој вид поштенски број, кој ја прикажува географската ширина на тоа место,

со дешифровање  на  агловите  измеѓу излегувањето  на Сонцето  на летната  долго-

дневница и зимската краткодневница.
Оваа сличност на симболите на протописмото изгледа не е само обична слу-

чајност. Се прашавме дали придојденците кои ја донеле цивилизацијата во Сумер
биле трговци на Народ со гравиран сад, кои се настанале на одговорувачко место,

додека и понатаму одржувале врска со другите групи, можно во местата како што
се Џебеил (Гевал) во Либан, или новосонованите градови во Египет. Да би ја про-

вериле оваа идеа, одлучивме повеќе да се позабавиме со почетокот на египетската
цивилизација“.

Значи, Белците биле еден народ кој во ледено доба престојувал во Левантот.
Настанок на Египет

„Званичната историја на цивилизираниот Египет  почнува со владеењето на
Менес 2.920. години п.н.е, а времето пред доаѓањето градителите на пирамидите на
историчарите им е познато како преддинастички период. Уште еднаш приметивме
дека во Египет постои историска празнина, за која следи нагол успон на техноло-

гијата, градењето и астрономијата. Во основа стои работата на египетскиот свеше-
теник кој живеел околу 250. година п.н.е. и е познат по името Мането. Тој ги запи-

шал имињата на кралевите на Египет, почнувајќи од Менес и завршувајќи со меро-

итското кралство. Мането забележал детаљи за 30 династии во кралскиот редослов,
Марк Линер 1997, рекол за него:

Нашето познавање на египетската историја е уште заснована на Мането-
виот список на кралевите, групирани во 30 династии, а тој е прв извор кој ги на-
бројал кралевите од Менес до Унас низ пет динасиии.
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Разлог поради кој уште точно се ослонуваме на Мането е тој што тој дока-
жува дека стално и точно наведува и други извори. Египтологот Мајкл Хофман за
него кажува:

Археолозите и египтолозите откриле пет други списоци на кралеви, кои по-

крај некои неслагања во целина го подржуваат Мането.
Ама, Мането има и некои тврдења за преддинастичкиот период кои баш не

се општоприфатени. Тој ја дели историјата на Египет на три ери. Во првата ера на
Египет  владееле  боговите;  во  другата  ера  ‘Хорусовите  следбеници’  стигнале  во
Египет и ја поставиле основата која на крајот довела до трета ера, династијата на
кралеви, која почнала од Манес.

Професорот Франкфорт, од Лондонскиот универзитет, за овој аспект на Ма-
нетовиот труд напишал: 

Изгледа дека изразот ‘Хорусови следбеници’ е неодреден наслов во далечно-
то минато, ама не би било мудро да се посматра ова со историски чинител, оти
секој крал после смртта постанувал едно со ‘преобратените души’ и се соедину-
вал со нејасни духовни облици кои го подржувале животот на владетелот и насле-
дниците на Хорусовиот трон од памтивек.

Платон мудро рекол: ‘Ние Грците сме деца во поредување со овој народ, чи-

ја традиција е десет пати постара отколку нашата’. Исто така приметил дека ѕиди-

ните на египетските храмови се прекриени со натписи кои ја бележат раната исто-

рија. Еден од најкомплетните ‘ѕидни текстови’ на која Платон мисли е пронајден во
храмот Едфу. Спрема професорот Рејмонд од Универзитетот Манчестер, кој ги пр-

епишал и превел текстовите од Едфу, тие се однесуваат на: (Не Грци- Хелени, Р.И.)

...темелите, изградбата и оживувањето на историскиот храм во текот на
митскиот период. Историски, храмот се сматра дел на самите богови и суштина
на митолошката природа.

Според Рејмовите толкувања на овие текстови, градителите на Храмот поте-
кнуваат од островото познато како ‘Домовина на првобитните’, од кое избегале ко-

га им се заканувало уништување. Овие доселеници во Египет постанале ‘богови гр-

адители’, а исто така биле познати и како ‘господари на светлоста’. Овие први не
биле бесмртни- после што би  ја исполниле својата должност, умирале,  а нивната
обврска ја преземале нивните деца“.

Значи, се говори за Левантот, кој бил меѓу Египет и Арапски Полуостров.
„И така, египетските текстови говорат за изненадно доаѓање на вешти луѓе

кои го основале обединетото египетско кралство околу 3150 година п.н.е. Тоа то-

чно се поклопува со времето на Еноховиот престој во Британија каде изучувал ра-
зни вештини, а веруваме  и дека во исто време Народот со гравиран сад очекувал
разорен удар на кометата, кој ја промашил нивната земја, ама го погодил Медите-
ранот и предизвикал значајна штета.

Кој год да стигнал во Египет во тоа време, донел свое искуство во градење,
поморство и астрономија, кои ја покренале една од најголемите цивлизации на сите
времиња. Е занимливо да се спомене дека најважната карактеристика на Њугренџо-

виот ѕид од бел кварц кој доминира со долината Бојн. Можда е случајност, ама пр-

виот град на дредвниот Египет се викал Мемфис,што значи ‘бели ѕид’.(Бојана, РИ.)

Имавме  уште  еден  податок  кој ја подржува  нашата  теорија  за  Народот  со
гравиран сад. ДНК анализите на вроденикот на Британските острово показува бли-
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ско  сродство  со  народот  на  Северна  Африка.  Ова  навело  некои  истражувачи  да
претпостават дека Северноафриканци (за кои се сматрало дека имаат најстара ци-

вилизација) патувале во Британија. Е можно дека го погрешиле смерот“.

Централно место на Северна Африка и Британија со Бојана бил Левантот.
Феничани

„Народот кој го знаеме како Феничани, живеел на брегот на источното Ме-
дитеранско море, измеѓу заливот Александрета и ’ртот Кармел.Својата домовина ја
викале Кинахна (Ханан) и таа се ширела и завзела многу повеќе од триесет милји
на прибрежниот дел припоен кон Феникија.

За  разбирање на древниот Ханан  му должиме  на несигурноста  на францу-
скиот крал Напалеон  III.  Напалеон  помалдиот живеел  во сенка  на  јунаштвото  на
својот познат стрико, Напалеон Бонапарта, ама кога исламската заедница го пови-

кала Друз да масаркрира 30.000 христијани во Сирија, тој видел прилика да го пра-
ти на стопа својот славен предок.

Напалеон Бонапарта го освоил Египет 1796. година. Заедно со армија и фло-

та (која Нелсон ја уништил во битката на Нил 1803), тој испратил и огромна свита
научници да го проучуваат древниот Египет, и така практично ја основал академ-

ската египтологија. Во желба да установи сопствени способни водачи, херој по пр-

ирода, Напалеон  III  1860. година испратил експедиција корпус  да му помогне на
султанот на Константинопол,кој веќе ангажирал да го спречи убивањето поради ре-
лигиските различности. Напалеон III со француските трупи го испратил и бившиот
римокатолички свештеник, отец Ернесто Ренан, упатувајќи да ја проучува истори-

јата на Феникија.
Отецот Ренан, стручњак за семитски јазици, се бавел со историјата на рано-

то христијанство кога е дадена прилика да го истражи наоѓалиштето на феничкиот
град Библос. Со ова име Грците го нарекувале  папирусот или материјалот за пи-

шење и од него потекнува подоцниот збор библион, што значи книга, од која поте-
кнува и зборот ‘Библија’. Постој ли подобро место истражувачот на Библијата да
почне проучување од градот кој своето име и го дал на Библијата ?

Ренан ова место го знаел и по неговиот семитски назив Гевал, а од своите
проучувања на Библијата бил свестен дека овој град бил центар на поморската тр-

говија. Пророкот Езикиљ рекол дека ‘народите на девниот Гевал поседувале голе-
ма вештина во бродоградбата и тргувале со големи товари на роба од Тир кои пре-
везувале со бродовите кои самите ги изградиле’.

Кога, средината на деветнаесетиот век, Ренан патувал четириесет километри
од Бејрут до Гевал, го опишал тој град како ‘бедно арапско сметлиште’. Тогаш на
тоа сметилиште видел руини на крстоносен дворец како се надвивал над остатоци-

те  на  убава  и  тркалезна  лука.  Ништо  не  ископувал,  ама  внатре  во  крстоносниот
дворец открил гранитен столб кои го исклесале Фениките, а кој поново е употребен
да би се изградила тврдината. Истражувајќи понатаму, открил дека за градењето на
многу градски куќи  се користени камени плочи изгравирани со египетски хиеро-

глифи. Неговото најважно откритие е барљефоит кој го однел во Франција.
Резбаријата покажува божица со извиткани роговии сончев круг измеѓу нив.

Ренан претпоставува дека тоа е Хатор, египетската божица на небото која била Ра-
ова ќерка и Хорова жена. Ама не бил во право. Подоцнежните истражувања откри-

ле дека оваа божица, чиј лик уште е изложен во Лувр, е Ваалат-Гевал, фениканска
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кралица на небесата и локален Ваалат или божица заштитница на Гевал. Небеското
просветлување кое ја карактеризира оваа божица подоцна ќе биде позната под рим-

ското име Венера, а нејзините рогови, како што веќе сме споменале, имаат облик на
трага кои планетата Венера  ги постава на небото околу излегувачкото и заодува-
чкото Сонце.

Ренан не успеал да открие многу повеќе за древниот Гевал, оти материјалот
за градењето на феничките градови бил поново употребен и закопан испод совре-
мениот Џебеил. Тоа било подесет години пред него што било кој друг научник го
следел неговото пионерско дело. Непосредно после завршувањето на Втората свет-
ска војна, францускиот египтолог Пјер Монте отишол во Џебеил, во потрага за хие-
роглифските натписи кој Ренан ги забележил. Уште секогаш биле на исто место, а
она што го превел две години подоцна, 1921,толку го заинтересирало да со себе по-

вел експедиција во потрага за Библос. Монте и неговите помошници ги провеле на-
редните неколку години во ископување на рововите околу сите куќи во Џебеил, ка-
де пронашле печати на фараоните од различни египетски династии кои укажуваат
на тоа дека ова навистина бил древно трговски центар. Како што Монте забележал
за својата  експедиција во книгата  Byblos et l’Egipte,  објавена 1928. година, тогаш
изненадеш му се посреќило.

Пролетта  1922. година било посебно влажно во  Либан  и  често  дождовите
предизвикале одрони на делови од стените на јужната страна на Џебеил. Големото
парче на една стена паднал на некои дванаесет метри и со предната страна открил
тунел кој води во пештерата, изградена со човечка рака, гробница која останала не-
такната од владеењето на Итовал, кралот на Библос, во текот на единаесетиот век
п.н.е. Итовал ископал гробница да би го сместил саркофагот на својот татко Ахи-

рам. Натписите на гробниците ни говорат дека Итавал не само да бил ‘миленик на
Ваал’, туку и висок владетел. Неговото предупредување за можните плачкаши на
гробови било јасно искажано со феничкото писмо:“. 

Либан бил со значење Ливан=Леван, в=б. Ама кога Феникијците се пресе-
лиле во денешна Либија,иако Либан=Либија е со иста основа,Либија не е Левантот.

„Ковчегот го направил Итовал, син на Ахирам, крал на Библос, како вечно
почивалиште за својот татко. Ако било кој владетел или властодржец или гене-
рал  го  нападне  Библос  и  го  додирне  неговиот  ковчег,  неговата  власт  ќе  биде
преки-ната и тронот свргнат и мирот ќе го напушти Библос. А што за него се
однесува: нека вандалите го погледаат неговиот епиграф.

Наравно, овие пронајдоци ја охрабриле француската колонијална власт да го
подржи  ископувањето.  Годината  1930. Франција  издала  наредба  за  принудно  ку-

пување на куќите кои го ометала напредокот на археолозите, те тие ги уништиле и
така е расчистено земјиштето за уште поинтезивни истражувања. Најголема иско-

пина која се појавила во Џебеил, а која датира од старото камено доба, било едно
од најстарите станишта на светот.

Најстарите станишта  покажале  дека околу 4500. години  п.н.е.  е оформено
големо село, кое се состоело од кружни колиби со ѕидови од дрво, камен и блато и
подови од брушен  варовник.  До 2900. година п.н.е. Гевал-Библос постанал најго-

лем комплекс на камени згради. Археологот Мишел Дунан кој го ископувал ова на-
оѓалиште напишал дека веќе тогаш ‘Библос постанал град’. Тоа било важно место,

заштитено со ѕид со само два влеза: еден од копно и другиот од море. Во неговиот

79



центар стоел храм посветен на Ваалат-Гевал, ‘Кралицата на небеса’.Градските ули-

ци биле поставени  во концетрични  кругови  околу храмот, а постоел и систем на
одводни канали за отпадни води. Дунан споменува дека нивото на благостојбата и
богатата потреба покажале дека становниците на овој град биле имотни и добро пр-

ипремени да го бранат своето богатство ако би било потребно.

Потсетуваме дека храмот во Библос бил две илјади години постар од Соло-

моновиот храм, и додека таму постоеле значајни археолошки докази за постоење на
феничката градба, на место на ерусалимовиот храм нема остатоци за кое икогаш е
потврдено дека се дел на Соломоновиот храм. Секој делче на рушевината која уште
постои потекнува од храмот кој го подигнал кралот Ирод во Христово време, скоро
1.000 години после Соломон. И така нашето знаење во врска со изгледот на Соло-

моновиот храм се ослонува на описот од Библијата.
Меѓутоа, околу 2300. години п.н.е. храмот Ваалат-Гевел, стар шест стотини

години, бил  уништен  во  пожар  за  кој  Дунан  мисли  дека  се  случило  во  текот  на
плачката од страна на номадските хорди кои стигнале од прибрежната равница од
Синајската пустиња. Овие семитско-америтски бедуини се стопиле со народот кој
го основал и развил Гевал во претходните илјади години и створило ново племе,
кое на крајот се развило во народ познат како Феничани“.

Сумерите...Египтјаните  биле  Белци,  но  никако  Црнци  (Семити).  Феникиј-
ците биле Белци но не со закосени очи како Сумерите...Египтјаните, како денес Бе-
рберите, туку  со нормални очи. Феникијците биле Белци со тн.Олимписки богови.

„Но, кој е тоа народ од Гевал што створил така голема лука ? Дунан ги наре-
кува Гиблити, а во недостаток на било какви докази, тој претпоставува дека ‘офор-

миле своја култура од фрагменти на други древни цивилизации’. Ние не знаеме де-
ка Гиблитите постанале изузетно успешни  морепловци и трговци и дека во некој
ран период го посветиле својот град на божицата која се прикажувала како планета
Венера. Нашиот следен задаток бил да утврдиме што уште можеме да откриеме за
Библос, а посебно за неговата слава на светски центар за бродарството во меѓуна-
родната трговија.

Еден од трагите на оваа традиција е откриена 1954. година, кога археологот
Ахмед Јусеф ископал два брода од кедревина, јужно од големата пирамида Куфу,во
близина на Каиро. Бродовите се закопани во деловите, а кога поново се составени,

оној поголемиот бил 142 стопи долг и констриран за прекуокеанска пловодба.
Тор Хејердал го истражувал потеклото на египетските вештини на бродогра-

дење уште додека се припремал за својата Ра експедиција,па за овие бродови рекол:

Постојат само две можности. Или морскиот, аеродинамичен, облик го ра-
звиле египетските поморци од иста бриљантна генерација која веќе ја унапредила
писменоста  и  градењето  на  пирамидите,  или  фараонските  бродоградители  се
обучавани во иностранство. Постојат чинители кои укажуваат на ова друго. Ке-
дарот не расте во Египет; материјалот од кој Кепсовите бродови се направени
потекнуваат од кедровата шума во Либан. Либан бил домовина на Феничаните,
искусни бродоградители, кои со своите бродови патувале по целиот Медитеран и
дел на Атлантик. Нивната матична лука Библос, најстариот познат град на све-
тот, увезувал папирус од Египет, оти Библос бил центар за издавање во древните
времиња, па оттука и зборот Библос или Библија, што значи книга. Постоеле жи-
ви трговски врски измеѓу Египет и Библос во времето кога е изградена Кепсовата

80



пирамида, така да е можно Кепсовите бродоградители својот посебен дизајн ов-
де да го копирале“.

Феникиците патувале во Медитеран и Атлантик...Британија...Скадинавија...
„Потоа додал некој фасцинантни детаљи за мегалитските градевини во дре-

вниот град викан Мак Семес, ‘Град сонце’, кој некогаш се најдувал  на брегот на
Атлантик во Северна Африка, близу на денешниот Ларах:

На пустиот брег,јужно од нашата почетна локација,агловен мол (стар вид
насип) бил направен од неколку тони мегалитски камени блокови како, уште секо-
гаш усмерени спрема гребените, чинат величенствена лука. Огромна количина на
ископан камен ги намамила искусните поморски архитекти. Кој ги изградил овие
долготрајни бедеми, кои атланските таласи не успеале да ги исперат после неко-
лку илјади години ? На кому му била потребна толкава голема лука на пустото,
песковито место, пред него што Арапите и Португалците почнале да пловат на
атланскиот брег на Африка ? На висоравнината каде реката Лакус втекува  во
Атлантик,  на  северозападниот  брег  на  Мароко,  постојат  огромни  рушевини  на
еден од најмоќните градови од давнината, со историја која се губи во мракот на
праисторијата.  Огромни  мегалитски  блокови,  тешки  повеќе  тони,  пренесени  уз
стената и на врвот од нив, е подигнат огромен ѕид, висок неколку метри, кои мо-
желе да се видат од морето. Блоковите се исечени и избрушени, а составите се
вклопуваат  во  милиметар.  Најстар  познат  назив  на  мегалитскиот  град  е  Мак
Сетмес,  Град  на  сонце’.  Кога  Римјаните  го  пронашле,  запишале  дека  постојат
фанстатични  легенди  во  врска  со  најраната  историја.  Го  нарекле  град  Ликсус,
‘Вечен град’ и изградиле сопствени храмови поврв на древните рушевини.

Понатаму, Хејердал разматра кој можел да ги направи овие мегалитски гра-
девини во оваа океанска лука:

Она малку археолози кои се опуштиле во истражување на малите ископини
за  тестирање,  откриле  дека  Феничаните  го  користеле  ‘Сончевиот  град’ многу
пр-ед Римјаните. Но, кој го основал ? Можда Феничаните. Ако е тоа вистина, фе-
ничката обработка на каменот се подудирала со онаа најдобра на двете страни
на Атлантикот. Домовината на Феничаните се најдувала далеку, во источниот
Медитеран, денешен Либан. ‘Сончевиот град’ не бил медитеранска лука, туку ви-
стинско атлантско пристаниште, на самата ивица на јаката струја која се вр-
тела кон запад и преку Канарските острови завршувале во Мексико. Колку се ста-
ри овие ѕидови ? Никој тоа не го знае. Се прекриени со петнаесет стопи дебели
наслаги на крш  кој го  оставиле  Феничаните,  Римјаните, Варварите  и Арапите.
Римјаните верувале во Херкул и Нептун, ама не и во бог-Сонце, па римските руше-
вини, иако највисоки, не се свртени спрема Сонцето. Меѓутоа, недавните ископу-
вања дошле до самото дно, покажале дека најдлабоко се пронајдени и најголеми
гигантски блокови (оние кои веќе биле прекриени со крш кога Римјаните стигнале
и кои поради тоа не успеале да ги разрушат или преуредат во свои храмови), те-
мели со обемни градевини, кои внимателно биле свртени кон Сонцето“.

