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 Teoria dotyczaca czasu budowy Sfinksa i piramid w Gizie.
 Piramidy i Sfniks starsze niz; cywilizacja Egiptu.  Â  
 Do zbudowania Wielkiej piramidy w Gizie uzytych zostalo okoÂ³o dwa miliony trzysta tysiÃªcy kamiennych blokÃ³w. By
takÂ± iloÂ¶Ã¦ kamiennych blokÃ³w, dostarczyÃ¦ i ustawiÃ¦ w odpowiednim miejscu konstrukcji piramidy Cheopsa,
naleÂ¿aÂ³o kaÂ¿dego dnia ustawiÃ¦ ich aÂ¿ po 330. Opisana przez archeologÃ³w i badaczy technika budowy piramid,
polegaÂ³a na stosowaniu usypanych z piasku ramp, po ktÃ³rych wciÂ±gano pojedyncze bloki kamienne. Do ustawienia
dwÃ³ch milionÃ³w trzystu tysiÃªcy kamiennych blokÃ³w, nawet cztery uÂ¿ywane rampy zabezpieczyÂ³yby dopiero
jednÂ± Ã³smÂ± potrzebnego czasu. Dodatkowo ustawienie czterech ramp na wyÂ¿szych poziomach montaÂ¿u, nie
jest moÂ¿liwe do wykonania z punktu widzenia organizacji robÃ³t.. JeÂ¿eli jednak byÂ³yby cztery rampy, to z kolei, po
kaÂ¿dej z nich, co dziewiÃªÃ¦ minut, musiaÂ³by byÃ¦ transportowany jeden kamienny blok.
 WciÂ±gniÃªcie jednego blok na godzinÃª, jest ostatecznie do przyjÃªcia, lecz w takim przypadku, gdy, zamiast co
dziewiÃªÃ¦ minut transportowany jest jeden blok, co godzinÃª, czas budowy wydÂ³uÂ¿a siÃª siedmiokrotnie. Budowa
musiaÂ³aby w takiej sytuacji, trwaÃ¦ nie dwadzieÂ¶cia a sto czterdzieÂ¶ci lat.
 
 IstniejÂ± dowody odkryte w badaniach archeologicznych, ktÃ³re jednoznacznie okreÂ¶lajÂ± czas prac wykonywanych
w trakcie budowy piramid. WielkÂ± piramidÃª w Gizie zbudowano w czasie panowania faraona Cheopsa. Odkryte
Â¶lady, mÃ³wiÂ± o zaangaÂ¿owaniu olbrzymich siÂ³ i Â¶rodkÃ³w, byÂ³y tam zorganizowane dziaÂ³ania na olbrzymiÂ±
skalÃª, i na tej podstawie, zostaÂ³o przyjÃªte stwierdzenie, ktÃ³re okreÂ¶la czas budowy wielkiej piramidy.
 
 Fakty faktami a logika mÃ³wi zupeÂ³nie, co innego. W prosty sposÃ³b moÂ¿na wyliczyÃ¦, Â¿e w tak krÃ³tkim czasie,
(dwadzieÂ¶cia lat panowania Faraona Cheopsa) nie byÂ³o moÂ¿liwoÂ¶ci ustawienia dwÃ³ch i pÃ³Â³ miliona
kamiennych blokÃ³w na piramidzie Cheopsa. Jednak wielka piramida istnieje i tego faktu nie sposÃ³b pominÂ±Ã¦.
Badania archeologiczne dowodzÂ±, Â¿e piramida Cheopsa byÂ³a budowana za Â¿ycia tego faraona. Fakt, przeciwko
faktowi. Z jednej strony siedmiokrotny brak czasu, na ustawienie wszystkich blokÃ³w piramidy z drugiej strony w tamtym
czasie na tej piramidzie ustawiano kamienne bloki. SÂ± dowody, Â¿e je transportowano i obrabiano a nastÃªpnie
istniejÂ± dowody, Â¿e je ustawiano na piramidzie.
 Ale czy istniejÂ± dowody na to, Â¿e wszystkie bloki wielkiej piramidy byÂ³y ustawiane na piramidzie w czasie
panowania Faraona Cheopsa?
 
