
Atlantiszi időszámítás a Bibliában 
 Ha az ember tanulmányozza a Szentírást, akkor felmerül a kérdés, vajon mikor 

teremtette az Isten a világot, a Kozmoszt? Mózes Genezise Kr. e. 4004-re teszi a 

dátumot, de a tudomány szerint a Földünk 6,5 milliárd éves! A dinoszauruszok kora 65 

millió éve volt, még ez is 3 nagyságrenddel több, mint a mózesi számítás. A másik, 

hogy a Bibliában Jahve teremt, de a gnosztikusok és az ezoterika szerint nem isten, 

hanem csak az anyagot teremtő arkhón, Jaldabaóth. 

A teremtés 

 Már itt felmerül egy súlyos kérdés, az időszámítással kapcsolatban, mekkora is 

az egy év? Az látható, hogy nem szoláris években kell gondolkodni, ha a szent év 

fogalmát akarjuk körül írni. Maga a teremtés mítosza az Ószövetségbe a sumer 

mitológiából került át, az EDIN, azaz az éden Mezopotámia területén lehetett, ahol az 

anunnaki óriások működtek. A Genezisben ez áll: „teremtsünk embert a magunk 

képmására és hasonlatosságára” (Mózes 1.1). Többes számban. Tehát nem a bibliai 

Úr az, aki teremt, hanem az Elohim (istenek), a szellemi erők összessége. Egyesek 

földönkívülieket látnak minden ilyen akció mögött, de azokat is csak „teremtette” valaki. 

 És hogy mikor is zajlott ez, arra itt egy elmélet, egy tétel, melyet Kopácsi István 

nyugalmazott református tiszteletes állított fel. Tanulmányozta a Biblia szövegét és sok 

ellent mondást talált. Összevetette a buddhizmus, a Kabbala, a görög és egyiptomi, 

babiloni vallások tanításaival, és a tudományos nézetekkel, és arra jutott, hogy az 

atlantisziak rendszerén alapszik az egész. 

 

Az idők hajnalán. 

Atlantisz tudománya az egyiptomi vallásból ismert, de a görög filozófia is sokat vissza-

ad belőle. Az indiai eposzok, a Mahábharáta, a Ríg Véda és az Upanishadok is 

tudósítanak az időszámítás rendszeréről. 



A kronológia eredete 

 Az időmérő óra régi neve a kronométer. A kronológia időrendet jelent. A 

mitológiából ismerjük Kronosz titán nevét, aki felfalja gyermekeit, az isteneket. Ez egy 

jelkép arról, hogy ciklusok szerint működik a kozmosz, időnként elnyeli az univerzumot 

az idő. A kígyó a saját farkába harap. Az atlantiszi időszámítás szent, mert a kozmikus 

egységekkel számol. A görögök Kronosznak hívták a Tejút galaxis központi csillagát, 

ami elnyeli a belé zuhanó anyagot, a másik felén pedig megemésztve kiköpi azt. Ezt 

évezredekkel ezelőtt már tudták. Tehát ehhez igazították az időszámitásukat. Már 

tudjuk, hogy a naprendszer 222 558 383 mai napév alatt kerüli meg a Kronoszt, más 

néven ez egy kozmikus hét. 

 A galaktikus számítás alapja a csillagrendszerek forgási ciklusa a központi 

csillag körül, ez a Kronosz. De van nagyobb is, mert a Biblia említi az Ajónokat, 

melyekből 7 adatik a fizikai lét számára. Az Írás szerint most a negyedik ajónban 

vagyunk, annak is a közepe felé. Sok nehézséggel kell még szembenéznünk. Egy ajón 

tartama 10 905 360 767 földi év, majdnem 11 milliárd! Tehát legalább ennyi ideig fonn 

fenn állni a multiverzum, míg a Nagy Reccs során meg nem semmisül, vissza nem tér 

az eredeti állapotába, míg el nem jön Brahma éjszakája. Egy ajón 7 kairoszból áll, azaz 

49 kronoszból. Tovább bontva ez 343 hémera, azaz kozmikus nap. Egy ajón áll még 

2401 hórából, 16 807 akarészből, 117 649 pauroszból. Ennél kisebb részekre is oszt-

ható még. A Biblia is ezt a rendszert alkalmazza, de héber neveket használ. Egy 

Kairosz (Móed) időtartama 1 557 908 681 földi év. Kopácsi tiszteletes párhuzamot von 

a hét pecsét és a kairoszok között, mikor az angyal felnyit egy pecsétet, akkor van egy 

katasztrófa, ilyenkor a Hold a Földre zuhan, ez már négyszer megtörtént, ez okozta az 

elmélet szerint az özönvizet is. Tehát a kairosz egy nagyon fontos időegység. Azért is 

fontos, mert a Föld egyenlítője, pont ennyi egyiptomi hüvelyk hosszú. 