Белците од Левантот се преселиле на соседните простори, оттаму на пода-
лечни  и  најдалечни.  Каде  тие  стигнале,  таму  има  градежи  (пирамиди...),

писменост  ....  Доказ  била  зурлата  во  Виетнам,  а  Монголите  немале  дувачки
инструменти.  Сле-ди  дувачките  инструменти  во  Америка  не  се  на  монголските
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Индијанци,туку  на  пе-лазгиски  Индијанци,  а  тоа  биле  од  изчезнатата  флота  на
Александар Македонски.

Таа стигнала од Западна Америка,но не од источната каде пловеле Фениките
Следи таму била пронајдена и пченката,6 а таа им била позната на Македон-

ците, многу подоцна во Далмација и Италија-мои претходни книги. Бидејќи неа не
ја поднесува монголската крвна група В, а што важи и за 0 која била индијанска,
спротивно на македонските Индијанци  со дувачки  инструменти  (кавал...) и крвна
група А, пченката во Западна Америка била однесена од Македонците. Ова може
да се потврди и со сојата, која била некој вид грашок/грав пренесена во Јапонија од
Белците,кои во Кина и Јапонија сигнале еден милениум пред Монголите. Монголи-

те живееле во Источна Азија, откаде 13.000 г.п.н.е. преминале во Северна Америка,
8000 г.п.н.е. стигнале во Јужна Америка. Нивната ДНК била блиски на корејската...

Бидејќи Белците стигнале во Јапонија,а Јапонците денес се со крвна група А
40%, отпаѓа било какво друго објаснување, дека тој народ во Атлантикот бил друг.

„Овие  сончеви  градови  сигурно  ги  користеле  Феничаните  како  Атлантска
трговска база за трговија со Шпанија и Британија, ама во тоа време каменорезачки-

те работи веќе постоеле. Нам ни е познато дека веќе постојаните цивилизации, мно-

гу постари од Феничаните, која можела да ги обработи овие камења и кои имале
развиено поморство, трговија и астрологија, па основале испостава во Медитеран-

от. Се прашавме дали  Ликсус,  градот на сонцето, го изградила иста група  на ме-
галитски мајстори, кои ги изградиле градевините како што се Њугренџ и Ме Хоу“.

Па Левантот со денешното Источно Средоземје бил и е централно место. Не
само да Левант е леван-т со морска вода и медитеран=меди (меѓи) тера ан: средина.

„Како феничката цивилизација се развивала, таа, по експертиза на др Дими-

три Барамкија, кустос на Музејот на американскиот колеџ во Бејрут,го привлекувал
‘народот на северното море’, а кој дошол од земјите кои скандинавските морепло-

вци го наследиле од културата на Гравираниот сад. Додека го читавме трудот на др
Барамкија, се сетивме на Тор Хејердал и неговиот опис на народот од ‘Дилмун’ кој
го основале Сумер, за што се говори во ова поглавие. Дали овие мајстори- море-
пловци се извор на легенди за мистерија на Сумерите ? Барамки пишел за тоа како
овие уљези од северозападнаиот атлантски брег на Европа мигрирале во Либан но-

сејќи со себе апсолутна надмоќ над морето, со совршени поморски вештини и тра-
диции на бродоградење на војни и трговски бродови. Иако хананските протофени-

чани ги поседувале сите квалитети потребни да го отворат Медитеранот за плови-

дба и трговија, не постојат многу докази да развивале традиција на поморското и
стручното знаење. Ова знаење стигнува со инвазија на луѓето познати како ‘морски
луѓе’ или Текели. Кога Хананците се приклучиле на снажната феничка култура, ве-
ќе постоела долготрајна ‘религија заснована на ѕвездите, која вклучувала и позна-
вање на астрономијата и астралната навигација’ “.

Авторите се страшно преселективни. Меѓу тн.народ со гравиран сад и Кел-

тите нема непрекината врска. Денешните Европјани генетски се оддалечени од Ба-
лканот. Тие според ДНК ја барале врската во Северна Африка, а без Македонија. А
па таа се најдувала, а и денес е, меѓу Северна Африка и Британија со Скадинавија.

6 Бидејќи Африка и Америка биле споени, она што го нема во Африка- јужно од Сахара- не може да
го има ни во Јужна Америка,што важи и Средна Америка.Затоа пченката не била афро-американска.
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„Барамкиевата  претпоставка  нам  ни  предочила  едноставно  објаснување  за
потеклото на Феничаните, што порано било загонетно. Првобитното хананско оп-

штество, со својата древна традиција на храмови со астрономски поравнувања, пре-
раснало од група брежни морнари до меѓународни морепловци, кога се стопиле со
нов талас на протоскадинаските освојувачи, од пределите кои нам ни се познати ка-
ко домовина на Народот со гравиран сад. По она што веќе знаевме за нородот со
гравиран сад, веруваме дека тие го поставиле првобитното станиште, а потоа ја из-
губиле врската со ним“.

Кога некој изчезне или ја изгубил врската, со него сé било завршено- мртов.
„На некој можда му е тешко да поверува дека така давно тој народ бил спо-

собен да плови на оддалечени дестинации, но историјата е преполна со пример на
старите народи кои далеку патувале. Меѓу ним се и записите дека Феничаните па-
тувале околу афричкиот континент во многу наврати- веројатно редовно користеј-
ќи го Ликсус како одморалиште на патот до Акабскиот залив на севернозападниот
крај на Црвеното Море. Грчкиот историчар Херодот нам говори за тоа како кралот
Нехо  II  египетски,  им  наредил  на  ‘Феничаните  да  пловат  дома  низ  Херкуловите
столбови(теснец Гибралтар) во северно море (Медитеран) да би стигнал во Египет’.
Ова едино може да значи дека им наредил да пловат околу Африка.

Феничаните го извршиле ова наредување, оти Херодот додава дека пловеле
од ‘Црвено море и пловеле преку Јужно море’. Кога стигнала есента, се вкотвиле
како и секогаш во Либија, ги засеале посевите и таму ја сочекале жетвата. После
жетвата отпловиле, така да третата година поминале низ Херкуловите столбови и
поново се вратиле во Египет.Тие кажуваат, како што Херодот сумничаво известува,
дека на тоа патување околу Либија Сонцето излегувало преку копното, додека пло-

веле уз брегот. Едноставен чинител на астралната пловидба ја потврдува вистино-

ста на оваа приказна. Ако ова исправно посматрање, мора Феничаните да пловеле
низ една страна на Африка, а се враќале со друга страна“.

Следи слика со објаснување: „Излегувањето на Сонцето во Африка. Да би го
виделе излегувањето на Сонцето преку копно, овие древни монари мора да пловеле
во круг околу целиот континент, од Црвено море до Медитеран“.

Значи,тогаш сé уште бродовите не се пренесувале по копно-од Црвено море.
„Ако сме во право кога мислиме дека Сумерите и Феничаните се подгрупа

на Народот со гравиран сад, тогаш тие две групи требало да имаат некои слично-

сти, пред сé поради  преку теологијата  заснована  на Венера.Ама  откривме  дека и
др-уги  историчари  ги  поврзале  овие  две  групи.  Пред  околу  две  и  пол  илјади
години, Херодот рекол дека Феничаните дошле од Сумер:

Феничаните, кои некогаш боравеле на бреговите на Персискиот залив, от-

седанале на Медитеран и се сместиле во областа која сега се настанува, однен-
адеж почнувајќи, како што кажува, да се впуштат во долги патувања, товарејќи
ги своите бродови од Египет и Асирија“.

Преселбите биле само од Запад кон Исток. Токму затоа говедото, коњот... во
Персија, Сумер, Феникија...биле бригиски.Пак, Зебу, кое било пелазгиско говедо во
Индија, доспеало во Сумер, но никако позападно. Исто така, индискиот бивол до
новата ера доспеал до Месопотамија. Значи, до новата ера немало Индоевропјани.

„Ако значајна група на луѓе  од Британските острови и Британија стигнале
во Персискиот залив со својата постоечка култура и поморската вештина- нареку-
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вајќи се себе ‘Сумери’- имало смисла на крајот да се пресели северозападно, на ме-
дитеранскиот брег и овозможувајќи си себе пречице на пат кон земјата кои нивните
претци ги напуштиле“.

Белците во ледено доба престојувале во Левант. Пак, Европа била под мраз.
Фенички свештеници-кралеви  

„Сега нам ние потребно да створиме најдобра можна слика за ритуалите кои
ги користеле Феничаните, посебно нивните кралеви.

Првиот Хананец кој заслужно во Библијата да биде потполно опишан е Мел-

хиседек. Тој лично бил поврзан со Аврам, татко на еврејската нација. Новиот завет
нам говори дека Исус бил свештеник на Редот Мелхиседек, а знаеме за масонскиот
организација која се засновала на ова древно свештенство, кое се викало Свети ред
на возвишените високи свештеници.(Еврејски етнички народ никогаш немало,Р.И.)

Аврам често го сметале за прва личност која се споменува  во Библијата, а
која би можела да биде вистинска особа, а не лик од древниот мит. Претходните
ликови  кои  се  опишани  во  Книгата  на  постанок,  како  што  се  Адам,  Ева,  Каин,

Авељ, Ноје и Енох, често се сматрани симболи, а не историски личности. За Аврам
обично се мисли дека живеел негде измеѓу 1800. и 1600. година п.н.е., ама изворите
го сместуваат многу порано, во дванаесети век п.н.е. Ние мислиме дека скоро е си-

гурно дека Аврам е потполна митолошка личност и дека е измислен, веројатно на
основ на некоја стара традиција, да би се објаснило како новата еврејска религија
поднела терет на некои постари авторитети. Нашите истражувања  и разговори со
библиочарите нас не убедиле дека понајверојатно се приказни за Аврам, Мојси и
Давид воглавно помешани маштарии. Меѓутоа, откривме дека е поедноставно да во
меѓусебните разговори за ним разговраме како да се стварни личности, така во овој
случај Аврам ќе го сматраме историска личност, све додека ја раскажуваме  него-

вата приказна.
Во Постанување, главата 14, приказната ни говори затоа како четири крала

на северните Ханаски земји нападнале пет кралски градови од долината на Мртво
море, кое е на најниска точка на Земјата.Градовите се освоени, а меѓу ним и Содом,

од  кој потекнувал  Аврамовиот  неќак,  Лот.  Кога  Аврам  слушнал  за тоа, ги  повел
своите 318 луѓе, заедно со сојузниците Хетеји и Амореји, да ги нападнат освојува-
чите и ослободат Лот. Како што било вообичаено во тоа време, Аврам ги оплачкал
порзените непријатели.

На повратокот од битката Аврам го срел Мелхиседек, цар Салимски, кој бил
свештеник на Ел Елион, значи на ‘Бог Вишни’. Местото викано Салим е синоним
на Ерусалим, како што во псалмот Давидов 76:2 се и објаснува. Она што се случило
подоцна за нас не е само загонетка, туку тема на расправа за многу проучувања на
Библијата, оти оваа приказна не е она што би се очекувало од записите во Библи-

јата“. (Урусалим=у рус салим=сал..: сал=сол=с’л=с’л+он=с’лон=с’лонте, т=ц, Р.И.)

Бидејќи Ел Елион=ели он, бил Бог, како Елисавет=Ели савет, само Хелиос.
Хелиос=Илиос, според Ил. Па следи со Ил=Соил=С’л + он=Слонце=Сонце.
„Покрај  големиот  авторитет  кој  му  е  припишан  на  Аврам,  писателите  на

Стариот завет не се срамат отворено да ја изнесат неговата покорност на кралот-
свештеник  на  древниот  Ерусалим,  како  и  на  богот  кој  самиот  го  претставувал.

Аврам му платил десеток на Мелхиседек, што значи дека овој превзел десетина на
пленот. За возврат Мелхиседек го благословил Аврам во име на богот Ел Елион и
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обавил ритуал со кој Аврам примил леб и вино, чин за кого многу библичари твр-

дат дека е претечко на христијанската ефхаристија.
Ова наговестување дека Аврам покажал големо почитување спрема Ханан-

скиот бог, а цела епизода со припремањето на неговиот син Исак за жртвување мо-

жда било покушување да се стекне наклоност на овој нов бог. Е забележано дека во
раното библиско време луѓето мислеле како сопствените богови ги оставаат во сво-

ите градови и да потпаѓаат под моќта на новите боженства кога се најдат во друга
земја. (Пак, во исламот било променето во Исмаел- кој како сакал и си пишел, Р.И.)

Во 110. Давидов псалм се опишува кралот Давид како свештеник на Редот
Мелхиседек, на начин кој е присвоен и за Исус Христос:

Рече Господ на Господа мојем: седни ми мене од страна, додека ги поло-
жам непријателите твои за подножје на нозете твои.

Скиптар сила ти дава Господ од Сион: владеј сред непријатели твои.
Во ден на војна на твојот народ твојот е готов во света красота. Како ро-

са зори од утробата, така во тебе е младост твоја.
Господ се заколнал, и не ќе се покаи: ти си свештеник довек по редот Мел-

хиседеков.
Господ тебе тие од десна страна. Ќе побие во ден на гнев на својот цар.
Ќе му суди на народите, ќе ја наполни земјата со трупови; ќе сатри глава-

та на земјата широка.
Додека овие одломци го поврзува Јахве со свештеникот Мелхиседек, широ-

ко е прифатено дека овој ред бил Ханански култ кој потекнува пред Израелците и
Ел Шадаиј (планински бог), кој подоцна постанал ‘Јахве’, бог на Евреите. Изразот
Сион се однесува на Ерусалим, кој го завзел Давид. Скиптар сила или моќ која ја
држи  кралот или  водачот  како  што  бил  Мојси,  се  развива  од  ашерах,  основниот
астрономски инструмент кој се користи за мерење на померувањето на сончевата
сенка.

Како и многу други делови на Стариот завет, овој исто така укажува на тоа
дека јудаизмот ги упил некои постоечки, древни Ханански  ритуали. Библичарите
веќе одавно се свесни дека ваквите ритуали морале да постојат,а еден од водечките,
во овој псалм кажува:

Врската со Мелхиседек наговестува предавидовско верско определување на
овој град; а изгледа дека има алузија и на поширока позадина на митовите и риту-
алите... Свештеничката функција на кралот овде се поврзува со Мелхиседек. Ова
несумливо укажува на спојување на хебрејските обичаи од древните култни оби-
чаи на Ерусалим.

Точен опис на ритуалот на Мелхиседековиот ред можда никогаш не е ни за-
пишан. Постојат други древни појмови чии значења се изгубени, како што се Урим
и  Тумим кои се носени на свештеничкиот напрсник. Све што сега се знае за ова е
тоа дека служело како водач при донесување на одлуки.

Постојат два разлога зошто нешто не е запишано- или не е посебно значајно,

или тајно. Редот Мелхиседек сигурно бил важен, затоа сметаме неговите следбени-

ци  обавувале  ритуали  во тајност и дека  целиот постапок  го пренесувале  само  со
усмени преданија. Поуздано знаеме дека масонскиот ред, кој го наследил Мелхиса-
дек, тврди дека тоа е таен ред. Како што во ритуалите им се говори во кандидатите
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за свештениците, од нивната се бара ‘свечено да се обрвзат дека чувањето на тајни-

те на овој свет ред ќе се сматраат неприкосновени’.

Мислиме дека се подразбира дека секој крал или висок свештеник на Израел
може на крунисување автоматски да постане мајстор на редот, како што кралот или
кралицата на Англија постануват поглавари на Англиската црква од моментот кога
стапат на престол. Доказ сме пронашле и во истражувањето на професорот, велече-
сниот С. Х. Хук, кој покажува  дека устиличувањето е обновувано на секоја есена
равнодневница, во текот на новиот годишен ритуал.

Откритијата на археолозите на дваесетиот век,како што се Рас Шарм плочи,7

значи до сега многу повеќе се знае за древните Ханански ритуали, а воочивме и за-
нимливи подударности со централниот, трет степен на слободното ѕидарство во кој
кандидатот е симболично убиен да би воскреснал. Професорот Хук го става Мал-

хиседек во контекст кој го препознаваме како масонски:

На почетокот на вториот милениум пред новата ера, откривме дека крал-
от кој ги претставува и богот и луѓето, е центар на големите емоционални и ре-
лигиски активности чиј цел е да и обезбеди на заедницата материјални користи
од кои зависи благосотојбата на таа заедница. Тие активности го подразбирале
она  што  би  можеле  да  го  наречеме  стереотип,  во  што  спаѓа  постоењето  на
орга-низираниот  сојуз  на  луѓето  кои  знаат  на  кој  начин  ритуалот  мора  да  се
изводи, и митот кој ја створил ситуацијата пропишана за ритуал.

Е можно дека во почетокот само еден човек поседувал знаење и магична
моќ, поради кои постанал религиско средиште на таа заедница, и дека поради сло-

женоста на урбаниот живот мора да ја подели власта. Богот постанал отело-
творување на мистичната моќ, чија контрола била првобитна сврха на ритуалот,

додека свештеникот бил ризница на светото знаење неопходно за исправно изве-
дување на ритуалот, а кралот, уште секогаш претставувајќи го Богот во голе-
мите годишни ритуали, постанал центар на световните активности на заедница-
та, водач на државата во војна, политика и правосудство  и, како Божји прет-

ставник, сопственик на земјата. (Сé како во тн.Византија сé до со 15 век, Р.И.) 

Раните  месопотамски  извори  укажуваат  на  постоење  на  ‘свештеници=
кралеви, а таинстениот лик на Мелхиседек можда Аврам бил нивни претставник
кој опстојал во Ханан во време на Аврам.

Законитоста  на годишниот  ритуал... се  состои  од  припрема на светите
градевински обреди за прочистување, од кои некои биле симболични и имале елеме-
нти на мит. Тогаш кралот, поминувал низ церемнијата во која на вратите на хра-
мот ги вадел кралските ознаки, му се исповедувал на свештеникот кој потоа го
удира по двата образи, а тогаш му ги враќа кралските симболи. Овој дел на ри-
туал веројатно претставува убивање на кралот во моментот кога ослаби негова-
та снага. Тогаш следи главен и веројатен таен дел на ритуалот, драматична пр-
етстава на смрт на Богот кој го прати неговото воскрснување... Сеќавањето на
овој дел на ритуал опстоил во хебрејската книжевност, во митот за бораба изм-

еѓу Јахве и змај“. (Цеременија во Цариград биле најпознати, и дури со змаеви, Р.И.)

Малкумина и за малку ритуали се знаело,а тек подоцна тие биле надградени.