 Ile realnie przez dwadzieÂ¶cia lat moÂ¿na byÂ³o ustawiÃ¦ blokÃ³w na piramidzie, uÂ¿ywajÂ±c czterech ramp do ich
transportu?
 ZnuÂ¿my, Â¿e prace trwaÂ³y przez caÂ³y czas to jest okoÂ³o 8200 dni w przeciÂ±gu dwudziestu lat. KaÂ¿dego dnia w
czasie dwunastu godzin, (nie moÂ¿na liczyÃ¦ godzin nocnych) ustawiono 48 blokÃ³w. Przez 8200 dni budowniczowie
mogli ustawiÃ¦ prawie 400.000 blokÃ³w.
 Takie zaÂ³oÂ¿enia jest bardzo optymistyczne i mogÂ³o siÃª udaÃ¦ tylko wtedy, gdy co godzinÃª na kaÂ¿dej z czterech
ramp przetransportowano jeden blok. Taka iloÂ¶Ã¦ wcale nie musiaÂ³a byÃ¦ ustawiona a duÂ¿a czÃªÂ¶Ã¦ czasu
mogÂ³a byÃ¦ poÂ¶wiÃªcona na prace zwiÂ±zane z poÂ³oÂ¿eniem biaÂ³ej wykonanej z wapienia wypolerowanej
powÂ³oki na caÂ³ej powierzchni piramidy. Istnienie takiej powÂ³oki jest rzeczÂ± dowiedzionÂ± a na piramidzie Chefrena
jeszcze istniejÂ± pozostaÂ³oÂ¶ci po takiej powÂ³oce.
 
 W kontekÂ¶cie dwudziestu lat czasu prac przy wielkiej piramidzie, moÂ¿na Â¶miaÂ³o przyjÂ±Ã¦ zaÂ³oÂ¿enie, Â¿e
budowniczowie poÂ³oÂ¿yli duÂ¿o mniej niÂ¿ 400.000 blokÃ³w.
 A moÂ¿e poÂ³oÂ¿ono tylko wierzchnie warstwy, dla jakichÂ¶ wÃ³wczas istotnych powodÃ³w?
 
 WyjaÂ¶nienie tej problematycznej kwestii jest moÂ¿liwe, gdy spojrzymy na wyglÂ±d drugiej, co do wielkoÂ¶ci piramidy
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w Gizie. Piramida Chefrena posiada inny wyglÂ±d a jest to zwiÂ±zane z rozebraniem pewnej iloÂ¶ci kamiennych
blokÃ³w w jej wyÂ¿szych partiach.
 
  
 
 Â  
 Na fotografii przedstawiajÂ±cej obraz czÃªÂ¶ci Â¶ciany bocznej piramidy Chefrena, moÂ¿emy zobaczyÃ¦ rzecz
specyficznÂ±. Z pod warstw nieksztaÂ³tnych skalnych blokÃ³w widocznych na powierzchni obu piramid, tu na piramidzie
Chefrena, wyÂ³ania siÃª kilkadziesiÂ±t rzÃªdÃ³w kamiennych blokÃ³w zupeÂ³nie inaczej wyglÂ±dajÂ±cych, niÂ¿ te w
warstwach zewnÃªtrznych.
 Ten odsÂ³oniÃªty pas pokazuje nam innÂ± strukturÃª konstrukcyjnÂ± kamiennych blokÃ³w. RzÃªdy uÂ³oÂ¿onych
blokÃ³w prezentujÂ± duÂ¿Â± precyzjÃª wykonania. Wszystkie bloki wyglÂ±dajÂ± jakby byÂ³y identycznej wielkoÂ¶ci,
inaczej niÂ¿ te, ktÃ³rymi byÂ³y przykryte, a ktÃ³re kiedyÂ¶ zostaÂ³y z tej piramidy zdjÃªte.
 
