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Potopa
Vložil/a Pavel Kábrt, So, 06/27/2009 - 18:00

nazor na hypotezu Zacharia Sitchina
Napsal uživatel Triturus (neověřeno) dne Pá, 12/18/2009 - 21:02.
To je složitá a neurčitá otázka = VÁŠ názor. Tady není nejaká jednotná názorově
konzistentní komunita, ba naopak.
Jinak názorů na hypotézy Zacharia Sitchina je celá řada - jak už to bývá - od skalních fandů
až po naprosté odpůrce, vč. těch co si myslí, že by na tom NĚCO mohlo být. Když si to
vygooglujete, tak vám vypadne celá řada článků a názorů.
Takže musíte upřesnit otázku a taky ji položit někomu konkrétnímu. Ale obávám se, že ve
zkratce jeho názory nedokážu vyhodnotit ačkoli na to svůj názor mám.
Není nic překvapivého na shodě sumerských tabulek z Biblí. Ono se trošku jednostraně vždy
předpokládá, že to nutně mladší text ( = Bible ) musel okopírovat ze staršího sumerského.
Jenže to je zjednodušující. Jazykovědci nacházejí v Genesi stopy citací z mnohem starších
pramenů - možná šlo o zestručněné výpisy, takže je také otázkou, zdali je sumerský
pramen určitě starší a biblický mladší.
Další možností, které se ale opomíjí, je ta, že vůbec nemusela jedna zpráva čerpat z druhé,
ale obě mohly čerpat z původního ještě staršího pramene. Ostatně stejné prvky rozšířené v
mnoha legendách o potopě po celém světě nasvědčují spíše čerpání z jednoho původního
pramene, než o vzájemném opisování - i když i to mohlo v dílčích případech probíhat a tak
výsledek je možná i kombinací obou postupů.
Ale to je zobecnění = jednotlivé případy by se musely posuzovat samostatně na základě
textového srovnání, což je v případě ústně tradovaných legent prakticky nemožné (
vystpovat společný výchozí pramen ).
To co tvrdí Zacharia Sitchin není zase tak ojedinělé a neobvyklé a má to paralely nejen v
biblickém a sumerském textu, ale i v mimobiblických apokryfech či řecké mytologii. Každý
tento zdroj může nést střípky pravdy, které je však prakticky nemožné odfiltrovat od
výmyslů a místních úprav = stanovit tu hranici, kde končí historie a začíná mytologie.
Když to maximálně zjednoduším :
http://avalon.wz.cz/Mimozemske_civilizace/Rozhovorsezachariousitchinem.htm
POZN : příchod "bohů" před potopou se pozoruhodně shoduje s řeckými mýty o bozích a
jejich křížencích s lidmi = polobozích, kteří se stali siláky jako Hérakles, což pozoruhodně
zapadá do biblické zprávy o sestoupení padlých andělů, kteří měli s lidmi hybridní křížence
nephilim a podle apokryfní knihy Henoch učili lidi svým vědomostem, proto není až tak
překvapující, že lidé mohli od nich vědět to, co sami svou technikou nemohli zjistit.
Zecharia Sitchin a jeho teorie o bozích, kteří zasáhli do dějin lidstva ( jde o mix Bible a
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starosumerských legend s moderními ufologickými spekulacemi ). Jde o pospojování
možných střípků pravdy obsažených v legendách a s tím co je v Bibli a to vše
interpretováno dnešním autorovým pohledem a světonázorem = obři na Zemi , potomci
"bohů" a lidí. Základ může být pravdivý, ale zbytek je naprostá spekulace a místy až šílená
kompiláž.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin [1]
Některé myšlenky k tomuto tématu jsem zde již publikoval v těchto diskuzích pod články :
Hualapaiové a potopa
na : http://kreacionismus.cz/node/106 [2]
Legendy o potopě
na : http://kreacionismus.cz/node/106#comments [3]
Přesnost datování
na : http://kreacionismus.cz/node/258 [4]
Citaci z apokryfní knihy Henoch 1 jsem zde publikoval v diskuzi pod článkem :
Fakta pro stvoření
OBŘI před potopou - ZAJÍMAVOST
Lidští obři před potou - další ZDROJE pro výše uvedená tvrzení
na : http://kreacionismus.cz/node/66#comments [5]
Štítky:
Celosvětová potopa [6]

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 16:09):
http://old.kreacionismus.cz/node/258#comment-2699
Odkazy:
[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin
[2] http://kreacionismus.cz/node/106
[3] http://kreacionismus.cz/node/106#comments
[4] http://kreacionismus.cz/node/258
[5] http://kreacionismus.cz/node/66#comments
[6] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/celosvetova-potopa

Domů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E-mail

Strana 2 z 2