7 Рас  Шарм  плочи  кои се пронајдени  на  ископините  на  древната  поморска  лука  Угарит,  содржат
многубројни стихови на ритуалите и религиските вредности од вториот милениум п.н.е. Тие ги про-

шириле нашите разбирања на разните верувања и обичаи во Ханан.
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„Собравме главни описи  на ритуали  на раниот ханански  свештеник  - крал
(Мелхиседек):

1. Постоело организирано  општество,  составено  од  луѓе  кои  знаеле  све  за
правилното изводување на рутуалите.

2. Постоел мит кој се прикажувал во ритуал и кој  ја отелотворува пораката.
3. Првобитно само еден свештеник-крал поседувал знаење и магична моќ.

4. Подоцна свештеникот постанал ризница на светото знаење неопходно за
исправно изводување на ритуалот, а кралот претставувал Бог во големиот годишен
ритуал.

5. Годишниот ритуал вклучувал и припремал свети градевини.

6. Кралот се ослободува од кралските ознаки на вратата на храмот.
7. Кралот го удираат по двата образи, пред него што му ги вратат кралските

симболи,што веројатно е опонашање на првобитниот ритуал кога кралот бил убиен.

8. Следи таен ритуал кој се однесува на драматичната представа на смртта
на Богот, кој го прати неговото воскрснување.

9. Овој ритуал се одвивал на есена равнодневница.
Потоа ги набројаме карактеристики на третиот степен на слободното ѕида-

рство:

1. Трет степен на ритуали во почетокот бил тајна позната само на Мајсторот
масон.

2. Во современиот ритуал се прикажува митот за убиството на Хирам Абиф.

3. Во тој мит само Хирам Абиф ги знаел тајните зборови.

4. Тек подоцна повеќе луѓе ги знаеле тајните кои биле замена за изгубените.
5. Во ритуалот е претставено градење на свети храм.

6. Кандидатот на ритуалот, на вратите на ложата, ги вади од себе ознаките.
7. Кандидатот го удираат од двете страни на главата, пред него што го ‘уби-

јат’ како првобитна жртва, со удар по среде чело.

8. Кандидатот тогаш симболично се подигнува од мртвите.
9. Ритуалот симболично се одвива на ревнодневница (кога Венера излегува

на Исток).

Веќе знаевме дека Венериното излегување било во средиште на Хананската
теологија и е поврзано со воскрснување,  исто како во слободното ѕидарство. По-

дударносите биле навистина впечатливи.

Ако свештеник-крал Мелхиседек од Салим е историска личност, можеме да
бидеме сосем сигурни дека тој водел ваков вид годишен ритуал, а можда самиот тој
и  ги  знаел  сите  основни  тајни.  Постојат  големи  сличности  со  ритуалот  на  масо-

нскиот трет степен, покрај чинителот дека за Хананските обичаји никој ништо не
знаел до пред отприлика седумдесет години. Бројот на допирни точки е значаен и
помисливме дека постој голема веројатност дека измеѓу нив постои некоја врска.

Одлучивме да ги побараме она што му било познато на самиот Мелхиседек,

пред него што подлабоко ги согледаме древните Ханански обичаи.

Како што видовме, Стариот завет нам ни говори дека дури и Аврам му бил
подреден  на  Мелхиседек,  свештеник-крал  на  Ерусалим.  Аврам,  прататко  на  сите
Евреи, бил среќен да му одаде почит на Хананското боженство,створител Ел Елион
(на Вишниот Бог). Илјада година подоцна, Библијата кажува дека Евреите стигнале
од Египет и го освиле поголемиот дел на земјата Ханан. На крајот кралот Давид со
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сила го превзел градот Ерусалим и се поставил на место на Мелхиседеков насле-
дник. Масонскиот ред кажува дека името Мелхиседек значи ‘крал на предноста’, а
Салим, чиј оној бил крал, значи ‘мир’. Овие преводи можда биле исправни во до-

цната употреба, ама првобитно имале многу специфично значење.Хебрејскиот збор
‘седек’ или ‘цедек’ кој е дел на Мелхиседековото име, навистина правилно се пре-
води како ‘правеност’, ама тоа носи подлабоко значење од едноставното да ‘не се
чини  лошо’. Тоа  го  симболизира  основното  начело  кое  го истакнува  боженското
устројство во васионата и изворно потекнува од древниот бог. Но, како што малку
луѓе денес мислат на скадинавскиот бог Воден кога се споменува среда (Воденов
ден) или Венерината божица Фреја кога се кажува  петок, мнозина Евреи во Хри-

стово време не би биле свесни дека седек некаде бил боженска суштина на еден Ха-
наски бог“. (Седек=седе к, да седе на седенка, на своја равнодневница итн., Р.И.)

Следат објаснувања: скадинавски бог Воден- англ. Woden, прим. прев.; сре-
да- англ. Wednesday, прим.прев; (Воденов ден)- англ. Woden’s dey- прим. прев; пе-
ток- Friday- прим. прев. Па се ова било и венетско, бригиско, македонско, со својот
Воден, Одес=Водес=Водеш или Едес=Едеш. Следи Фре=Фри=Фра- Афродита. Ме-
ѓутоа, сé не е тоа, тука се тн.словенски бог Велес=Волос,што важи и за Герман итн.

„Седек за Хананците бил благотворна манифестација на Богот Сонце и него-

вата блистава светлост која ги открива скриените престапи и ја исправува неделата.
Кога Хананските богови на крајот се стопиле во Јахве, ‘седек’ постанал негова осо-

бина. Всушност, постоел појам на еден Бог, не поради тоа што неминовно постои
само едно надсуштество, туку поради тоа што овие позитивни особини на старите
богови се пренеле во едно божество, а сите негативни особини во друго суштество
кое го викаме ‘ѓавол’.

Општо прифатено значење на првата половина на името на овој свештеник-

крал е ‘крал’ или ‘крал е’, што е засновано на коренот на Хананскиот збор ‘малак’-

што значи соборник, или прецизно ‘член на Божјиот совет. Така употребата на ма-
сонскиот  превод  на  името  Мелхиседек  во  ‘крал  на  правденоста’  сигурно  добро
звучи во првиот и вториот век п.н.е, ама неговото првобитно значење е во првата
половина на вториот милениум п.н.е. било многу поспецифично и сигурно значело
нешто важно, како што е:“ (Мелхиседек=мелхи седек: мелхи=мелки=малки..., Р.И.)

Па мел=мал-малах=малав=малак=малаг=молог=молох,кој бил тн.словенски,

или бригиски.Од мал до маала, што било и е на бригиски/фригиски и во Анадолија.
Бидејќи е=и, мел=мил, се доаѓа до милет=народ, со свое веќе=собрание-еден народ.

Да се повтори, коњот и говедото во Анадолија...Феникија...биле бригиски.

„Човек, кој е член на Божјиот совет, кој го претставува својот народ на
небото и сноси одговорност на Земјата за одржување на космичкиот ред кој го
одредил и предал на Сонцето. 

Ова наговестување дека Мелхиседек, граѓански и верски водач на Ерусалим,

бил толку моќен  да седел во Божјиот совет. Како подлабоко сме прониклнале во
масонскиот ритуал, откривме дека оваа дефиниција има повеќе смисла.(седел, Р.И.)

Е забележано дека Мелхисалек бил свештеник на Хананскиот бог Ел Елион,

кој е поврзан со Ерусалим. Поврзаноста на Сонцето со Ел Елион одговара не него-

вото име, кое значи ‘Највиши’- што едноставно би можело да биде опис на поло-

жбата на Сонцето во однос на Земјата. Наравно дека градот е врзан со Венера, пла-
нета која на нашето небо никогаш не се одвојува од Сонцето. Поради ваквите пре-
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тенциозни  авторитети,  кои  го  подржувале  Мелхиседек,  не  е  ни  чудо  што  Аврам
спрема него чустувал страхопочитување.

Масонската  организација  позната  како  Свети  ред  на  возвишените  високи
свештеници се упатува на единствената Мелхиседековата положба:

Преданието за неговото свештеништво  сигурно е наставено уште  скоро
девет стотини години, све до Давидовата власт. Е значајно и тоа што тој бил
свештеник,  за  разлика  од  другите  локални  кралеви  кои  војувале  со  Адамовите
неќа-ци  и  ги  уништувале.  Ипак,  изненадува  дека  на  Аврам,  на  Месопотамија,
нависти-на, со овластениот Ханански свештеник-крал му е дадено право да убира
десеток.

Понатаму се опишуваат аспектите на ритуалот во врска со степенот:
Во давно време бил обичај некој од учесниците да формираат две страни

на  едностраничниот  троагол  и  да  клекна  пред  текот  на  молитвата  на
отворување  и  затворување  на  собирот.  Во  многу  собори  ова  повеќе  не  се
применува.

Запазивме дека изразот ‘собор’ овде се користи да би го опишал собирањето
...ритуалот  упатува  на  присуство  на  ‘неопходни  тројца’.  Во  колку  ее

прису-тни  девет  миропомазани  високи  свештеници,  тогаш  традиционално  се
кажува де-ка церемонијата се изведува во ‘должен и обемен’ облик.

...свештеникот на Редот го претставува Мелхиседеков привремен логор во
долината Шавек (Кралски дол). Одајата е поделена со застори кои можат да се
отворуваат и затворуваат. Источниот дел го претставува Мелхиседековиот кр-
алски шатор. Овие застори се отворуваат во текот на отворување на собирот;

се затворуваат за прв дел на церемонијата на приемот и за првиот дел на други-
от  дел,  све  додека  кандидатот  не  е  повикан  да  влезе  во  шаторот;  после  тоа
оста-нуваат  отворени.  Во  текот  на  другиот  дел,  во  колку  има  место,  сите
учесници се преместуваат во шаторот и стојат свртени спрема север и југ да би
ги вкусиле лебот и виното.

...едностранилниот троагол се најдува во средината на подот, вон шатор-

от;  три  свеќи  на  високите  свеќарници  го  формираат  другиот  едностраничен
тро-агол вон овој постоечки; врвот на секој троагол е во усмерен спрема исток.
Во  те-кот  на  првиот  дел,  постој  пиједастал  во  центарот  на  внатрешниот
троагол,  на  кој  стои  Том  на  светиот  закон  (назив  Том  на  светиот  закон
користат масоните да би упатиле на светата книга кое го прифатиле сегашните
масони.  Во  англи-ската  ложа  тоа  би  било  христијанска  Библија,  ама  во
додатокот  исто  така  била  и  отворена  Тора,  Куран,  Книга  на  мормони  или
индиски  списи)  отворен  на  книга  Постоанување,  глава  14.  За  другиот  дел
пиједасталот  и  Том на светиот  закон  се  померуваат  внатре  на шаторот  и  се
сместуваат  испред претседателовата  сто-лица; во  центарот  на внатрешниот
троагол се поставува мало постолје за кле-чење или јастуче.

Претседателот носи бела одора со натпрсник преку неа и митра. Потпре-
седникот носи љубичаста одора, а капеланот светлосина“.

Наведеното  укажува  дека сé тоа  било од крајот на 18 век,  никако порано.

Исто така, овде биле вклучени традициите на католичката црква: клечење, митра... 
„Начинот на воведување на кандидатот во Ред е опишан на основа на прет-

поставки дека ќе биде повеќе од еден помазаник:
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Кога претставникот канидатот го повика да влезе во шаторот, ќе го сме-
сти сосема десно од отворот направен од застор; другите кандидати ќе бидат
доведени да стојат со него во ред, да би можеле да окусат леб и вино, кои на секој
кандидат му ги нуди претседателот на традиционален начин.

Во текот на земање на вино може на секој кандидат на редот да му се до-
даде меч да го држи испред себе во водоравна положба; алтернативно, цереми-
нал-мајстор  може  да  стои  зад  кандидатот,  а  мечот  да  го  држи  водоравно
испред секој кога дојде на ред.

Кога спроведникот добие налог да го постави претставникот кандидат во
центар поради помазување, другите кандидати ќе стојат зад него, свртени спре-
ма запад. После што претставникот кандидат е помазан и подигнат, привремено
ќе биде оставен на страна; секој друг кандидат кој е на ред ќе клекни во центар
на троаголот, ќе биде помазан, подигнат и одведен назад на свое место. Бидејќи
се обават сите помазувања, претставникот кандидат ќе му биде поверен на пр-
етседателот и воведен во центар на троаголот.

За кандидатот на овој Ред се кажува дека ќе биде ‘признат и помазан, по-
светен и одбран во Света служба на возвишените високи свештеници’. Ознаките
кои традиционално го носат овој Ред се состои само од драг камен во облик на
митра на златен едностраничен троагол кој виси на црвена трака; врвот на тро-
аголот е уперен на горе.

Пред почетокот на цереминијата се изговара ова молитва:
Нека нас Врховниот висок свештеник на Небото и Земјата не просветли

со  знаење  на  Неговата  вистина  и да  им  дарува  на  членовите  на  овој  собир
мудрост да ги сфатат и објаснат тајните на овој Свет ред. Нека тој биде на
сите наши собири, да не води на патеките на честитоста, да ни овозможи да ги
одржиме  сите  Негови  закони  додека  има  живот  и  конечно  да  не  доведе  до
совршенство со познавање на Неговото свето Име.

Кандидатот тогаш го поведат до пиједесталот на исток и претседникот му се
обраќа:

Брате, прописно си се претставил да би бил помазан, благословен и одбран
за Света служба на возвишен висок свештеник. Членовите на овој собир, покорно
се спремни да одговорат на твоите желби, сега се спремни да ти ја доделат оваа
висока чест.

Во ритуалот тогаш се раскажува за Аврам и Мелхиседек. Пред него што се
настави, пиједесталот се помери од центарот на троаголот и се постави внатре на
шаторот, наспроти претседателовата столица. Сите пратилци тогаш се преместува-
ат во шаторот и стојат така да би формирале две страни на истостраничниот тро-

агол спрема север и југ, и да би окусиле леб и вино. Испред вратата, кандидатот е
наоружан со меч изваден од корица кој го држи во приправност и му е објаснето
како да со својот меч го одбие ударот, те. како да клекни на едно колено, а мечот го
држи водоравно изнад главата, со дршка во десната и врвот во левата рака“.

Клекнувањето е католичко. А убивањето не е христијанско- туку злочинско.

„Кандидатот пополека  се  движи  преку север  спрема  исток,  кога претседа-
телот изненада се појавува зад засторот, а мечот подигнат со десна рака во замав го
спушта спрема кандидатовата глава. Кандидатот паѓа на едно колено да го избегне
ударот на начин на кој управо му покажале.
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Церемонијата трае све додека претседателот не стави парче леб на оштрица
на својот меч,скрши парче и го изеде.Тогаш го зема мечот во десна рака и го пружа
кон редот, на секој кандидат внатре на шаторот, а тие со десна рака откинуваат по
парчиња од врвот на мечот и јадат“.

Ова е типично на Континенталците, но никако на Феничаните морепловци.

„Тогаш гласно се чита Давидовиот псалм 133, за кој Библијата кажува дека
‘Песна за пењање Давидово’:

Како убаво и красно кога сите браќа живеат заедно !
Како  добро  масло  на  главата,  кое  стекува  на  брадата,  на  брадата

Аронова, кое стекува на собирот од халјина негова; 
Како роса на Ермон, која слегува на гора сионска; оти тогаш  го утврдил

Господ благословот и животот довека.
Ова е занимлив избор на одломокот од Стариот завет. Во него типични ма-

сонски знаци се на ‘Пењање Давидово’ и употреба на израз ‘браќа’ кои живеат за-
едно, ама нас тое најповеќе не не заинтерсирало. Драгоценото помазување на гла-
вата се однесува на месија, оти зборот ‘месија’ значи ‘помазаник’, или уште пото-

чно ‘оној кој е помазан со свето масло’. (Признавам само едно: истогласно, Р.И.)

Е можно дека овој псалм некогаш го користел сојузот на заедници во Ханан-

ското светилиште како култна песна (можда она која подоцна ја користело Дано-

вото свештенство), во слава на една од најголемите светковини на еврејскиот пери-

од.И така сме откриле уште еден обичај на Хананските свештеници поврзан со Ред.

Веруваме дека никој, кој би го достигнал овој степен во последните неколку
стотини години, не разбрал што тој заправо значу. Иако наизглед безначајна напра-
ва, едностраничниот троагол свртен спрема исток е важен за овој степен, оти пора-
ди  астрономскиот поглед  на слободното ѕидарство мислиме  дека веројатно поте-
кнува  од астралната Хананска религија. Сме сигурно дека во занаетот на слобод-

ното ѕидарство стаповите (или палиците) кои ги носат двата ѓакони, всушност аше-
рах, мотки за мерење поместување на Сонцето. Името го добиле според Хананската
божица, мајка на близнаци, Венериниот освит и сутон. Таков ашерах е победен во
земјата испред шаторот (сетете се дека боговите, вклучувајќи го и Јахве и неговиот
ковчег, првобитно се чувани во шатор), во зора ја фрла сенката спрема југозапад на
летната равонодневница, а спрема северозапад на зимската краткодневница, така да
создаваат облик делта наспроти основата која води од север кон југ“.

За авторите, и како нив, не постој Македонија со својот календар, сончев ча-
совник... Дури ни ветерњачи, кои денес се враќаат во Македонија, а тие биле наши.

„Аголот на овие сенки створен на максималната сезонска дигресија на Сон-

цето значајно варира во однос на географската ширина. Веќе споменавме дека овој
чинител ја користел Народот со гравиран сад при стварање на дијамантски облици
кои ја кодирале геогрфската ширина место на кое биле привлечени, обликувајќи го
некој вид неолитски симболичен поштенски број. На Екватор аголот е изузетно те-
сен, додека на северниот поларен круг неверојатно широк. Во јужна Шкотска, каде
првобитно се развило современото слободно ѕидарство, на долгодневницата аголот
изнесува совршено 90 степени, создавајќи ромб кога се одразува во сенката на зао-

дувачкото Сонце.
Внатрешните аглови на едностраничниот троагол кој се користи во овој Ме-

лхиседеков степен сите се 60 степени, ако сме во вистинска врска со значењето на
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овој геометриски облик кој се користи во текот на ритуалот на Светиот ред на воз-
вишените високи свештеници, да би  можел да се подудрува  со  географската ши-

рина на северната хемисфера. А тоа е:
Ерусалим ! “

Следи слика, со објаснување: „Стапот забоден во земја во Ерусалим ќе ја
фрли сенката која се померува за 60 степени измеѓу долгодневница и краткодне-
вница“. 

„Ашерах забоден во земјата во древниот град кој Мелхиседек го знаел како
Салим, створува едностраничен троагол кога се обележи сенката во време на сол-

стициј. Вакви сенки на слободните столбови на Воас и Јахин, кои стојат на тремот
на Храмот на кралот Соломон, би биле уперени кон Светињата над светињите, то-

чно под агол од 60 степени. Ова не се случува ни на една друга географска ширина
на двете хемисфери. Меѓутоа, овој резултат би се добил било каде на планетата на
истата географска ширина, било северно или јужно. На пример, се вклопува Шангај
во Кина, како и Маракеш во Мароко или Волонгонг во Австралија; ама овие места
изгледа биле важни во приказната за Мелхиседек. (Англија Велес,овде Волон, Р.И.)