 Odkryty pas kilkudziesiÃªciu rzÃªdÃ³w, ukazuje nam istniejÂ±cÂ± w gÂ³Ãªbi innÂ± konstrukcjÃª piramidy Chefrena,
ktÃ³ra zostaÂ³a przykryta dodatkowymi warstwami kamiennych blokÃ³w. Widoczne sÂ± tu, dwie kultury techniczne.
Bloki uÂ³oÂ¿one w warstwach zewnÃªtrznych, posiadajÂ± rÃ³Â¿ne wielkoÂ¶ci, tamte w gÂ³Ãªbi, wszystkie posiadajÂ±
zbliÂ¿one do siebie wymiary.
 
 WyglÂ±d piramidy, ktÃ³ry wyÂ³ania siÃª z pod warstw maÂ³o precyzyjnego poszycia ukazuje nam innÂ± konstrukcjÃª.
W odkrytym pasie moÂ¿emy zobaczyÃ¦ precyzyjnie wykonanÂ± regularna konstrukcjÃª piramidy schodkowej.
Jednakowej wielkoÂ¶ci kamienne bloki, ukazujÂ± harmoniÃª konstrukcji. Odnosi siÃª wraÂ¿enie, jakby parametry stopni
byÂ³y zsynchronizowane z wymiarami i ksztaÂ³tem caÂ³ej teraz niewidocznej piramidy.
 
 JuÂ¿ na pierwszy rzut oka widaÃ¦, Â¿e sÂ± tu prezentowane dwa style i rÃ³Â¿ne potrzeby:
 Pierwszy styl, widoczny w konstrukcji schodkowej, ukazuje piramidÃª, ktÃ³ra moÂ¿e byÃ¦ urzÂ±dzeniem do
wzmacniania dÂ¼wiÃªku. Kolejne warstwy kamiennych blokÃ³w, sÂ± proporcjonalnie mniejsze w obwodzie z kolei
identyczna wysokoÂ¶Ã¦ kaÂ¿dej warstwy synchronizuje dÂ³ugoÂ¶Ã¦ fali dÂ¼wiÃªkowej, kumulujÂ±c dÂ¼wiÃªk w
mniejszej masie kaÂ¿dej kolejnej warstwy. MoÂ¿na przyjÂ±Ã¦ teoriÃª, Â¿e nieznani budowniczowie piramidy Chefrena,
chcieli przesyÂ³aÃ¦, lub odbieraÃ¦ informacjÃª dÂ¼wiÃªkowÂ± za poÂ¶rednictwem piramidy, lub obu piramid.
 