 A Hémera (Jóm) már jobban megfoghatóbb, ez egy kozmikus nap, ez 

31 794 054 napév. A Genezis a teremtés idejét hat napra teszi, azaz a Nagy Bumm 

után kellett 190 764 324 földi év, hogy formát öltsenek a kozmikus gázokból a szilárd 

égitestek. A Teremtő a hetedik kozmikus napon pihent. De ezek az adatok csak a mi 

galaxisunkra állnak, mert a többi más méretű, így más ideig keringenek saját központi 

csillaguk körül. Jelenleg az 1247.-ik hémerában vagyunk. Van Franciaországban 

Carnac mellett egy gigantikus kövekből álló „erdő”. Ezek a kövek is az időt jelölik, 

méghozzá a galaktika korát adja meg az első ajón első napjától kezdve. Összesen 

1225 kőoszlop magasodik a mezőn, de valószínűleg több is volt, legalább 1246. A 

C14-es meghatározás 660 millió évesre teszi a kövek korát, akkor tehát az özönvíz 

után kellett épülnie. A Hóra kisebb egység, ez egy kozmikus óra, napévekben kifejezve 

4 542 007 év. Az Akarész a kozmikus perc (684 858 év), a Paurosz a kozmikus 

másodperc (92 694 év). Van még a mikron (13 242 év) és a minimikron (1891 év). Ez 

a rendszere a mi galaktikánk időszámításának, minden, a mi galaxisunkban élő nép 

ezt használja. Megőrizte emlékét a Biblia, a Védák, az Upanishadok, és más szent 

könyvek is. De mind ez a tudás egy előző emberiség hagyatéka, akik Atlantisz és 

Lemuria lakói voltak. Megőrizte a Stonehenge, a carnac-i kövek, a nagy piramis. 

 

 



 

 

A Carnac melletti kövek a kozmosz korát jelölik, több mint 38 milliárd évet. 

Összegezzük az eddigieket a Föld teremtési ciklusáról: 

7 ajón                             Kozmikus év 

49 kairosz                       Kozmikus hónap, Brahma egy napja 

343 Kronosz                   Kozmikus hét 

2041 Hémera                 Kozmikus nap     

16 807 Hóra                   Kozmikus óra 

117 649 Akarész            Kozmikus perc 

823 543 Paurosz           Kozmikus másodperc 

5 764 801 Mikron 

40 353 607 Minimikron 

Ha ezt a rendszert ismerjük, már bármit ki tudunk számolni, hogy pontosan mi mikor 

volt. Így érthetővé válik a bibliai események ideje is, ami már le volt jegyezve korábban 

is más könyvekben, a sumer agyagtáblákon, az Arvisurában, az indiai eposzokban, a 

görög mítoszokban. A régi emberek mindent tudtak a világról, csak ez az öntelt ateista 

anyagelvű világ felejtette el, már régen nem tudja, mi mit jelent. Az első hiba az volt, 

mikor a tudományt és vallást szétválasztották. A második az, mikor a királyok már nem 

a beavatottak közül kerültek ki. A harmadik az, mikor a transzcendenst kiiktattuk a 

világunkból. „Isten meghalt, mert megöltük őt.” Mondta ezt Nietsche helyesen. Az új 

isten a pénz és a materialista tudomány lett. 



 

A lineáris idő három arca: múlt, jelen, jövő. 

 

 

 

 



Csináltam egy kis számítást a főbb eseményekre, és ez jött ki nekem. 

A teremtés 39 615 405 740 éve volt, ekkor keletkezett újra a kozmosz, mert az 

ősrobbanás nem az első kezdet, hanem egy sokadik újrakezdés volt. 

A mostani Ajón kezdete 7 130 000 024 éve tart, és 4 006 050 870 év múlva ér véget. 

A Földön az emberi élet 4 899 323 438 éve tart, több emberiség is élt már előttünk. 

Tiahuanakó városa 2 225 595 397 éve épült. 

Az özönvíz 667 688 409 éve volt. 

A Stonehenge legalább 263 449 946 éve áll! 

A dinoszauruszok 63 135 353 éve haltak ki, a tudomány ezt majdnem eltalálta. Tehát 

az ember kortársa volt az őshüllőknek. 

A Nazca-vonalak 31 807 614 éve készültek. 

Atlantisz pedig 13 560 éve süllyedt a habokba. 

A számításokat Kopácsi István adatai alapján végeztem, a Biblia mindezt tartalmazza, 

csak még a régi, azaz kozmikus egységekben kifejezve. Aki nem hiszi, számoljon 

utána! Itt a kulcs hozzá. 

Miklós Attila 