Можноста агловите кои се појавуваат во ритуалите случајно се занемарливи,

сега кога се знае како функционирал Хананскиот ум. Овој ритуал веројатно е пра-
стар, а значењето одавно му е изгубено, многу пред него што настанало слободно-

то ѕидарство. Ова е уште еден пример како древната усмена традиција и одржување
на ритуалите можат да ги пренесуваат информациите преку долг временски пери-

од, а луѓето кои ги преноселе да немаат претстава за нивното значење.
Членовите на редот стојат долж две страници на троаголот кои створуваат

сенки на сончеви прекретници. Тогаш го доведуваат кандидатот да клекне во сре-
дина на троаголот, каде бива помазан и подигнат, пред него што го одведат назад
на местото. Бидејќи надворешните страници на троаглот или делта претставуваат
солстициј, центарот претставува равнодневница и така, симболично, секој кандидат
е помазан со масло и воведен во Ред на равнодневница.

Псалмите на Стариот завет содржат древна Хананска граѓа, а Давидов псалм
19. е познат по тоа што е заснован на утринска химна која се однесува на Сончева-
та женидба. Тој го опишува излегувачкото Сонце во текот на годината од долгодне-
вница до краткодневница и назад,кој во Ерусалим формира едностраничен троагол.

Последниот ред алудира на првобитен појам ‘седек’, во кој нема тајни скриени од
правичниот бог Сонце: 

Сонцето поставило стан на ним,

И тоа излегува како женик од ложница своја...
Излегување му на крај небо, и од му до крај негов; и никој не е скриен од

топлота негова. 
Стручњаците ни говорат дека бог Сонце се оженил во прееврејскиот мит, а

ја оженил Анат (позната и како Астарт), кој ние ја знаеме како планета Венера.
Старата легенда која му претходи 19. псалм кажува дека Сонцето е младо-

женет, а сјајната утринска ѕвезда Венера е негова невеста. Библичарите запазиле во
Првата книга за царевите 11:5, дека Соломон ја обожавал Венера во нејзин облик
како Сидонска божица. Званичното обожување на Венера како ‘кралица на небото’

(Астарт) се наставило во Јудиновото кралство све до околу 600. година п.н.е.
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Значи, овде во опишаните псалми, имаме брак на два главни астрални боже-
нства, Сонце и неговите избраници, кои со танане прецизност плесоваат околу бог
‘седеков’ преку четириесет години, а околу зодијакот 1.440 години. Овие одлики се
наставуваат  и  преку Јахве, богот на Евреите, па затоа  и на  христијаните. Прика-
зната  постанува  уште  позанимлива  кога  го  погледаме  исходот  на  овој  брак.  Ево
приказ на еден од струичњаците:

Тоа, дека светиот брак можел да вроди плод роден на кралот спасител, се
подудара со општиот мит и ритуалниот обрасец... Овде се истакнува Исаковата
пре-натална историја... Тоа предание се раширило преку поглавјето 17-18. во Кни-
гата постанување... Во Божјата објава Исак го пронајдуваме како мистичен мо-
тив и тој лесно може да се прикаже како книжевен облик на пророштвото за ро-
деното боженско-кралско дете да води назад кон Хананскиот обрасец.

Во Книгата постанување 21:1-3 се кажува дека Јахве, сега един Бог, ја ‘посе-
тил’ жената на веќе остарениот Аврам:

И Господ ја походи Сара, како што беше рекол, и учини Господ на Сара ка-
ко што беше казал.

Оти затрудне и му роди Сара на Аврам син во староста негова во исто вр-
еме кога кажа Господ.

И Аврам го надједе името на синот кој му се роди, кое го роди Сара, Исак“.

Значи, Абрахам со Сара, абраком=а браком со Сара, до син Исак=и сак-а...
„Меѓутоа, зборот кој е употребен за походи е pâqad, што значи да се посети

жената во сексуален смисол, пред него што наивно неа и рече ‘здраво’. И така из-
гледа дека Сара е само претечка на Марија- мајка на безгрешно зачнато дете, на Бо-

га. Аврам бил изузетно стар за репродукција- спрема пресметките надбискуп Ушер
имал точно сто години кога Исак е роден, така да е најверојатно божја посета на
Сара створил потомок“.

Значи, pâqad=паѓад=паѓат, да му паѓат, падне, роди, син Сара=сара=сар а...
„Со обѕир на тоа дека Сонцето или било кое друго астрално боженство може

да оплоди  млада  жена, почнуваме  да сумњаме дека можда на некој начин човек-

бог Мелхиседек во тоа бил вмешан. Тоа изгледа, додека остарениот Аврам му да-
вал десеток на овој свештеник-крал, неговиот гостин ја ‘посетил’ неговат жена.

Се дивевме на древната природа на вечност (ако веќе не едностраничен) тр-

оагол.

Сара значи ‘кралица’ или ‘принцеза’ и е установено дека име Исак (Yishâq)

потекнува од Ханскиот збор за ‘тој се смее’- што делува како шала поради наводот
од Постанување дека Сара се ‘смеела во себе’ кога богот неа и подарил дете. Што-

повеќе, ‘тој се смее’ е особина поврзана со богот Ел во угаритската митолошка ли-

тература. Исто така е мошне битно дека детето го доела девицата, Анат (Венера).
Така можеме да заклучиме дека оваа приказна за Аврам, Сара и Бог е адаптација на
древниот ханански мит за божјата ‘посета’ на кралицата, како би ‘влегла во свети
брак кој ќе ја доведе до родување на кралското и боженско дете’ “.

Напротив, Исак е само Исак=и сак=сака, Исак=иска..., а Исмаил=исмеал...

Еврејските и континенталните автори се фалсификатори- и ништо помалку.
„Проучувањето она што е познато за влијанието на Хананскиот обред на ју-

даизмот, не заинтригирал чинителот дека многу научници откриле многу повеќе за
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женската страна на Бог, отколку што се гледа во Библијата. Еден од тие научници
вака резимирал:

Само од Стариот завет никогаш не би можеле да заклучиме дека Израел ја
поврзува божицата со Јахве, дури ни во народот, ама заклучокот е неизбежен, а
ние го оправдавме своето дрско верување дека таа играла своја улога во митоло-
гијата  и  ритуалите  на  Израел.  Тешко  е  да  се  избегне  заклучокот  дека  и  на
другите  места  постоеле  обреди  слични  на  оние  кои  постоеле  во  Израел  пред
прогонот,  и  дека  тоа  го  вклучува  описот  или  приказот  на  годишниот  брак  на
Јахве и Анат“.

Заклучок

„Почнавме да веруваме дека дојденците кои донеле цивилизација во Сумер
биле трговци на Народот на гравиран сад кој се сместил во одговорувачјка средина,
додека истовремено одржувале врска со другите групи, можно во местата како што
е Гевал во Либија.

Веруваме дека Сумерите и ‘дојденците’ во Левант биле трговци на Народот
со гравиран сад, а двете групи покажале религиски сличности засновани на Венера.

Обожувањето на Сонцето е окосницана многу древни религии, ама Венера е
битна на културите за кои се верува дека се поврзани со Народот со гравиран сад.

Венера им била изузетна важна на мегалитските Британци, а светлоста на излегува-
чката Венера е таа која ја осветлувала  ‘темнината на смртта’ на масонскиот кан-

дидат на третиот степен. Откривме Венерини обожуватели меѓу Сумерите, Ханан-

ците, Египтјаните и Евреите. (Евреите биле еднобожен, а не етнички народ, Р.И.)

Во исто време основачите на Египет со себе донеле и вештина на градење,
поморство и астрономија и ја покренале едната од најголемите цивилизации на си-

те времиња. Забележивме дека главно обележие на Њугренџ е неговиот дивен бел
кварцов ѕид;а првиот град на древниот Египет се викал Мемфис, што значи бел ѕид.

Сега веруваме дека раселувањето на Народот со гравиран сад бил основа за
подоцните цивилизации на Средниот исток.

Рас-Шамрова плоча нам многу ни говори за древните Ханански ритуали, а
тие се подудираат со третиот степен на слободното ѕидарство, кога кандидатот бил
симболично убиен и воскрснат. Скорашните проучувања на Стариот завет го става-
ат Мелхиседек, Ханански астролог свештеник-крал во контекст на јасна масонска
конотација.

Ашерах или стап за сенка, кој кога се забоди во земјата на географска шири-

на на Ерусалим, ствара еднакостраничен троагол кога се исцртаат сенки кои се фр-

лаат во време на сончевата прекретница. На овој древен ритуал  уште  секогаш  се
позива во современиот масонски ритуал, ама значењето е изгубено. Членовите на
масонскиот Ред на возвишените високи свештеници стојат долж две страници на
троаглот што ја чини сенката на солстицијата. Кандидатот клекнува  во центар на
троаголот, каде бива помазан и подигнат. Бидејќи надворешните ивици на троаго-

лот или делта претставуваат солстиција, тогаш центарот е равнодневница. Ово зна-
чи дека секој кандидат е помазан со масло и е воведен во Ред на равнодневница.

Постоел континунитет во Ханското свештенство после што Давид ја пригра-
бил кралската круна. И така кралот Давид ја наставил традицијата која Аврам ја за-
почнал со Мелхиседек, традиција признавање на вредноста на Ханскиот висок све-
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штеник и крал на Ерусалим. Така настанало еврејско верување  во кралски и све-
штенички месија“. 

Постоела Бригија, со бригиска Анадолија и Ерменија, Феникија, Месопота-
мија...Македонија...Тие имале непрекината врска до и по новата ера, а и потоа до
денес. Напротив, тн.Народ со гравиран сад изчезнал- се повлекол во Левантот кога
заладило, би узумрел- Континенталците во вториот милениум биле канибалисти...

Кај авторите постои само една преголема претерана селективност- без историчност.

ЗЕВС=ПЕРУН=СВЕТИ ИЛИЈА ТН.СЛОВЕНСКИ

Нов народ „Во Стариот завет се наведува дека Израелците... (Стр. 115, Р.И.)

Стр. 144: „Обожувањето на бикот кај Евреите прв пат е споменато во 22. по-

главје во Книгата на излегување,кое говори за тоа дека народот постанал неспокоен
поради другиот Мојсиев боравок на планината, така да го стопувале златниот накит
и  од  него  направиле  теле,  како  предмет  на  обожување.  Остерли  и  Робинсон
напоме-нуваат  дека  оваа  приказна  служела  како  оправдување  за  наставување  на
ритуални-от  секс  кој  е  обавен  на  светилиштата  посветени  на  култот  на  бик  во
Ветил и Дан:

Е можно да имаме остаток на култ на бик поврзан со Хорив и е пренесен
во северен Израел. Е значајно дека Илија, поради кого Јахвеовото пребивалиште
било на Хорив, колку нам ни е познато, не протестирал против култот на бикот“.

Бик=Зевс,кој бил Перун=Свети Илија кој повикувал дожд: ил грме ил врне...
Стр. 149 се говори за повикување на дождот кој бил тн.словенски до денес:
„Во Стариот завет постои приказна (1. Цар 18:17-40) која говори за истори-

скиот момент во кој е астрален Верениот култ, наследен од Хананите, бил дел на
Јахвеовиот култ. Пророк Илија со кралот разговарал за карањето меѓу народот и за
тоа која вера треба да следи.

Кралот Ахав, Јудејски цар и маж на Езевељ, свештеница Ваалат, бил многу
повеќе загрижен за државата отколку за верата и очигледно мислел дека  Илија и
неговата фанатична подршка на Јахве прави проблем, поготово кога тоа се одрази-

ло како омраза спрема неговата кралица Езевељ. Но пророкот бил убеден дека кра-
лот тој кој подржува погрешни богови (Ваал) и дека е под големо влијание на ве-
рските и  сексуални  обичаи  на  својата  жена  Езевељ,  феникиска  принцеза, која во
други делови на Библијата ќе се запамти и како блудница од Тир. Писарите на Кни-

гата за царевите кажува:
А кога го виде Ахав Илија, му рече Ахав: дали си ти оној што несреќа им до-

несуваш на Израилите ?
А тој рече: Не донесувам несреќа на Израилите, туку ти и дом на татко

твој оставајќи ја заповеста Господова  и пристанувајќи за Ваал.
Туку сега пошли и собери к мене сите Израилити на гората Кармилска, и

четири стотини и педесет пророци Ваалови и четири стотини пророци од лугот,

кои јадат за столот Езевељинин.
А  ги испрати  Ахав  к сите  синови  Израилови,  и ги  собра  оние  пророци  на

гората Кармилска.
Тогаш Илија призна дека земјата е поделена и покажа како Јахвевоите по-

клоници паднале на колена кога тој како един Јахвеов пророк останал да се соочи
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со осум стотини педесет свештеници на Ваал и Ашерах, Венериниот култ, кои се
дереле и вриштеле.

Тогаш пристапи Илија к својот народ и рече: Докаде ќе храмате на двете
страни ? Ако е Господ Бог, одете по него; ако ли е Ваал, одете по него. Ама на-
родот не му одговори ни збор.

А Илија му рече на народот: Јас сега сум останал пророк Господов; а про-
роци Ваавилови има четири стотини и пеесет“.

Белците не жртвувале луѓе. Тоа било внесено од Библијата, која била пиша-
на во 6 век п.н.е. Пак, канибализмот и обрежувањето било на Црнците (Семитите).

„Да би се одлучиле чиј е бог подобар, Илија организирал такмичење на све-
тото хананско место на Кармилската гора. Се поставени два олтари, на двата биле
жртви за спалување, а тој ги предизвикал противничките пророци да со молитви ја
потпалата Вааловата ломача. Тогаш овој антиханански пророк го применил мегали-

тскиот принцип на Венериниот култ да би ги поткопал“.

За доказ дека Белците не жртвувале луѓе биле Русите, со Перун=Св. Илија.
„Стариот  завет  кажува  дека  Илија  оди  на  старото  срушено  светилиште

подвижува дванаесет камења, околу кои копа јарак, кој потоа го полни со вода.
И зеде Илија дванаесет камења спрема бројот на племиња синови Јакови,

на кој му дојде зборот Господов говорејќи: Израил ќе ти биде име.
И начини од тие камења олтар во име Господово, и околу олтарот ископа

опкоп широк да би можело да се посее две мери жито.
И ги намести дрвата, и јуница исечена на парчиња ја метна на дрво.
И рече: Наполните четиро ведра вода, и излијте на жртва и на дрвата. Па

поново рече:
Учините уште еднаш. И учиниле уште еднаш. Па поново рече: Учините и

со трето. И учиниле со трето,
Те вода потече околу олтарот, и се наполни опкоп со вода“.

Па се спалувале животни и растенија, не жртва на луѓе, што било семитско.

Бикот бил Зевс. Пак, Зевс=Перун=Св.Илија. Следи: „ил врне или грме“: ИЛ.

Ил=Ил: со Ил = Соил = С’ил = С’л + он = Слон + т = Слонт, т=ц, Слонце...
„Овој  опис  е  типичен  за  хананското  светилиште  и  одговара  на  камениот

круг на Галгал, каде израелската армија била обрежана, кога Јосиф прв пат го повел
својот народ во обеќаната земја. Како што веќе споменавме, зборот Галгал значи
‘камен  круг’, што било вообичаен  облик на градевината за Хананците и Евреите.
Професор Форер кажува за првиот Галгал од времето кога тој народ се вратил од
прогонство: (Галгал=гал гал, никако камен и круг, тие се два различни поими, Р.И.)

Гилга... бил сличен на праизралското светилиште...  Име на култното ме-
сто потекнува од ‘круг’ камења кои го ограничуваат.

Можеме да бидеме сигурни дека Илијините дванаесет камења било слагано
во круг и дека околу нив бил јарак,а да би се наполнил со вода со ломача во центар,

морал да биде како прстен околу тоа место.

Успарвно камење послагано во круг, окружено со јарак, било карактеристи-

чно за културата на Народот на гравираниот сад од Британските острови, три илја-
ди години пред Илијиното време. Дали намерно направил камена градевина во ме-
галитски стил спрема древното предание ?“

Мегалитски стил од Левант и околните простори ... и Америка од 4 век п.н.е.
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„Илија тогаш јаракот го наполнил со ‘вода’, како што се случувало на гради-

лиштата на Народот со гравираниот сад на Британските острови, посебно во Ирска.
Но, Илија имал другчии мотив својот олтар да го окружи со течност. Неговата ‘во-

да’ била мошне запалива. Овој опис на правење на традиционална хананска граде-
вина, која го изградил Јахвеовиот пророк, покажува  колку во тоа време  све било
измешано.  Изгледа  дека  никој на сфаќал  откаде  оваа  идеја  навистина  потекнува,
ама не се устручавале да користат помошна ‘магија’ и најјаки општи симболи да би
го воздигнувале својот бог. (Мојси магијата за други не ја дозволувал, Р.И.)

Планот успеал. Бидејќи ханаските пророци не успеале  да го убедат своето
боженство да ја потпали ломачата, Илија ги задирковал дека нивниот бог можда се
заприкажувал,  или  зел слободен  ден, или  можда спие. Наравно, не успеале  да го
спуштат небескиот оган, ама Илија ипак некако успеал. Тогаш ја искористил пре-
дноста ситуацијата и ја наговорил насобраната гомила да ги пофати неговите про-

тивници и да ги довлечкат од оближниот поток. Таму тој лично, како што кажува
Библијата, ги побил своите ненаоружани верски противници, еден по еден, под ош-

трица на неговиот меч:

Тогаш им рече Илија: Пофаќајте ги тие пророци Валови да ниеден да не по-

бегне. И ги пофаќале, и Илија ги доведе на поток Кисон, и ги покла таму.
И му рече Илија на Ахав: Иди, јади и пиј, оти уји голем дожд“.

Никогаш Илија не бил крвожеден.Затоа неговиот поток бил воден, не крвав.
„Илија докажал колку е важен оти донел ‘обилен дожд’. Разговорот измеѓу

Илија  и  Ахав  се  одиграл  после  долга  суша,  кога  дождот бил  симбол  на  Божјата
милост која паѓа на земја“.

Не стои, после долго време без жртви дошол ред на жртви со „обилна крв“.

„Признавањето на дождот изгледа бил древен ханански обичај кој е прифа-
тен од раниот период на развојот на еврејската нација. Библијата раскажува  како
Јосиф, предводник на ’Абиру, својата армија ја повел во обеќаната земја така што
ја преминал реката Јордан од источниот и западниот брег. Таа приказна говори за
тоа како четите се одведени на ханското светилиште на Галгал (отприлика пет мил-

ји северно од Кумран) и дека се во кругот на мегалитското камење се одржал дре-
вен ритуал. Сите машки биле обрежани со камени сечива. Не постој објаснување
зошто користеле камени, а не метални ножеви.

Цела армија машки е доведена во кругот измеѓу камењата да би им се удна-
та навлака отсекла со парче камен. Тешко е да се замисли дека ова било што друго
освен повраток во неолитско доба“.

Металниот нож (железо...) доведува до труење- до денес познато.

Обрезувањето во 8 ден по родување Евреинот не е за мистерии..., а фанатик.