 Drugi styl, jaki jest widoczny na powierzchni piramidy Chefrena ukazuje nam pozostaÂ³oÂ¶ci po gÂ³adkiej i lÂ¶niÂ±cej
powierzchni piramidy. Niewiele pozostaÂ³o z biaÂ³ej wapiennej powÂ³oki, jakÂ± byÂ³y pokryte obie piramidy, jedynie
juÂ¿ wyblakÂ³e resztki przypominajÂ± Â¶wietnoÂ¶Ã¦ z czasÃ³w faraona Cheopsa. Nurt kulturowy, ktÃ³ry
obowiÂ±zywaÂ³ w staroÂ¿ytnym Egipcie, charakteryzowaÂ³ siÃª kolorowymi zdobieniami a zewnÃªtrzny wyglÂ±d
budowli charakteryzowaÂ³ siÃª wykoÃ±czeniem wykonanym z duÂ¿ym pietyzmem. Faraon Cheops postanowiÂ³
przystosowaÃ¦ na potrzeby grobowca, jednÂ± z istniejÂ±cych juÂ¿ piramid schodkowych. Jednak jej wyglÂ±d nie
pasowaÂ³ do obowiÂ±zujÂ±cego trendu w budownictwie. PostanowiÂ³ zmieniÃ¦ zewnÃªtrzny wizerunek piramidy, przy
okazji olbrzymi wkÂ³ad pracy uwiarygodniÂ³ majestat grobowca krÃ³la. Grobowca wykonanego przez narÃ³d i
budowanego odpowiednim wysiÂ³kiem, tak by krÃ³l byÂ³ zadowolony.
 Takie zamierzenie wymagaÂ³o podjÃªcia olbrzymiego przedsiÃªwziÃªcia budowlanego. Pokrycie piramidy warstwami,
kamiennych blokÃ³w byÂ³o zamierzeniem, ktÃ³re archeolodzy przyjÃªli jako proces budowy caÂ³ej budowli. W tym
przypadku czas stu czterdziestu lat, mÃ³gÂ³ skrÃ³ciÃ¦ siÃª do dwudziestu. Przy bardzo dobrej organizacji, dwadzieÂ¶cia
lat wytÃªÂ¿onej pracy, mogÂ³o wystarczyÃ¦ do pokrycia caÂ³ej powierzchni piramidy.
 Taka teoria jest wyjaÂ¶nieniem jednej zagadki, ktÃ³ra polegaÂ³a na tym, jakim cudem budowniczowie w dwadzieÂ¶cia
lat posadowili na konstrukcji piramidy dwa i pÃ³Â³ miliona kamiennych blokÃ³w?
 Jednak nie wyjaÂ¶nia innej zagadki, kto zbudowaÂ³ piramidy schodkowe i kiedy one powstaÂ³y?
 
 Tu w sukurs, co do czasu ich budowy, moÂ¿e nam przyjÂ¶Ã¦ szczegÃ³lny wyglÂ±d powierzchni, skalnej postaci
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Sfinksa. Na Sfinksie istniejÂ± efekty erozji skaÂ³y w postaci wyÂ¿Â³obieÃ± spowodowanych wodÂ± i ubytkÃ³w
spowodowanych piaskiem niesionym przez wiejÂ±cy wiatr..
 
  Sfinks starszy od naszej cywilizacji.
 Ile tysiÂ±cleci stoi w Gizie rzeÂ¼ba Sfinksa?
   
  
 
 Â  
 Podstawowa teza Johna Westa i Roberta Schocha z Boston University, ktÃ³rzy przeprowadziÂ³ badania geologiczne:
 â€•to korozja wodna pozostawiÂ³a Â¶lady na Sfinksie i byÂ³a to woda deszczowa.â€•
 
 â€žTak to korozja wodna pozostawia takie Â¶lady na skaÂ³achâ€•, jednak teza Johna Westa i Roberta Schocha z
Boston University, ktÃ³ra w sÂ³owach: â€ži byÂ³a to woda deszczowaâ€•, nie jest tezÂ± kompletnÂ± a wrÃªcz w istotnej
czÃªÂ¶ci bÂ³ÃªdnÂ±.
 W naturalnych warunkach woda deszczowa rzeÂ¼bi skaÂ³Ãª tworzÂ±c wyÂ¿Â³obienia w miejscach gdzie spÂ³ywajÂ±
cieki zebranej wody podczas opadÃ³w deszczu. Na fotografii przedstawionej po stronie prawej widoczne sÂ± pionowe
wyÂ¿Â³obienia i te utworzyÂ³a woda deszczowa w czasie opadÃ³w.
 Z kolei na obu fotografiach sÂ± widoczne duÂ¿o gÂ³Ãªbsze, (niÂ¿ tek z wody deszczowej) Â¶lady erozji skaÂ³y, z
ktÃ³rej zostaÂ³ wykuty posÂ±g Sfinksa. Widoczna sÂ±, jako poziome Bardzo gÂ³Ãªbokie wyÂ¿Â³obienia. SÂ± one
charakterystyczne dla wyÂ¿Â³obieÃ±, jakie tworzy woda znajdujÂ±ca siÃª w akwenie np. morskim. Czy mÃ³gÂ³ to byÃ¦
akwen wodny, w ktÃ³rym gromadziÂ³y siÃª wody deszczowe pochodzÂ±ce z opadÃ³w uprzednio rzeÂ¼biÂ±cych
pionowe wyÂ¿Â³obienia?
 
