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Dr. Gy6rf;is Agnes felelSs szerkeszto ritj6n
Hajnal Gyongyi trirtdndsz rdszdre

Az 6si Gyiik6r legut6bbi sztrmitban olvastam H.Gy. ,,Adatok amagyar szakri4lis 6rbks6g

felderitdsdhez,,c. ir6st. Ebben, nagy drdmcimre, tdrtdnik hivatkoz6s a Viklgh6nap ds Vil6gdv
kdrddseire. Az fr6sban els6sorban a Halak korszak6val foglalkoznak, de utakis ttirtdnik arra is,

hogy a Naprendszer jelenleg aveg5hezktizeledd Halak vilSgh6napban tart6zkodik.
Eszrev6telemmel nem kritik6t akarok gyakorolni, csak azt kiv6nom megfegyezni, hogy a
V6dikus hagyomilnyok szerint, a Naprendszer mdr tdbb szin 6ve a Vizbnt6 Vil6gh6napban
tart6zkodik.
A V6dikus hagyomhnyok szerint a Naprendszer i.e. 3102. febru6r 17-18-6n ldpett a Kos
jegydbe. Haezt aszitmotigaznak fogadjuk el, eshozzhadunk folyamatosan 2. 164 6vet, akkor
ki tudjuk sziimitani, hogy az elmrilt Viklg6vben mikor kezd6dtltt az Aranykor.
Levezet6s:
I. e. 3 1 02 +21 60: 5262 lRlzkor kezdetel Bika jegye
I. e. 5262 +216A:7422 lBronzkor kezdete/ Ikrek jegye
I. e. 7422 +216A:9582/Eztistkor kezdete/ R6k jegye

l. e. 9582 +2160:11. T42lAranyakor kezdete/Oroszliin jegye

Ha ellenben levonunk folyamatosan2. T60 6vet, akkor azt tudjuk kisz5mitani, hogy hol
tart6zkodik napjainkban a Naprendszer.
Levezet6s:
I. e.3120-2160--942 a Kos Vil6ghdnap vdge 6s elkezd6dik a Halak Vil6gh6nap.
l. e. 942+i. u. 1218:2160, ami azt jelenti, hogy i. u. 1. 218-ban a Halak Vikigh6napnak vdge

€s elkezd6dik a Viztint6 Vil6gh6nap.
l. u. l2l8+2160:3378, a Vfz0nto Vikighdnapnak v6ge ds kezd6dik a Bak Vikigh6nap.

Mi a helyzet most?
tzt8+794:2448.
Teh6t a mai ds hamisitott id6szrlmit6s szerint a Naprendszer mfir 790 lve van a Vizdnto
jegydben. Ha figy-elembe vessztik Heribert Illig sztimitasat 1790-300 dv:490/, akkor 490 6ve
tart6zkodik a Naprendszer aYizdnt6 jegydben. Teh6t a Vaskorszak is 6lvezte az 500 6ves

6tfed6s lehet6s6get ta egyes korszakok kdzdtt, 6s Allig szitmitflsa szerint isl azt maximillisan
kihaszn6lta. A teljes kihaszndl6s 6rdekdben az 5A0 dvb6l mdg 10 6v van h6tra.

Az id6 szerkezetdnek vizsg6latakor szembetiino, hogy az id6ben egymrist6l minosdgileg eltdro
korszakok, ciklusok vSltjak egymiist. Az esem6ny nem tort6nhet bSrmelyik pillanatban, azido
minosdge v6ltoz6. Spinilis mozgilsban/csigavonal/ fejezbdik ki a kozmol6giai v;lltoz6sok
ciklikussiga. Vissza- visszatdr<ien kdvetik egymiist a teremt6, rnegtart6 6s pusztit6 fizisok, a

lassti 6s a gyors periSdusok. A centrumb6l kiindul6 mozgris a teremtds f;izis4 ezt kdveti a
fenntart6s, 6s a vil6gciklus a pusztulAs-irjrateremtds idej6vel 6r vdget. Azido atradici6 szerint
nem mennyis6g, hanem minos6g, nem line6ris, hanern ritmikus, nem egydntetiien 6s

meghatitrozatlanul folyik, hanem ciklusokr4 peri6dusokra tdrik szdt amelynek rninden
pillanatban jelentdse van.
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