„Не постој ни објаснување за чинителот дека овие машки не биле обрезани
по родувањето, на начин кој наводно е прифатен од Аврамово време. Цела таа при-

казна е чудна и додека сме расправувале за тоа што значи овој ритуал масонско об-

режување, се сетивме на коментарите на Ричард Даукинс кој го поврзува ритуалот
на повикување дожд на австралиските абориџани со удна навлака:

Кога додатната предострожност, големиот совет на Диериј држел зали-
хи на удни навлаки на децата во стална приправност, поради нивната хомеопат-

ски моќи да донесат дожд (зар пенисите не донесуваат ‘дожд’ урина- што е убе-
длив доказ на нивната моќ ?). (Белците во Западна Европа не се обрежуваат, Р.И.)
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Овде прв пат видовме антрополошки разлог со кое може да се објасни Авра-
мовиот завет,  а додека за тоа  разговаравме,  сфативме дека  ова  објаснување  било
повод  за  приказната  која  нас  долго  не мачела.  Обеќаната  земја,  во  која  ’Абируи
управо дошле, била неплодна поради долготрајните суши, а дождот бил од огромна
важност за сместување во новата домовина. Обрежувањето било само дел на дре-
вниот начин на довикување на дожд, ама постој и друг доказ дека цела оваа спо-

редна работа во врска со повикувањето на дождот“.

До денес темните раси во Африка со Азија се канибалисти, што е во врска и
скалпирањето на Индијанци а и обрежување-денес се обрежуваат и Црнки- девојки.

„Повеќе од илјада години после ритуалите во Галгал, Јован Крстител многу
го сметале за нов Илија. Професор Џон Марш за тоа кажува:

Јован е опишан така да се препознава во некогашниот Охозијинов опис на
пророкот Илија.

Професорот Роберт Ајзенман исто така коментира:
Јован Крстител има улога и во Преобразување, оти сите синоптици (први-

те три евангелија) го идентификувале со Илија.
Оваа врска измеѓу Илија и Јован Крстител е важна оти покажува како темата

на кружни градевини и признавање на дождот се наставува све до Христовото вре-
ме. Ајзенман верува дека Свитоците од Мртво море ни ја изјасниле врската измеѓу
овие идеи и водечкиот лик на Новиот завет:

Темите  се развиваат, ако се следи, и откриваат нови траги на појмови и
мотиви досега неслутени или порано непознати. Една од тие теми е ‘дождот’ и
есхатолошката слика на ‘дождот’... Постој, во книжевноста на тој период, не-
колку такви чаробњаци кои можеле да го повикаат дождот. Првиот, одма препо-
знатлив, е Илија, кој во себе соединува начело на повикување на дождот со идеа
оживување,  на  тој  начин  поврзувајќи  ја  традицијата  со  делувањата  кои  се  до-
ведуваат во врска со Јован Крстител.

Ајзенман во фуснотата ја потврдува улогата на круговите:
‘Цртање на кругови’ е механизам за повикување дожд.

Јован Крстител на Исус му бил род во друго колено и оваа способност ства-
рање дожд е со помош на Јосифовите и Илијиновите кругови изгледа била семејна
традиција. Азејман верува дека Исусовиот брат Јаков исто така ги изведувал овие
подвизи, кои биле поврзани со спасителите и пророците уз помош на ѕвездите. Пр-

ед Јован постоел човек кој можда бил член на една од нивните семејства и кој бил
посебен чуен по повикување дожд. Бил познат како ‘Онија цртач на кругови’, ама
го викале и Онија, што е изведено од називот Облија, што значи камен столб- израз
кој постоел поврзан со Јаков. Што повеќе, Азејман верува дека овој Онија бил Јо-

ванов, Јаковлев и Исусов дедо. Тој наведува: (Облија=облија=обли столб, Р.И.)

Дека и Јаков се бавел со повикување на дожд, потврдил Епифаниј во ‘Ерес’.
‘Цртање на кругови’ и ‘повикување дожд’ се вештини директно поврзани со

прорекување  со  помош  на  ѕвездите,  кои  предвидуваат  и  доаѓањето  на  месијата.
Исто така се во директна врска со Исусовото семејство и обичаите на Есените кои
ги оставиле Свитоците од Мртво море. Професорот Ајземан за ова кажува:

Слушнавме за слични кругови кои ги цртале (во списите) Јосифови и Хипо-
литови ‘Есени’, кои во своите проучувања на Шабат не отстапиле од одреден ра-
диус дури ни себи да би олеснале. (Шабат=Сабат=с абат, Р.И.)
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Цело ова подрачје цртање кругови и повикување дожд е во врска со тајните
преданија кои во средиште го ставаат доаѓањето на обеќаниот месија. Илија е обра-
зец, а раното влијание извшиле Енох и Ноје. Исусовото семејство, Јован и Јаков из-
гледа  се  последни  познати  стручњаци  во  обредот  кој  е  веројатно  изузетен  стар.

Овој  предмет  е  фасцинантен,  ама  изузетно  комплексен,  премногу  комплексен  да
ние  би  му  суделе  со  тезите  кои  се  помаљаат  во  оваа  книга.  На  читателите  кои
сакаат да сознаат повеќе, свесрдно им ги препорачуваме делата на Роберт Ајзенман
и Мајкл Вајс“.

Стр. 196: „Римјаните добро воделе записи, и знаеме  дека Пилат, човек  кој
Исус го осудил на смрт, бил прокуратор на Јудеа десет години, измеѓу 26. и 36. го-

дина н.е...Други доказ го одредувал датумот на смртта на Јован Крстител. Јован е
убиен пред него што Исус започнал она што во христијанските кругови се опишува
како ‘служба’...Ако Јован умрел  35-36. година н.е, тоа значи дека Исус  веројатно
умрел на крајот 36. година н.е, баш како нашето истражување наговестува. Тоа би
потвдило дека Исусовата смрт настапила кога преминал четириесет години, веро-

јатно само неколку месеци после што ја започнал својата мисија, како потврда на
сопствените месијански тврдења.

Не сме пронашле ниеден доказ  кој би ја подржувал  традиционалната идеа
дека Исус умрел во триесет трета година, ама од сопствените откритија и докуента-
ција заклучивме дека имал четириесет две години.

Како што видовме, временскиот период од четирисет години е изузетно зна-
чајно за идниот крал на Евреите. Мојсиевиот живот бил сочинет од три четриесет-
годишни фази, Давид и Соломон владееле по четирисет години и све што Исус на-
правил би имал поголема тежина дека го прател ист образец. И навистина, Исус ве-
рувал дека Бог ќе ги бара сите овие обрасци да се почитуваат бидејќи и целата не-
гова мисија би била во склад со захтевите на Божјиот свет циклус“.

Наведеното биле само традиции на Белци- еден народ со симбол Сонце.  

БЕЛЦИТЕ БИЛЕ ЕДЕН НАРОД СО СИМБОЛ СОНЦЕ
 

Стр. 163: „Во Ерусалим, како и на другите места широко низ Израел, е про-

најдено неколку вистински сончеви сатови. Значаен, мал, бел сончев сат од варо-

вник е пронајден во Ерусалим 1972. година, во текот на големите ископувања  ју-

жно од Брдото на храмот. Тој е одвај 2 инча широк и 2 инча висок, ама сатот и се-
зонските линии  на бројчаникот  внимателно се  пресметани  да  би  се  користеле во
Ерусалим.  Е  пронајден  на  остатоците  на  рушевините  на  Ерусалимскиот  храм  и
припаѓал на свештениците на Храмот, а на загрбнина е вгравиран менор (пред ра-
зрување  на Храмот менорите како симбол исклучиво  се однесуваат на свештени-

ците на Храмот).
‘Сончевиот сат’ на отец де Воа личел на древна игра на плоча која се викала

Мехен, што значи ‘клопче’ или ‘склопчен’- оти таблата личела на свиткана змија.
Оваа игра во Египет е позната уште од преддинастичкиот период (четврт милениум
п.н.е.), а е пронајден и во Либија, Сирија, на Кипар и Крит, како и на другите егеј-
ски острови. Заклучивме дека ова не е таа игра, како што ни други, порано прона-
јдени предмети не служеле за игра. Можда така се користени во поново време, ама
мислиме дека првобитно овие предмети служеле за пратење на движењето на Сон-
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цето и го одредувале годишното доба, слично, ама по делување ипак малку другчие
од каменот излегувањето на Сонцето, кое веќе го споменавме.

Додека каменот излегувањето на Сонцето го означува  движење  на излегу-
вачкото Сонце преку хоризонтот од прекретница до прекретница, Мехен клупчето
го мери Сонцето во пладне, измеѓу прекретницата и равнодневницата. Бевме све-
сни на обрисот на Сончевата сенка во текот на годишната доба и го опишавме овој
спирале ефект на померување на Сонцето во Уријината машина, на основ на делот
на Чарлс Рос, американски уметник.

Рос ја прикажува како траг на пладнената сенка на Сонцетово текот на годи-

шните доби вистинската спирала за секој квадрант измеѓу прекретницата и равно-

дневницата. Спиралата која ја добил покажува свиткана линија на сенката од про-

летната равнодневница спрема летната долгодневница, а други поново спрема зим-

ската равнодневница. Во двата случаи постојат четири клопчиња до овие посебни
змии, што се подудара со структурата на дискот пронајден во Кумран“.

Да не се изуми дека змијата била бригиска, таа го прикажувала Зевс,  кој на
други простори бил Перун. Ваков имале Етрурците...Русите...кои биле Венети, ама
и Илија до Свети Илија, од ил: со ил=сил=сила, Σ=С, Сонце. Во битолската Саат-
кула е преставен Зевс=Ѕевс=ѕвс=ѕвезда, и тоа како орел и змија. Па тоа и останало.

Бидејќи Палестина била пелестинска=пелазгиска, живеел еден народ Белци.

„Ние веруваме дека се важни четири жлебови на дискот, а не три издигнати
дела. Можело да се постави некое зрнце во прорез, кој одговара на горната ивица
на сенката гномона кога Сонцето било во зенит секој ден, што би го означувало Со-

нчевиот спирале пат преку годината. Еден баждарен, би можел да ги предупредува
дека, на пример, наредниот ден е светковина- што е информација која директно го
дава непогрешливото Сонце, а не ‘вештачката’ календарска пресметка која ја кори-

стеле останатите Евреи.

Добро е познато дека во кумранската заедница го користеле соларен  кале-
ндар, а не лунарен, како останатите Евреи. Тој во потполност се ослонува на дви-

жењето  на Сонцето,  спротивно  од  фарисејскиот  календар,  кој  бил  воглавно  ори-

ентиран на Месец. Спрема кумранскиот соларен календар било 364 дена, во годи-

ната која се состоела од дванаесет месеци, од кои секој се состоел од триесет дена,
плус додатен ден кој се внесувал после секој три месеци, измеѓу четвртина.

Справата која е откриена во Кумран на луѓето соларниот култ им била пот-
сетник кој секојдневно му го доставувало Сонцето;сигурен метод како би знаеле да
ја слават вистинската светковина во вистинско време.

Кумранците сметале дека другите Евреи се оддалечиле од сончевиот кале-
ндар и дека затоа ја прославуваат својата светковина во погрешни денови. Писате-
лите  на  Свитоците од Мртво море  нам ни  објаснуваат  дека  биле против другите
еврејски секти поради тоа што нивниот календар бил безнадежно погрешен, па пр-

авилно не го почитувале светите денови.Сфаќањето на становниците од Кумран би-

ло толку другчии да еден современ научник го поставил прашањето: ‘Дали вооп-

што можеме да ги сметаме Евреи ?’

Таму  каде  постојат  докази  за  обожување  на  Сонцето,  после  Давидовата  и
Соломоновата власт, тие се однесувале  под влијание на Египтјаните, Грците или
Персијците, или дури асимилирани со аспектите на боговите на Сонцето, како што
се Ра, Хелиос или Митра. Не порекнуваме дека овие фактори имале влијание, ама

100



таквото размислување ја искривува вистинската природа на верувањето на Евреи-

те. Навистина, мора де се рече дека обожувањето на Сонцето очигледно е концепт
кој го имале  културите  широко низ  светот. Постанавме  сигурни  дека хананскиот
концепт на боженството Сонце било главно надахнување на ова поново пробудена
и некоја ‘потајна’ верзија на јудаизмот, што нас не заинтригрирало. Ни се чини де-
ка верувањето на Есените е клуч на сфаќањето на филозофијата“. 

Па наведените биле еден ист Сончев народ од Левантот, како и Јапонците...
Македонците имале симбол Сонце. Тоа Сонце било и на Саргон, тн. Мојси.

Еврејската историја била само присвоена историја на тамошните Белци.

Евреите не се етнички народ туку само еднобожен народ. Овој како верски е
повеќерасен со повисоко учество на крвната група В. Таа од Исток Азија се ширела
кон Запад во Европа. Таа е монголска крвна група наспроти крвната група А на Бе-
лци со спротивен тек. Крвната група В е поврзана и со имунолошки оболувања...

Стр. 168: „Есените, кои ни оставиле свои записи во Кумран, покажуваат ка-
ко понекогаш  е користеле  тајни  средства  за копирање на светите книги. Проучу-

вачот на Свитоците од Мртво море, Ј. Т. Милик, укажува на користење две разли-

чни  писма  со  произволно избрани  знаци  кои  се  заменети  со  нормални  хебрејски
слова, или на документ каде дури е пишено од лево на десно, вместо од десно на
лево, како што е нормално. Понекогаш, вместо хебрејски, се појавуваат грчки или
феникиски  слова. Тие  тајни  на документие  биле во  приправност, за судниот ден,

кога Јахве ќе се појави“. 

Еврејски етнички народ никогаш и немало. Библијата била пишана на ара-
мејски јазик, кој бил дворасен јазик на Белци и Црнци. Црнците биле без писмено-

ст. Се говори за грчки (коински) и феникиски слова, во кои имало тн.Кирилични, а
вакви имало во коптската азбука, која произлегла од хиероглифи.Тие биле критски.

Пак, Критјани во 1913 година не го разбирале грчкиот туку бугарскиот јазик итн.

„Во  срце на овие свети  текстови  се  најдуваат  Енохијанските  традиции, не
само во Еноховата книга, туку и во Книгата светковини, за кои наголемо се сматра
дека е само дел на многу поголема збирка со текстови кои постоело во тоа време,
Во Книгата светковина Хирам е прикажан како загонетна личност, упатена во езо-

терични и научни  знаења, како што е можност на мерење на движењето на небе-
ските тела и сфаќање на нивното значење. Книгата светковина исто така го утврду-

ва соларниот календарски систем кој го користеле кумранските групи. Проучува-
чите на христијанството рекле дека и самиот Исус Христ можда го прател овој ено-

хијански календар- сугерирајќи дека тој навистина бил поврзан со групата свеште-
ници по наследување, кои се клониле на ‘застранетото’ ерусалимско утврдување...“

Традициите им припаѓале на Белците повеќебожци-еднобожество било ново

МАСОНСКАТА ИСТОРИЈА- ФАЛСИФИКАТ 

Во ледено доба Белците престојувале во Левантот,на кого сосед му е Египет.
Авторите говорат, на Британски острови со ДНК поблизок им бил Египет.
Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 93, велат: „Имавме уште еден по-

даток кој ја подржува нашата теорија за Народот со гравиран сад. ДНК анализите
на вроденикот на Британските острово показува блиско сродство со народот на Се-
верна Африка. Ова навело некои истражувачи да претпостават дека Северноафри-
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канци (за кои се сматрало дека имаат најстара цивилизација) патувале во Британи-

ја. Е можно дека го погрешиле смерот“. (Македонците со ДНК со ...Крит..., Р.И.)

Централно место на Северна Африка и Британија со Бојана бил Левантот.
Меѓутоа, Кристофер Најт и Роберт Ломас не ја бараат врската на мегалитите

во  Ирска,  Британија,  Скадинавија...со  Левантот  и неговите блиски  простори.туку
обрано- од западна Европа нивните Европјани влијаеле врз земјите на Левантот.

При тоа тие се повикуваат на староста на мегалитите, утврдени со С-14, а не
дека тој метод не е точен да се потврди староста на оставштината од старата ера.

За несогласувањата се говори и во книгата „Животот- како настанал ?“- „Со
еволуција или со создавање ?“, 1999, WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCI-

ETY OF PENNSYLVANIA…OF NEW YORK…Brooklyn, New York, U.S.A.

Во наведената книга, на македонски јазик, на стр. 96, стои: „...Еден научен
журнал известил за студиите кои покажуваат дека ‘датумите одреден преку радио-

активното распаѓање можат да промашат- не само за неколку години туку и за низа
велични’. Тој  рекол: ‘Човекот,  на место  да  одел по  Земјата  3,6 милиони  години,

можеби бил отприлика само неколку илјади години’. На пример, да го земеме ра-
диојагленородниот  ‘часовник’.  Оваа  метода  на  радиојагленород  датирање  ја  ра-
звиле научници од целиот свет во периодот од две децении. Таа била нашироко по-

здравена заради точното датирање на ракотворбите од човековата древна историја.
Но, потоа во Упсала (Шведска) била одржана една конференција на светски експе-
рти, вклучувајќи радиохемичари, археолози и геолози за да се разменат забележу-

вања. Извештајот од нивната конференција покажал дека основните претпоставки
на кои се темелеле мерењата не се достојни за доверба во поголем или помал сте-
пен. На пример,  тоа открило дека стапката на формирање на радиоактивен јагле-
нород во атмосферата не била доследна во минатото и дека оваа метода не е веро-

достојна во датирањето на предметите од околу 2.000 пр. н.е. или пред тоа...“.

Со наводот се објаснува и дека сé она што било подигнато во Америка...тра-
диции...хиероглифи, фонетско писмо...египетски  начин  на балсамирање...  било со
потекло од Македонија...Египет...Месопотамија...Персија... и тоа само после смртта
на Александар Македонски кога неговата исчезната флота стигнала само од запад-

на Америка- таа го трагала крајот на Светот... и тоа пловејќи само кон Исток.

Исто така, за нив не постои Левантот како живеалиште, затоашто денес тоа
било под морска вода. Со истражувањата во Средоземно Море, во него се трага вр-

ската со Ное итн. Пак, токму тоа му припаѓало на Левантот, во кого Белците пре-
стојувале во ледено доба, кое траело 1,0- 0,5 милиони години. Ама тие дури воопш-

то не го споменуваат Подунавјето, во кое биле најдени населби со своја писменост.
Сé ова говори дека Левантот бил најстар. Па следел јужниот Балкан. Затоа

има генетска оддалеченост од јужниот Балкан кон западна Европа, никако обратно.

Токму затоа преселбите биле по долините Вардар-Морава-Дунав-Рајна...ка-
де било најтопло.Следи според лоза да има Лозана,а денес лозата ја нема во Дан-

ска, Скадинавија и Русија, каде било поладно. Значи, преселбите биле постепени.

Ерихон најстар од постледено доба.  Што се оди кон исток населбите се сé
помлади. Бидејќи се говори за Британски острови и Египет, за него се продолжува.

Пигот наведува дека пред шест илјади години во долината Нил било поса-
дено семе на египетската цивилизација. Таму се откриени најстари траги на насел-

би, поредени во долг низ долж двата речни брега. Најстарата потекнува околу 5000.
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п.н.е. Годината  4000. п.н.е. жителите на  Ел-Бадарија имале  камени  палети  за ис-
итнување на козметичка боја, употребувале лажици од слоновача и исклесани но-

жеви  од еден  вид кварц. Првата  појава на боговите се одбележува  со успонот на
Нармер (можеби Меринар) околу 3200. г.п.н.е. првиот крал на целиот Египет, кој се
споменува и како полулегендарен Менес-прв фараон. Во Меримде на северот била
пронајдена неправилна група на ниски тркачезни образни куќи изградени од кал и
секој имала изграден сад за собирање на вода која течела од кровот со трска. Насел-

бата се најдувала во Фаијум „А“ и потекнува околу 5000. г.п.н.е. Авторот приложу-
ва слика со груб ама изразен рељев на црн базалт. Тој бил пронајден во Урук и по
стилот му припаѓал на почетокот на периодот Урук. Рељефот прикажува ловци на-
оружани со копје односно лак во лов на лавови. Рељефот е занимлив затоа што об-

леката на човекот е со турбан, типичен месопотамски фустан со појас, се појавува и
на чувената дршка на ножот во Џебал ел-Арак во горен Египет. Сличен тип на ла-
кот се јавува и на една палета од прединастички Египет со прикажан лов на лавови.

Значи, Египтјаните и Сумерите биле со исто потекло. Следи називот Урук=у
рук и Арак=а рак (рук=рак, рука=рака) е едно исто име. Тие потекнале од Левантот.

Брајер  и  други  кажуваат  дека  најстарите  зачувани  пишани  споменици  на
Египет потекнуваат 3200. г.п.н. и затоа со сигурност може да се рече дека египет-
ската историја започнува околу 3200. г.п.н.е. Според Дрион свештениците на Ме-
мфис, прв Амонов пророк кој дошол во Теба, боженска обожавателка на Амон, зе-
мјина сопруга на богот, и поглавар на главните светишта на Египет, постои храм
Hait- Qa- Ptah,„Дом на Синиот двојник“,од каде потекнува и самиот збор Aiguyptos,

и Pta бил бог- култ.
Египтјаните и Бригите имале говедо од Левантот, затоа тие и биле најстари.

Меѓутоа,бригиското говедо имало понатамошен развиток- мало, еднобојно...

Бидејќи во Битола има Светски центар за истражување на македонскиот не-
олит, се пиши што во Битола е објавено: „Американскиот историчар на уметноста
Марија Гимбутас,е убедена дека европската цивилизација започнува од Пелагонија.
Тврдењето го поткрепува со староста на артефактите пронајдени во овој регион.

• Првата плескавица во светот е направена пред 6.000 години во Македони-

ја, во Пелагонија, во времето на неолитот. Ова е одговорот на експертите од Диска-
вери, во рубриката ‘Сакам да знам’. 

• Оттука тргнала цивлизацијата. Во Македонија има околу 50.000 неолитски
населби.

• Со истражувањето на неолитските населби и артефакти ќе се разбие погре-
шната слика за неолитскиот човек, за кого велат дека бил неуреден, запуштен и не-
одговорен. Напротив. Во неолитот е установена првата архитектура. Луѓето во до-

мовите имале маси, столови, кревети, разлилни садови за јадење. Од пронајдените
антропоморфни фигури од тиа забележуваме дека жените, кои биле во фокусот на
вниманието на уметноста, носеле убава облека, имале прекрасни фризури“.

Споредено со наводите, Породинска куќа(Велушка Тумба) е од 6.000 г.п.н.е.
За египетскиот крал Псаметих (7 век) Бригите биле постари од Египтјаните.
Белците биле повеќебожци, со свои магии, вештини, мистерии итн. Во Еги-

пет се појавило и еднобожеството. За него во 6 век п.н.е. била напишана Библијата.
Во Стариот завет стои: „15. тие ги презреа наредбите Негови и заветот Не-

гов, што Он го беше склучил со татковците нивни, и откровенија Негови, со кои им
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беше посведочил, па тргнаа по суетата- и - како и околните народи, за кои Господ
им беше заповедал да не постапува како нив. 16. Тие ги оставија сите заповеди на
Господа,  својот  Бог,  си  направиле  излеани  идоли  на  две  телиња,  си  направија  и
дубрава, и се поклонуваа на сета небесна војска, му служеа и на Ваала. 17. ги пре-
несуваа преку оган синовите свои и ќерките свои, гатаа и правеа магии, и се одда-
доа да вршат зло пред очите на Господа, и да Го разгневуваат. 18. Затоа Господ си-

лно се разгневи на Израилците и ги отфрли од лицето Свое, така што остана само
едино Јудино племе. 19. Но и Јуда не ги пазеше заповедите на Господа, својот Бог,
и постапуваше според обичаите на Израилците, како што постапуваа тие. 20. И Го-

спод се одврати од сите потомци на Израилот, ги понизи и ги повредуваше во раце-
те на грабителите, и најпосле, ги отфрли од лицето Свое. 21. Израилците се беа от-
цепиле од Давидовиот дом и го беа зацариле Наватовиот син Јеровоама. Јеровоам
ги острани Израилците од Господа и ги наведе на голем грев“.

Во Стариот завет од 6 век п.н.е. се гледа дека не само што немало некакви
Евреи, туку според него било сé забрането: „17. ги пренесуваа преку оган синовите
свои и ќерките свои, гатаа и правеа магии, и се оддадоа да вршат зло пред очите на
Господа, и да Го разгневуваат“. Значи, во еднобожеството сé било забрането. 

Vladimir  Aleksijevič  Istarhov,  “Udarac  ruskih bogova”,  Moskva, 2000, пиши:

„Во текот на првите осум денови кај човекот успеваат да се отворат само долните
три чакри: Муладхара, Свадхистана, Манипура.  Сите горни чакри, почнувајќи  од
срчаната, остануваат  кај обрезаниот Евреин неразвиени. То ест, обрезаниот Евре-
ин- тоа е получовек, човек со врежана душа и со оштетена работа на мозокот. Ете
што работат левитите- слуги на сатаната. Заправо со тоа, под раководство на Мој-
сиј и окулистите, тие се бавеле во Синајската пустиња“. 

Бидејќи во текот на првите 14 дена се отвораат сите чакри, а Евреите се об-

режуваат на 8 ден само со три чакри, тие биле/се само фанатици, а не за вештини... 

Ова се потврдува и со доказот што токму сите мистерии и вештини еднобо-

жеството ги уништило. Ова е во спротивност со она што е задржано кај Ведите во
Индија, со потекло од Долна Македонија и Бригија=Фригија: медитација, самади...

Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 101, пишат: „Аврам често го смета-
ле за прва личност која се споменува  во Библијата, а која би можела да биде ви-

стинска особа, а не лик од древниот мит. Претходните ликови кои се опишани во
Книгата на постанок, како што се Адам,  Ева, Каин, Авељ, Ноје и  Енох, често  се
сматрани симболи, а не историски личности. За Аврам обично се мисли дека живе-
ел негде измеѓу 1800. и 1600. година п.н.е., ама изворите го сместуваат многу по-

рано, во дванаесети век п.н.е. Ние мислиме дека скоро е сигурно дека Аврам е по-

тполна митолошка личност и дека е измислен, веројатно на основ на некоја стара
традиција, да би се објаснило како новата еврејска религија поднела терет на некои
постари авторитети. Нашите истражувања и разговори со библиочарите нас не убе-
диле дека понајверојатно се приказни за Аврам, Мојси и Давид воглавно помешани
маштарии...“. Значи, наведените личности не постоеле, за од нив да има нивна лоза.

Авторите, на стр. 41, пишат: „Го размотривме чинителот дека некои култу-

ри, вклучувајќи ја еврејската, верувале дека луѓето од нивната праисторија живееле
подолго отколку што е нормалниот век. Скоро е сигурно дека личноста позната ка-
ко Енох, е мешавина на далечни културни сеќавања кои припаѓаат на групите наро-

ди кои му претходеле на хебрејскиот народ“. Значи, еврејството било од приказни...
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Тие продолжуваат: „Стариот завет е познат по тоа што е исткаен од најма-
лку три посебни традиции, а овие потекнуваат од ‘свештенилки традиции’, обично
познати како ‘Ц’ “. Значи, се работело за три традиции, кои станале и тн.еврејски.

Стр. 70: „Не постојат археолошки докази за постоење на Храмот на крал Со-

ломон, за кој легендата кажува дека е изработен во Ерусалим пред скоро три илјади
години. Покрај тоа, на луѓето им останува врезана сликата, како што било и со пр-

виот камен храм, кој е изграден во чест на богот на олујата Јахве, кој подоцна по-

станал еден и едини вистински Бог (со големо Б) за милиони луѓе широко на пла-
нетата“. Тој бил крал на Израел и втор син Давидов и неговата сопруга Витсавеј...

Стр. 96: „Потсетуваме дека храмот во Библос бил две илјади години постар
од Соломоновиот храм, и додека таму постоеле значајни археолошки докази за по-

стоење на феничката градба, на место на ерусалимовиот храм нема остатоци за кое
икогаш е потврдено дека се дел на Соломоновиот храм. Секој делче на рушевината
која уште постои потекнува  од храмот кој го подигнал кралот Ирод во Христово
време,  скоро 1.000 години после Соломон. И така нашето знаење во врска со из-
гледот на Соломоновиот храм се ослонува на описот од Библијата“.

На стр. 171/2 тие наведуваат по ред 40 точки, кои се поврзани со бројот 40. 

Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 72, пишат: „Денес е општоприфа-
тено дека Стариот завет настанал околу шестиот век п.н.е, кога мудреците и писа-
телите се обединиле со голема усмена традиција да би создале единствена приказна
за Создавањето...Од доказите кои ги имаме во Книгата за Енох, знаеме дека се ве-
рува како Енох патувал на север да би ги изучил овие предмети, а тајното знаење со
кое се вратил било опишано во таа книга околу 250. година п.н.е.“.

Значи,следат дополнувања на Библијата, увидувајќи ги претходните грешки.

Меѓутоа, Новиот завет во многу нешта се разлкува од Стариот завет. Дури и
во православието се внесени многу нешта од повеќебожеството во Македонија.

Во претходната книга, како и во другите, истакнав дека Еврејството било са-
мо еднобожество, со традиции од Египет до со Месопотамија, а за Исус и Индија.

Бидејќи Библијата е пишена во 6 век п.н.е.,се почнува со Херодот (5 в.п.н.е)
Херодот не ги споменува Евреите. Исто така, нема Евреи кои се обрежуваат.
Фило, кој живеел во време на Исус Христос, него воопшто не го наведува. А

ова било што тој и непостоел. Повеќе за него и Мојси... во моите претходни книги.

Авторите, на стр. 63, пишат: „Бевме запрепастени со очигледните паралели
со митот  и  Исус  Христо“. Следи:  „... Паралелата  измеѓу Одиновата  смрт и  Хри-

стовото разапнување  се  запрепаствачки: двајцата  умреле  своеволно;  Один  е  про-

боден со копје, како и Христо; Один го споменува  недостатокот на напитокот за
оживување, а на Христо му е дадена киселина; Один вриснал пред него што умрел,

а Христ ‘гласно’ крикнал“. Скадинавците го примиле христијанство од 1000. г.н.е.
Значи, Исус бил едно исто како што било со во приказните кои постоеле во

Египет...Месопотамија...Индија со Ведите, и во Америка кај наследниците на фло-

тата на Александар Македонски и Скадинавците... Таков бил и Хорус, цитирајќи во
моите претходни книги. Се потврдува, како што Мојси бил Саргон, Исус Хорус...

Авторите, на стр. 84, велат: „Ако внимателно посматраме, можеме да види-

ме колку голема е сличноста измеѓу божицата Венера (Ваалат) и Девицата Марија,
оти двете се слават како мајка на воскреснатиот бог спасител“.
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Стр. 112: „Меѓутоа, зборот кој е употребен за походи е pâqad, што значи да
се посети жената во сексуален смисол, пред него што наивно неа и рече ‘здраво’. И
така изгледа дека Сара е само претечка на Марија- мајка на безгрешно зачнато де-
те, на Бога. Аврам бил изузетно стар за репродукција- спрема пресметките надби-

скуп Ушер имал точно сто години кога Исак е роден, така да е најверојатно божја
посета на Сара створил потомок“.

Апостолите биле од македонските колонии со нормални очи, а спротивно на
жителите во Месопотамија…Египет, како и што денес Берберите- со закосени очи.

Иако ваква е состојбата, Континенталците бараат некаква си врска со нека-
кви си Евреи, а еврејски етнички народ никогаш и немало. За да се потврди дека
немало еврејски етнички народ, секој народ потекнува од некој простор-земја, авто-

рите не говорат за еврејски „оригинални имиња на места“, туку обратно: тие на стр.

... 76...говорат само за „Арапските називи обично ги чуваат оригиналните имиња на
местата“.Ова објаснува дека само Арапите си останале домородци на тие простори.

Што Евреите, всушност, биле ? Тие биле само еднобожен повеќерасен народ
со присвоена историја на Левантските народи, а таков и како најстар биле Бригите.

Бидејќи  Хиксите  во  17  век  п.н.е.  владееле  со  Египет,  кои  биле  Бриги,  а
евреј-ската  историја  била  и  она  на  Хиксите,  се  продолжува  токму  со
Бригите=Брзјаците.

Морис и др. пишат: „За Келтите првпат се дознава во Европа околу 750 г.п.

н.е...“... „Прво се населиле по долината на реките Дунав и Рајна и околу 6 век п.н.е.
дошле дури до денешна Франција, Белгија, Шпанија, Португалија, Британија и Ир-

ска, како и до некои делови на Германија и северна Италија“.Нивни први населби
биле по реката Дунав и Рајна како што биле преселбите на Балканот по долината
Вардар-Морава-Дунав низ Европа.Нивно говедо било бригиско,б=ф,г=з,фризиско...

Келти=Гали биле Бриги. Гревс пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа
на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била
со фригиска потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. Во прилог е што
се истакна делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите по-

знати жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член
на Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг
и на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833...

Кристофер Најт и Робери Ломас, на стр. 64, говорат за скадинавско преда-
ние Один. Меѓутоа, Скадинаците се обратиле во христијанството после 1000. годи-

на. Па тие говорат за Торовата мајка..., „како што е Фреја или Фриг“. Значи, Один,

Фреја, Фриг...биле бригиски, тн.словенски,со Скадинавците,што важи за Друидите.
Римјаните ги колонизирале Македонците во континентот. Следи наследство.

Ваквото наследство било пренесено прво во Америка, и тоа пристигнувајќи од За-
падна Америка, како што било вадење на срце...од месопотамските... простори. По-

тоа следат колонизирања низ континтот. Па затоа се говори за Меровинзи, Баски...

Наследници на Меровингите биле Франките. Според Фредегаровата хрони-

ка (7 век), Македонците и Франките имале исто потекло од Пријам, Тројанско по-

текло: Парис, Троа...Па и сите контенентални Франкови наследници биле Тројанци.

Меровингите биле преселени од пред Христа, што го цитирам во мојата пре-
тходна книга. Значи, Меровингите биле Македонци, што го потврдил Фредегар.
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Како што историјата на Меровингите почнала со христијанството, со правец
од Цариград, а не со од на Рим, временски се совпаѓало и со историјата на Баските.

WESTERMANNS ATLAS ZUR WELT GESCHICHTE, Georg Westemann Ver-

lag Braunschweig, Berlin Hamburg München Kiel Darmstadt, 1956 прикажува карти:

На стр. 42 со 43 има две кари: Римско Царство после новопоредување на Ди-

оклецијан (284-305 по Хр.) и Римско Царство под војнички цареви (3. век по Хр.).

Ги нема Баските. Стр. 44 се две карти: Ориентални религии во Римското Царство,

во која ги нема Баските, и Ширењето на христијанство во Римско Царство до со 5

век. Во оваа карта се зацртани Баските. Во следните карти се најдуваат Баските. Сé

ова говори за поврзаноста на христијанството од Македонија:Баски=Васки=ва с ки.

Јустинијан е последниот римски император, кој се залагал за единствено Ри-

мско Царство. За негово време постои царска Цариградска патријаршија и народна
Јустинијана Прва, која ќе прерасне во Охридска архиепископија.Таа била бригиска.
Таа како народна била дури  во Италија, низ континентот. За време на Јустинијан
било името Португал=Порту гал, со бригиско дативно у. Исто така, во португалски-

от јазик во именките последното е се изговара како теменвокал, кој бил тн.словен-

ски, што важи Франција итн. Па ова и не смејат да го заборават Континенталците.
Баските имале акцент како македонскиот. Ова го пишувам  во претходните

книги.Во нив,исто така,говорам за Скотите, Англичаните итн., за симбол лав, прч...

Мајкл Бејџент, Ричард Ли и Хенри Линкол, во „Света крв, Свети грал“, пи-

шат за Меровинзите, катарите...Пак,катарите биле само наследници на богомилите.
Да не се изуми и дека лавот бил македонски симбол, а прчот (јарец=јарес=ј

арес=Арес) бригиски- денес континентални. И друга македонска царска симболика
била пренесена во континентот, која станала баварска,а по 1830 година и грчка итн.

Со тоа што по секоја цена се одбегнуваат Бригите и Македонците, а се наве-
дува сé и сéшто, дури еврејско иако еврејски етнички народ и никогаш не постоел,

историјата на масоните е само фалсификат. Ова се потврдува и со јазикот. Белците
говореле  еден  ист варварски=пелазгиски=тн.словенски  јазик. Бидејќи  македонски
царски  двор  сфатил  дека  Ромејците  (Римјаните)  во  тн.Византија  не  го  разбирале
Птоломејовиот Александријски јазик, коине, кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и
Црнци (Семити),тие го задолжиле Константин Филозоф тој да го реформира коине.
Тој го направил истото што било и со коптскиот јазик- ги остранил семитските збо-

рови.Следи тн.Словени да говорат еднорасни јазици на Белци,другите повеќерасни.

Меѓутоа, да се говори дека Континталците биле напредни нема основа. За
доказ е и Карло Велики, кој не бил писмен. Пак, неговите Франки го разбирале тн.

словенски јазик, кој бил склавински, а Склавини имало источно од реката Рајна. Во
прилог е и доказот што Самоил со еден свој брат, синови на македонскиот гувернер
Никола, со Отон  I разговарале на склавински јазик. Сé што Франките преведувале
било од латински  на склавински, оти  друг  јазик народен  немало.  Токму затоа во
Ремс кралевите биле прогласувани со Библијата преведена на склавински јазик од
Методиј Солунски,  а  ние јазикот го  знаеме  тн.старословенски.  Овој јазик Марин
Барлети (16 век) го нарекува илирски. Илирска била Теута,следа Теутони=Германи.

Авторите, на стр. 61,пишат за јазикот на Викизите, кои биле и руски Варези:

„...поетската традиција на скадинавските предци на семејствотоСент Клер...“
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„Скалдските песни биле слоговни (форма на внатрешниот двостих или фра-
зи), а во ним била користена алитерација, внатрешна рима и косонанца, што оваа
комплексна форма ја чинела непредвидлива на било кој јазик...“.

Значи, јазикот бил слоговен во 16 век н.е. Ова било и на Баските, што важи и
на Македонците во Пакистан. Следи античките Македонци имале слоговен јазик. А
ова било повод тие слоговни говори во Македонија имале понатамошен развиток.

Авторите, на стр. 60, пишат: „Увидот во религијата и културата на Скади-

навија почнува од основањето на Исланд. Викинзите не пронашле многу стални на-
селби, ама современата наука сознала многу заблагодарувајќи на стварање на неза-
висни колонии на ненаселените острови на Исланд, што траело све док островото
не  потпаднало  под  директна  норвешка  власт  во  тринаесетиот  век.  Кога  со  хри-

стијанството во осмиот век стигнала и писменоста, Исланѓаните одма забележиле
све што можеле во врска со населувањето во раната историја“.

Значи, католицизмот бил само од осмиот век-започнувајќи источно од Рајна.
На стр. 17... стои за клекнување во првиот степен во Слободното ѕидарство.

Клекнувањето бил католички обичај, а католицизмот се ширел од 8 век н.е.
источно од реката Рајна, на склавинските=тн.словенски простори со балкански тра-
диции, кај Херодот (5 век п.н.е.) истоветни со тракиските, што било и со пивото...

Тогаш Бонифациус ја истребувал најодвратната и најгадна склавинска раса. Значи,

периодот веќе се поместува на 8 век н.е, а тек потоа следат бригиските богомили.

На стр. 103, стои: „Мислиме дека се подразбира дека секој крал или висок
свештеник на Израел може на крунисување  автоматски да постане мајстор на ре-
дот, како што кралот или кралицата на Англија постануват поглавари на Англиска-
та црква од моментот кога стапат на престол. Доказ сме пронашле и во истражува-
њето на професорот, велечесниот С. Х. Хук, кој покажува  дека устиличувањето е
обновувано на секоја есена равнодневница, во текот на новиот годишен ритуал“.

Па ова е едно исто како во православието, каде царот=кралот е поглавар на
црквата.Ова било отсекогаш во Источното Римско Царство,тн.Византија,во кое под
царот бил цариградскиот патријарх и бригискиот архиепископ на Охридската архи-

епископија. Напротив, никогаш архиепископот не бил под патријархот. Кога Вати-

кан се вмешал во рушењето на царот, тој преку Самуил...Душан...создавал архиепи-

скопии за крал и патријаршии за цар. И тогаш црквите биле под Самуил...Душан,

но никогаш под Ватикан.Значи, наведените традиции се тн.византиски до со 15 век.

Традициите биле и на Феникијците, кои биле Венети со тн.Олимписки бого-

ви, а такви биле Викинзите=Варезите чиј центар бил Цариград- сé до Теутони. Пак,

поимот Теутони бил според илирската кралица Теута, а се говори за илирска Бри-

гија. Па Бригија го носела името Европа, според која го носи континентот- Европа. 
Токму со тн.Византија Франките почнале да градат врски од Карло Велики...

Следи и врската со на бригот Самоил со еден негов брат. Тие со Франкот Отон  I

разговарале на склавински=тн.словенски, оти друг народен јазик во Европа немало.

Неговиот син Отон  II  се оженил со Теофана, која била од македонската динасија.
Таа била архитект, се развила градителската способност, медицината, науките итн. 

Значи, традициите биле на бригиските богомили и тн.византиски Бригијци.

Со бригиските богомили,чии наследници се катарите- па следат темпларите.
На стр. 64 се наведува: „Торовата мајка е позната и под други имиња, како

што е Фреја или Фриг“. Скадинавците го примиле христијанството 1000. г.п.н.е.
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Значи, видлива е врската со Фригија=Бригија, која влегла во Македонија.
Авторите,  на  стр.  57,  во  заклучокот,  велат:  „Рослинската  капела  лежи  на

неколку милји од Единбург. Го изгардил измеѓу 1440. и 1490. година Вилијам Сент
Клер од Рослин, како копија на срушениот Ерусалимски храм кој го изградил крал-

от  Ирод,  користејќи  идентично  камење  на  оригиналниот  Храм.  Западниот  ѕид  е
иродовски по својот архитектонски стил и неговото завршно камење е обликовано
да изгледа како разбиен дел на рушевина“.

На стр. 69 авторите во заклучокот пишат:„Основањето на семејството на Се-
нт Клер во Франција во текот на првата половина на единаесетиот век е комбини-

рано со еврејска и скадинавска лоза. Поради тоа подоцна Вилијам Сент Клер го из-
градил Рослинг со  изразбани  ликови и мотиви  од двете  митологии, кои  го делат
убедувањето за централната важност на Венера“. (Без етнички еврејски народ, Р.И.)

Тие не ја бараат врската со бригиски богомили и нивните катари...темплари. 

Мајкл Бејџент, Ричард Ли и Хенри Линкол,  на стр. 224, пишат: „Повеќе од
половина столетие пред Исусовото родување, Палестина подлегла на Помпејовата
војска и неа и била наметната римската власт. Тогашното Римско царство обфаќа-
ло, меѓутоа, преголемо пространство и премногу било преоптеретено со сопствени
работи да би го установила управнииот апарат неопходен за непосредно управува-
ње. Рим, затоа, создал една лоза марионетски кралеви кои имале да владеат под не-
ковото окрилје. Тоа била лозата Иродовци- кои не биле Евреи, туку Арапи. Родо-

началник бил Антипатар, кој на престол на Палестина се качил пред Христа. После
неговата смрт годината 37. пред Христа, го наследил синот Ирод Велики (Херод),

кој владеел до 4. година на старата ера. Човек себе мора да дочара, значи, една со-

стојба слична на онаа во Франција под управата на владата Вишиј  (Vichy)  измеѓу
годината 1940. и 1944...“. (Антипатар Македонец по Александар Македонски, Р.И.)

Меѓутоа, Антипатар не бил со закосени очи, затоа што бил само Македонец.

Значи, авторите ги одбегнуваат Македонците кои владееле после смртта на
Александар Македонски: Селеуки (Селеукија=Селџукија)...Антигони, Птоломејци.

На стр. 350 авторите ја продолжуваат својата хронологија- за Новата ера:
„34. Исус ја започнува својата месијанска мисија наполнувајќи 40 години
36. Најдоцен можен датум на Исусовото разапнување
68. Списи од Мртво Море закопани во Кумран и испод Ерусалимскиот Храм
70. Римјаните пот титусовото водство го уништиле Ерусалим и Храмот
1099. Крстоносници го завземаат Ерусалим
1118. Основачи на редот на Витезови Темплари почнуваат со ископување на

рушевините на Иродовиот Храм
1128. Витезовите Темплари го завршуваат ископувањето на храмот
1140. Документи пронајдени испод Ерусалимски Храм однесени во Шкотска
1307. Витезови Темплари оптужени за ерес
1441. Започната е градбата на Рослин
1598. Прва забелешка за состаноците на Масонската ложа
1714. Прва белешка за состаноците на Големата ложа на Јорк
1725. Формирање на Голема Ложа на Ирска
1736. Формирање на Голема Ложа на Шкотска
1813. Оформана Обединета Голема Ложа на Англија“.

Значи, масони биле од 16. и 17 век.Меѓутоа, за нив биле најбитни ритуалите.
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Стр. 14: „Таа 1989. година, кога се здруживме да го истражуваме потеклото
на масонските  ритуали,  верувавме  дека  ги  развила струјата  на романтичните ми-

слители  измеѓу  седумнаесетиот  и  деветнаесетиот  век,  од  парчиња  и  стапчина  на
езотеричните традиции....“.Значи, се говори само за 18. и 19. век, а никако порано.

Стр.15:„Спрема званичната призната историја,ништо не било засигурно поз-
нато за братството пред него штоАнтони Сојер е поставен за Голем Мајстор на лет-
ната долгодневница 1717. година,кога група масони од Лондон ја основале Голема-
та Ложа.Меѓутоа,не било ништо ‘големо’ во шакица машки од четири крчми кои се
договориле да се соберат како формална единица, поготово што Слободното ѕидар-

ство било живо и здраво во многу други градови и места, посебно во Шкотска“.

Стр.  21:  „Во  Другиот  Месија расправавме  за  импликациите  на  некои  ма-
сонски коментари кои Митриновиќ ги сочувал, ама другите масонски блага ја виде-
ла светлоста на денот тек подоцна, кога колекцијата прописно ја сложивме на по-

лицата, ги заведовме во каталог и ја направиле пристапна без кривење по тесниот
метален тунел до него да би се дошло. Меѓу воопштените томови се најдувале  и
порани копии на масонските ритуали кои повеќе не се во употреба. Една книга на
ритуали  датирала од раниот деветнаесети  век  и  го содржувала  сите детаљи, илу-

стрирани со дивни дрворези, за сите степени на древниот и прифатен шкотски об-

ред на слободното ѕидарство. Ја напишал Е.А. Мекленахан, кој бил татко на чуе-
ниот масонски научник Чарлс Т. Мекленахан. Самата книга било дивно откритие,
оти  објаснетите  ритуали  кои  не  подлегнале  на  големи  штетни  модификации,  се
спроведени на заповед на војводата од Сасекс, првиот Голем Мајстор на Обедине-
тата Голема Ложа на Англија 1813. година“. Стои: „од раниот деветнаесети век“.

Стр. 48: „Роберт му се заблагодарил, а подоцна  во колите  ги  погледнавме
хартиите кои  ги  добил. Рекол дека ритуалите  се  направени  во Големата  Ложа  на
Чарлстон во Вирџинија, во осумнаесети век“. Стои: само „во осумнаесети век“.

Стр. 73: „Книгата за Енох била изгубена и не е пронајдена све до доцниот
осумнесети век- после што масонските ритуали почнале да кружат...“. Само 18 век.

Стр. 111: „Можноста агловите  кои  се  појавуваат  во ритуалите  случајно  се
занемарливи, сега кога се знае како функционирал Хананскиот ум. Овој ритуал ве-
ројатно е прастар, а значењето одавно му е изгубено, многу пред него што настана-
ло слободното ѕидарство.Ова е уште еден пример како древната усмена традиција и
одржување на ритуалите можат да ги пренесуваат информациите преку долг време-
нски период, а луѓето кои ги преноселе да немаат претстава за нивното значење“.

Се говори за изгубено значење, пред „што настанало слободното ѕидарство“.

За да се дообјасни овој временски редослед авторите,на стр. 22, истакнуваат:
„Несумице читајќи за ритуалите во оваа фасцинантна книга,сме воочиле дел

за Еноховиот кралски свод. Откривме дека книгата за пророкот Енох е изгубена во
раниот христијански период и дека не е пронајдена до 1774. Ипак, предговорот на
оваа книга тврди дека ритуалите  кои во неа се содржани потекнуваат од времето
пред 1740. и можевме да видиме дека прилично детално ја опишува  важноста на
Енох и неговата улога во предвидувањето на претстоечкиот Потоп. Ова тема не би-

ла широка прифатена све до откритието на копијата на Книгата за Енох во текот на
дваесетиот век, за што поопширно ќе говориме подоцна. Како овие стари митови
задржале така истакнато место меѓу одбиените ритуали, освен ако не претставуваат
остаток на древните усмени традиции ?“.
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Стр. 30: „Книгата за Енох, која била популарна во првите два века на хри-

стијанството, е изгубена и не е пронајдена све до осумнаесетиот век, додека шкот-
скиот масон Џејмс Брус не почнал да ја трага. Ја пронашол скриена во Етиопија, а
кога ја превел, луѓето биле убедени дека тоа е потполно расипана верзија, оти содр-

жела чуден материјал, вклучувајќи цели поглавја за несфатливита астрономија“.

Стр. 73: „Книгата за Енох била изгубена и не е пронајдена све до доцниот
осумнесети век- после што масонските ритуали почнале да кружат.Значи, древниот
лик на Енох  се поврзува со пренесување на тајните информации од некое доба пр-

ед него што историјата почнала, до новиот свет кој е створен на Среден исток. Исто
така сме откриле дека и арапските народи знаеле за Енох, преку Куранот, како но-

сител  на  големото  знаење,  нарекувајќи  го  Идриз,  што  значи  учител  (од  коренот
дрс). Селото близу Багдат, по име ‘Саид Идриз’, се препознава како негово задно
пребивалиште на земјата, а и денес муслиманите му одаваат почит сабота, поготово
на ускрсната сабота“.

Да се повтори: „Откривме дека книгата за пророкот Енох е изгубена во ра-
ниот христијански период и дека не е пронајдена до 1774“. Значи, до 18 век без неа.

„Книгата за Енох била изгубена и не е пронајдена све до доцниот осумне-
сети век-после што масонските ритуали почнале да кружат“.Тогаш ритуали кружат.

Меѓутоа, „Ипак, предговорот на оваа книга тврди дека ритуалите кои во неа
се содржани потекнуваат од времето пред 1740.“, со „древните усмени традиции ?“.

За блискоста на годината, тие на стр. 68, велат: „Годината 1736. е важна за
шкотската масонерија оти тогаш шкотската ложа одлучила  да ја избере Големата
ложа која со неа би управувала...“. Па меѓу 1736 до 1740 година е разлика 4 години.

На стр. 104 и 105 е за врската меѓу ритуалот на Мелхиседек на масоните:
„Ако свештеник-крал Мелхиседек од Салим е историска личност, можеме да

бидеме сосем сигурни дека тој водел ваков вид годишен ритуал, а можда самиот тој
и  ги  знаел  сите  основни  тајни.  Постојат  големи  сличности  со  ритуалот  на  масо-

нскиот трет степен, покрај чинителот дека за Хананските обичаји никој ништо не
знаел до пред отприлика седумдесет години. Бројот на допирни точки е значаен и
помисливме дека постој голема веројатност дека измеѓу нив постои некоја врска“.

Значи, „Постојат големи сличности со ритуалот на масонскиот трет степен,

покрај чинителот дека за Хананските обичаји никој ништо не знаел до пред отпри-

лика седумдесет години“. Следи врската биле очевидна и тоа во последните векови.

А кога се говори за масоните, откога било тоа ? Авторите, на стр. 45, пишат: 
„Во  Хирамовиот  клуч сме  истражувале  дали  постои  врска  измеѓу  Витезо-

вите Темплари и Слободното ѕидарство, ама во тоа време не имавме увид во било
кој ран ритуал кој ја опишува оваа врска. Годината 1999. во Собранието Единбург
говоревме за потеклото на Слободното ѕидарство. После овој говор ни пријде некој
постар господин кој се претставил како масон. Со себе носел стара, излижана, ко-

жна актенташна која нам внимателно ни ја пружил.

‘Колку знаете за раните масонски темпларски ритуали ?’ запрашал.

Признавме дека не знаеме баш многу,освен коментарите кои ги пронајдовме
во Митриновиќевата збирка.

Тој стар господини внимателно ја отворил актенташната и извадил две ста-
ри, згнечени, црвени оичвичени книги на ритуали, за кои рекол дека ги наследил од
својот дедо, кој исто така бил масон.

111



‘Овие се ритуали кои некогаш ги изведувал Големиот матичен табор на по-

високиот ред на Шкотските Витезови Темплари’, рекол. ‘Едино го прифатил Голе-
миот обреден совет и Суверено Шкотското светилиште, ама оттогаш не се приме-
нувани све до раниот деветнаесетти век. Никогаш не ги применував’, додал, со ја-
сна нота на жалење во гласот“.

Па кога се говори за денешните масони, сé било само од деветнаесетиот век.

За ова да се потврди, е битно што тие, на стр. 73, за Книгата за Енох пишат:
„Книгата за Енох била изгубена и не е пронајдена све до доцниот осумнесе-

ти век- после што масонските ритуали почнале да кружат“. 

Во прилог се наведува и дека во еднобожеството не се дозволени магии, ве-
штини..., што е споротивно во Книгата за Енох- во Европа достапна од 18/19 век.

Значи, сé почнало од 18 век н.е., а потоа тие си напишале и своја историја...
Авторите, на стр. 107/8, пишат: „..Во текот на првиот дел, постој пиједастал

во центарот на внатрешниот троагол, на кој стои Том на светиот закон (назив Том
на светиот закон користат масоните да би упатиле на светата книга кое го прифа-
тиле сегашните масони. Во англиската ложа тоа би било христијанска Библија, ама
во додатокот исто така била и отворена Тора, Куран, Книга на мормони или инди-

ски списи) отворен на книга Постоанување, глава 14. За другиот дел пиједасталот и
Том на светиот закон се померуваат внатре на шаторот и се сместуваат испред пр-

етседателовата столица; во центарот на внатрешниот троагол се поставува мало по-

столје за клечење или јастуче...Претседателот носи бела одора со натпрсник преку
неа и митра“. Па сé ова наведено било само од крајот на 18 век, никако порано.

Значи,се говори за мегалити...градежи од римско време- свеченост во шатор.

Да се повтори: Во континентот во 2 милениум н.е. имало канибализам, во 14

век не знаеле за лајца и вилушка..., цитирајќи ги во претходните книги. Следат 16 и
17 век. Меѓутоа, всушност масонството било со Книгата за Енох од 18 век и 19 век.

Тогаш се појавуваат богати семејства, бакарството со тн.Евреи зема замав-робови...

Тие во 18 и 19 век останале да си бидат расисти, а и во 20 век дури фашисти.

За сé ова да се потврди, до денес се раснонесвесни- со повеќерасни јазици.

Ако тие би биле напредни, цивилизирани, тие би говореле со својот јазик. А
тој бил нивниот венетски јазик, кој биле илирски,со своја Теута сé до Теутони, у=в.

На Апенинскиот Полустров биле населени Венети и Илири. Според автори-

те, Венетите биле Словени. Поимот Илири бил синоним на Словени- мои книги...

Константин Велики, за да не биде убиен, бегал кај татко си во Англија. Тој
јавал, менувајќи си ги своите коњи да не го достигнат прогонителите, по долината
Вардар-Морава- Дунав...сé до Англија. Во неговите писма никаде не се наведуваат
живи суштства со човечки лик Словени. Пак, за Словени историчарите говорат за
четири поими: Анти, Венети, Склавини и Словени. Тие биле: Анти=Анти; Венети=

Венети; Склавини=Склавини (Римјаните почнале да го познаваат поимот склавина
=област само од 5 век н.е.); Словени според Слово, со Божјо Слово, Слово=Логос...

Русите пишеле со рецки. Токму затоа тие биле само „роцки народ“. Кога тие
ги превзеле словата од Солунските Браќа, тие станале Словени. А тоа било од ко-

инските=тн.византиски слова.  Според цариградскиот патријарх Фотиј, тие во 860

година се изјаснале за Словени. Значи, тие прво биле Рецкари, а тек потоа Словени.

Авторите, на стр. 8, говорат за „Перуѓа, во Италија“. Поимот Перу бил како
словенски бог Перун, кој бил истоветен на Зевс=Св.Илија. Перун го имале и Етрур-
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ците, кои биле Рунари- тие пишеле со руни (рецки). Во нив имало мноштво тн.Ки-

рилични слова. Како Етрурците Рецкари биле и Русите. Русите биле Венети, а Ру-

сија Венеа. Русите биле Варези=Викинзи. Европа била населена со Венети- Рунари.

Самите Руси кажуваат тие биле Македонци и Бриги со Свети Ѓорѓија. Токму
тој станал коњаник само во Бригија. И тој како коњаник се најдува во рускиот грб,

кој бил тн.византиски двоглав орел. Ама и рускиот јазик бил на Кирил Солунски.

Бидејќи се говори за Етрурците, чиј јазик како на Русите бил тн.словенски
со тн.словенско писмо руни, во кои има и тн.Киричични слова, тие се најдобриот
доказ дека врз тн.Словени постои заговор и тие понатаму се оспоруваат и се одро-

дуваат, иако се најброен народ. До денес етрурскиот јазик се споредува со јазици
дури од монголско-индиска Азија и црнечка Африка, но никако со тн.словенски ја-
зик, во никој случај со етрурските соседи Словенци и Далматинци (Хрвати). Токму
нивни соседи денес им се само Бригите (Брзјаците), само тие го имале дативното у.

Бригите биле најстари и најразвиени. Кога влегле во состав на Македонија,
со Филип Македонски, Бригија назаднала...Следи таа да биде оплачкана од Рим, и
како Возобновено Македонско Царство,  тн.Византија, да  опстојува.  Следи да на-
влези  исламот  од Персија.  Се  појавиле  Селџуците,  а  тие  биле  Селеуки  само  му-

слимани. Нивната Османова лоза биле Комнени, кои биле Бриги. Најголемо зло до-

живеала Бригија од 1913 година. Таа година била поделбата на Македонија. Бриги-

ја подпаднала под Србија. Таа не дозволувала да се градат школи. И Бригите од нај-
образовани станале потполно неписмени...

Меѓутоа, бригиската трагедија почнала со укинувањето на нивната бригиска
црква Охридска архипепископија во 1767 година. Тогаш било уништено матичното
книговодство. Така Бригите си го изгубиле своето потекло. За да се забрза поста-
пката им се менувале презимињата според дедовците. Така се збришал секој траг.

Напротив, Континталците биле дивјаци и канибалисти, не знаеле за лајца и
вилушка...Со појавата на парната машина, а Македонците таква имале во старата
ера, направиле брз чекор кон напредокот. Си напишале свои истории, дури им на-
пишале нова историја на Бригија со Македонија.Следи тие Македонија ја поделиле.

Место Бригите, кои владееле во Египет како Хикси и Птоломејци, а Маке-
донци владееле во Египет од 19 век- Мохамед Али од Кавала- да бидат првенстени
тие со Македонија и Египет биле уништени не само во старата ера, во вториот ми-

лениум  на  новата  ера,  дури  во  19 и  20 век,  ама  и  во  21 век...  Следи  Бригите  и
Македонците никаде да не се, а дивите канибалистички Континталци да говорат за
прогрес, дури и за масони. Меѓутоа, комјутерот не бил масонски, туку македонски. 

За Континеталиците да се убедат каде всушност се најдуваат и што се,следи:

На стр. 14 стои Англија и Велс, поими со пелазгиско=тн.словенско потекло:

Англ=а н гл=гел=жел + ва = желва, в=б, желба. Пак, Велс=Велес тн.словенски бог.
Стр. 15: јакобити, б=в, јаковити: Јаковит=јак ков ит. Ова било бригиско име.
Стр. 33 во Шкотска, Ирска, Велс и Англија се наведени мноштво тн.слове-

нски поими. Меѓутоа, најбитните се Велс=Велес и во Англија Волс=Волос- Велес.
Овде е битно што е в=б: Војн=Бојн. Па токму Бојн била Бојана-во претходна книга;

Стр. 357 се говори за хебрејски збор. Таков и никогаш немало. Дури Фреја и
Фриг биле нордиски.Тие биле бригиски, како што бил норд=норт, понорт=понорит:

Ангел=а н гел=жел. Ангелот бил само желва=желба- ништо повеќе/помалку;
Англесија=англ лесија: лес-леска, до Лесија, Лес=Леш, Лесија в. кај Цезар...;
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Афродита=а фродита=продита=породит-а; „Фреја била божица на љубовта,
убавината, плодноста, што преставува и планета Венера“.Значи, балканско потекло.

Арон=а рон, кој се рони; трон=т рон,бригиски и кај Македонци во Пакистан;

Ахирам=а хирам=х ирам + в (-н-т) = вирам (-нирам-тирам):тирам=Тир ам ...;

Боденско Езеро: Боден=Воден=Водин=в Один; Бавар=Вавар=в авар=а вар;

Вепар=в епар=ебар,п=б, а=е: ебар=Eber, во прилог пар=пари=Парис=Париш;

Гепард=гепарт=г епарт=е парт=парет=парит; епар=ебар=ебер=Eber= нерез;
Делта=дел та- именките се правеле со в-н-т на почеток, на средина и на крај;
Друид, у=в, дрвид; и=е Х-омер=Х-омир и д=т: дрвет=дрвит-само едно дрво;

Единбург=един бург, р=л, булг=вулг=волг=волгар: Volk=фолк=полк=полка;
Ел Елион=ели он, бил Бог, како Елисавет=Ели савет, само Хелиос=Илиос;
Енох=е нох, х=в, нов, како Ное=Нове-јас признавам само истогласно;

Завет=савет-Елисавет=ели (хели=Хелиос) савет, денес инаку тестамент;
Идрис=и д рис: и да рис=риз, и да риза, а кој риза учи и е учител;

Ирска=ир...: Ир=Ил, спореди со баир (ваир)=б(в) аир=а ир- аир е кон Сонце;
Јахве- без х, оти и не се чита, е само јаве. Тој му се јаве, јави, се појави итн.;

Карло Велики- Carl=царл=царил=царувал, само цар; Groß-грос-гло с, голем;

Крон=к рон; Арон=а рон; Трон=т рон;врон=в рон;срон=с рон; порон=по рон;

Либан, б=в, Ливан=ливан - в = лиан, и=е, леван + т = Левант: леван=левант;
Мелхиседек=мелхи седек:мелхи...малах=малав=малак=малаг=молог=молох;

New=нев, како кај лев=лав=лов, нев=нов- само тн.словенски;

Норман=нор ман: нор-нора,донор...замор...понор; ман-Мане=Мино=Моне...;
Один бил тн.словенски бог: в + один = водин; в + Одеса = водеса- до Воден;

Оркни=оркн.: оркн=оркан=орган=орхан=орван, в=х=г=к- предност оркан;

Пента - н = пета + т = петта: поими се правеле со в-н-т (напред-среде-крај);
Перуѓа=перу.. (Перун); бог Перун на Етрурците, Германи од богот Герман;

Рослин=росл  ин=тн.словенско:  Росл=росел=росил=рос  ил=Ил-  ил  врне...;
Рослин=рос лин, роса која линее, да се спореди со Линка=лин ка, ама и Лин итн.;

Седек, стр. 106, „седел во Божјиот совет“: Мелхиседек седел- тој бил седек;

Поими се прават со в-н-т: седев=седен=седет + к =седевк-седенк=седетк- седенка; 
Скадинавија:Скадин=с кадин- Кадино; с=тн.словенско во Сведен=с Веден...;

Снора=с нора за Норвег=Норвеж=Норвез=нор вез: вез=вез- во поморството;

Тир=т ир: ир=ил, р=л, Ил=Илиос=Хелиос- с Ил =сил=сол=С’лон=Слонце; 
Угарит=угар ит=бригиско: угарит=угарити; б (в) + угарит = бугарит: бугар;

Финска=Фенска, Фини=Фени=Вени=Венеди=Венети=Венеција=тн.Словени;

Хелиголанд=Хели голан д=т: Хели=Хелиос-Елисавет=ели (хели) савет, а=о;

Шведен=Сведен=с веден, Веди=Венеди=Венети со балканско потекло;

Шекспир, ш=с, Секспир=сек с пир: секи=сечи  и пири (гори). Келтата била
секира. Следи келта=килта=кирта, сéкирта=сé кирта, сé кирта=кир (кир-и) та=та;

Шкотска, ш=с, Скот=скот; Шпанија=Спанија=Спан...: Спан=с пан=Пан; 

Поимите биле на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик на Белците.  
Арамејски и староегипетски биле дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Цр-

нци (Семити). Од нив произлегле новоперсиски и Птолемејовиот Александријски
јазик коине. Двојна коинска „копија“ бил латински во 240 г.п.н.е. од Лив Андроник
и во 15 век н.е. со уште околу 10.000 коински зборови. Како трорасен јазик бил го-

тскиот- „копија“ на коине со готски=татарски зборови- на Готите со свој бог Асен. 
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Бидејќи дворасните јазици не биле разбирливи, тие морале да бидат рефор-

мирани. Први со реформи започнале Птоломејците во Египет. Тие од староегипет-
ски јазик ги отфрлиле семитските зборови и го создале коптскиот јазик кој бил тн.

словенски со мноштво тн.Кирилични слова. Истото го направил македонскиот цар-

ски двор. Тој го задолжил Македонецот Константин (Кирил) Фиолозоф (Солунски)

да се реформира коине. Кирил Солунски ги отфрлил семитските зборови и го со-

здал тн.старословенски јазик. Со јазикот следи тн.Византија јазично ги обединиле
склавинските простори, а Римјаните ги обединувале Континталците со латинскиот
јазик. Бидејќи тој не бил разборлив за Континталците, тие си создавале свои вулга-
рно-латински. Таков бил франковиот, шпанскиот итн. Следело нивно одродување. 

Па западно од Германија се говорат дворасни романски јазици, а источно од
Франција готски јазици. Во Германија прв странски јазик бил токму германскиот.
Според руски автори(Удаљцов...), околу 30% готски=татарски=монголски зборови.

Значи, Германците се обединуваат со трорасен протестански јазик на Лутер,

а Германци има и католици. Ова било само поради тоа што тие меѓусебно не се ра-
збират, на пример Баварци со Прусинци. Меѓутоа, ова ним не им пречи тие да твр-

дат дека тн.Словени биле повеќе народи. Токму ова не е вистина, затоа што до де-
нес тн.Словени меѓусебно се разбират. А ова говори тие биле само еден народ. 

Нивното разединување почнало кога Русите го исклучиле тн.старословенски
јазик, однего создале руски падежен јазик- народниот бил само безпадежен. Греш-

ката ја повториле Србите. Тие се откажале од тн.старословенски јазик, а од него со-

здаден свој српски јазик.Тој до денес се учи да постане народен- процес незавршен.

Така место денес Русите и Србите да бидат еден народ тие постанале два.
Процесот на делба на тн.Словени бил носител Ватикан со католичкиот во-

дач Виена. Тоа се потврди со Вук Караџиќ. Кога Германците почнале меѓусебно да
се обединуваат со германскиот јазик, Браќата Грим... го завеле Вук Караџиќ тој да
се откаже од тн.старословенски јазик. Така тој од него создал српски јазик. Место
да има еден македонски народ, оти тн.старословенски бил македонски јазик, се со-

здале два народи Руси и Срби. Дури издејствувале, тој да го германизира јазикот,
тој ја внел слабата и мешовита промена на именките од германскиот јазик. Меѓу-

тоа, народот понатаму си говорел на своите говори, кои биле македонски и тоа сé
до реката Дунав. Со германизирањето на српски јазик, јазикот повеќе се оддалечил.

За оддалечување на тн.Словени се грижел Ватикан. Тој во Втора светска вој-
на бил носител на истребувањето  на  православните  (Срби) од католиците  (Хрва-
ти). Од ваквиот крволочен злостор не се заситил, тврдел дека во СФРЈ не смеат да
живеат заедно Србите и Хрватите кои биле два народи меѓусебно во сé различни.

Ама тој никогаш не се изјаснал исто за Германците: католици протестанти.

Следи да се обединат Европјаните со тн.старословенски јазик.8 Како нивно
поедноставно обединување е можно со бригискиот постледен јазик.

Значи, се говори за Македонија и бригискиот јазик кој денес е македонски.

З а к л у ч о к

8 Обединувањето треба да започне со Русите и Србите, кои треба да се откажат од своите два јазика.
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Континталците  како  Белци  по  секоја  цена  го  отфрлаат  своето  потекло  од
својата бела раса. Следи за нив не постои Левант, се левал со морска вода- левант=
леванот. Дури се одбегнува и јужниот Балкан, каде живееле Бригите. Според еги-

петскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Бригите биле постари од Египтјаните. Само
тек за време на Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија. 

Историски Келтите=Галите биле Бриги, а Континталците Македонци и тоа
по потпаѓањето на Македонија под Рим, Римјаните Македонците ги колонизирале
не само во Рим- тие него го изградиле- туку низ континентот: Меровинзи, Баски...

Иако е ваква состојбата, Континталците си го имале Дарвин- во ембрионал-

ниот развиток никогаш човекот не личел на мајмун,9човечка првобитна крвна група
била 0, како спротивност на мајмуните со сите крвни групи, и меѓу човек и мајмун
досега никој не добил меѓупроизвод. Токму затоа коњот со магарето се поблуску.

Место Католичката црква да се бави со христијанска догма, таа се бави со
Дарвинизам, со астрономија- го променала календарот. Tаа не била/e христијанска.

Карло Велики (8- 9 век) не бил писмен- Carl=царл=царил=царувал, само цар.

Во континентот во 2 милениум н.е. имало канибализам, во 14 век не знаеле
за лајца и вилушка.Токму затоа само во 16 и 17 век биле масоните,а никако порано.

Следи тие денес се раснонесвесни (повеќерасни јазици), а го оспоруваат тн.словен-

ски јазик, кој бил варварски=пелазгиски на кого говореле Белците- нивна гордост. 
Континталците како несвесни ја ништат Македонија и нејзините Македонци
Меѓутоа,ќе следи и обединување на Европјаните со тн.старословенски јазик.

А како нивно поедноставно обединување е можно со бригискиот постледен јазик.

L I T E R A T U R A

Naslovov  "Masonskata  istorija-  falsifikat"  e  napi{an  spored  knigata  "Kwiga  o  Hiramu",  na

avtorite, Kristofer Najt i Robert Lomas. Kon nim se priklu~eni i drugi kni-gi na drugi svetski avtori. 
Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi: 

1. �Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite�, format A5.

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)

b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10)

v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)  

2.�Nov Aleksandar Makedonski� (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)

              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9)

              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)

3. �Odroduvawe na Makedoncite�, avgust 2001 godina.

4. �Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija�, april 2002 godina.

5. �Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti�, juni 2002 godina.

6. �Vlasite- t.n.Sloveni�, septemvri 2002 godina.  

7. �Zavera protiv anti~kite Makedonci�, oktomvri 2002 godina.

8. �Grcite- ve{ta~ki narod�, april 2003 godina.

9. �Ishrana na govedata�, maj 2003 godina.   

10. �Slovenite- germanski falsifikat�, juni 2003 godina.

11. �Germancite i Makedoncite- edno isto�, juli 2003 godina.

12. �Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija�, mart 2004 g.

13. �Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni�, juni 2004 godina.

14. �Makedonskata Komnenova Albanija�, avgust 2004 godina. 

15. �Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni�, januari 2005 godina.

9 Споредено со наводите во Библијата, Католичкиот Бог би личел на мајмун, а Протестантскиот на
неандертал. Бидејќи неандерталот бил мајмун,ништо не се менувало-овој не оставил свој наследник.
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16. �Evreite- t.n.Sloveni�, april 2005 godina.  

17. �Homerova=tn.slovenska Makedonija�, oktomvri 2005 godina.

18. �Albancite kolonisti vo Makedonija�, januari 2006 godina.

19. �Atlantida-falsifikat na Solon i Platon�, dekemvri 2006 godina.

20. �Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite�, mart 2007 godina.

21. �Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci�, maj 2007 godina.

22. �Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite�, maj 2007 godina.

23. �Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci�, avgust 2007 godina.

24. �Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani�, noemvri 2007 god.

25. �Belcite narod so eden jazik�, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008

26. �Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg�, 15.04.2008.

27. �Helas�, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.

28. �Slovenite falsifikat�, 250 strani, 18.09.2008.

29. �Helenite i Grcite falsifikat�, 199 strani, format A5, 13.11.2008.

30. �Dodunavska Makedonija�, 296 strani, format A5, 21.01.2009.

31. �Etnografija na Makedonija�, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009.

32. �Od kogo postanavme�, strani 256 format A4, 18.05.2009.

33. �Evropskite zlostori vrz Makedonija�, strani 104, 17.06.2009.

34. �Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti�, strani 175, 05.08.2009. 

35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009.

36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009.

37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009.

38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010.

39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.

40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010.

41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010. 

42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.

43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.

44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010. 
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010. 

46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.

47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.

48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.

49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.

NAPOMENA:  Knigite  pod  25,  27  i  31,  koi  se  na  germanski  jazik,  mo`at  da  se  najdat  na  internet:

www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo  �Ilijada� po-kraj Crna Reka, vo

Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 49 na

makedonski jazik. A i ovaa 50- ta kniga e vnesena vo internet. 

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i

gubewe pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi

vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev

mo}en da se spravam so samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto

uni{tuvawe  da  go  vnesam  vo  knigite.  Otsekoga{  sum  gi  registriral  neprijatelite  na  makedonskoto

zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...Sledi samo za

pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo

mal  tira`,  so  tro{ok okolu  100 evra.  Nekolku  pati  poku{av  da  dobijam sredstva  od Ministerstvoto  za

kultura,  za  knigite  do br.  4.  Me|utoa,  jas za  vlasta  koja  be{e vo slu`-ba na  neprijateli  na makedonska

Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i vo istorijata se

odrazi.  Iako  samo  jas  imav  pi{eno  za  `ivotot  na  Makedonecot  Georg  Ka-striotis,  a  Albancite  kako

falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo

~est na tn.Skenderbeg, mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam

proglasen i za "laik".
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Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, od pod broj 39

pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.

Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.

Ovoj veterinaren lekar  so svoite  kolegi  veterinari  od Veterinarniot institut  se nositeli  na zloto,

koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, na zemjite

im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme

bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-onizacija-

reon najdobar za govedarstvo bil/e Bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.

Skoro  sekoja  godina,  od  1990  godina,  redovno  se  javuvav  na  konkursi  na  Zemjodelski  i

Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko-

la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-sturale konkursite

ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven samostoen trud,

nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.

Pak,  izborot  se  vr{i na mangupski  na~in-  mesto  da ima eden stav za izbor na docent,  von-  i

redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara

obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site tri stava se sodr`i obrazovan, site si

gi ispolnuvaat uslovite: nie sme kako vo 19 vek.

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А

Вовед..................................................................................... .....3

Смрт на ѕидарите.......................................................................7
Народ кој ги ги гравирал садовите.........................................19

Светлост на тајното учење......................................................34

Скадинавска врска...................................................................46

Соломонов храм.......................................................................57

Поморска врска........................................................................70

Зевс=Перун=Свети Илија тн.словенски................................94

Белците биле еден народ со симбол Сонце...........................98

Масонската историја- фалсификат.......................................100

118