 WystÃªpuje tu szczegÃ³lna kolejnoÂ¶Ã¦ powstawania wyÂ¿Â³obieÃ±, na fotografii z prawe strony widoczne pionowe
wyÂ¿Â³obienia istniejÂ± na wczeÂ¶niej wyrzeÂ¼bionej formie poziomej. Gdyby przyjÂ±Ã¦ tezÃª, Â¿e zarÃ³wno
poziome jak i pionowe Â¿Â³obienia powstaÂ³y z przyczyn dziaÂ³ania wody deszczowej, to niezbÃªdnym jest
wyjaÂ¶nienie kilku nieÂ¶cisÂ³oÂ¶ci.
 
 1/ MusiaÂ³ istnieÃ¦ akwen wodny by woda z tego akwenu spowodowaÂ³a erozjÃª warstwach osÂ³abionego spoiwa
skalnego. W taki sposÃ³b mogÂ³o powstaÃ¦, pierwsze od doÂ³u poziome wyÂ¿Â³obienie.
 
 2/ Po opadniÃªciu poziomu wody w akwenie z przyczyny, ktÃ³rej powstaÂ³o dolne wyÂ¿Â³obienie, powinien nastÂ±piÃ¦
okres wystarczajÂ±co intensywnych opadÃ³w by powstaÂ³y wyÂ¿Â³obienia pionowe na pierwszym poziomym
wyÂ¿Â³obieniu.
 
 3/ Taki cykl zdarzeÃ± musiaÂ³by powtÃ³rzyÃ¦ siÃª tyle razy ile istnieje poziomych Â¿Â³obieÃ± na postaci Sfinksa.
 
 Te trzy warunki obrazujÂ± rÃ³Â¿ne nieÂ¶cisÂ³oÂ¶ci:
 
 1/ WyÂ¿Â³obienia pionowe, jakie uczyniÂ³a woda deszczowa istniejÂ± na wszystkich wyÂ¿Â³obieniach poziomych a
nawet te istniejÂ±ce na dolnej warstwie poziomej sÂ± najgÂ³Ãªbsze.
 
 2/ Na lewej fotografii, sÂ± widoczne skutki erozji wiatrowej, gdzie piasek niesiony wiatrem zeszlifowaÂ³ lico
wyÂ¿Â³obieÃ± poziomych i istniejÂ±cych na nich wyÂ¿Â³obieÃ± pionowych, czyli deszczowych.
 
  
 
 Â  
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 Na fotografii przedstawiajÂ±cej gÂ³owÃª Sfinksa jest widoczna nienaruszona przez erozjÃª wodnÂ± lub wiatrowÂ±
warstwa powÂ³oki. WidniejÂ±ce tu braki tej powÂ³oki sÂ± skutkiem uszkodzeÃ± mechanicznych, najprawdopodobniej
poczynionych przez czÂ³owieka.
 
 W konkluzji naleÂ¿y okreÂ¶liÃ¦ czasowy przebieg zdarzeÃ±, jakie byÂ³y przyczynami erozji i zniszczeÃ±
mechanicznych na postaci Sfinksa.
 
 1/ OddziaÂ³ywania, ktÃ³re byÂ³y przyczynÂ± powstania wielu warstw poziomych mogÂ³y powstawaÃ¦ w kolejnych
nastÃªpujÂ±cych po sobie obniÂ¿ajÂ±cych siÃª poziomach wody w akwenie, ktÃ³ry siÃªgaÂ³ postaci Sfinksa.
 
 2/ Z kolei wyÂ¿Â³obienia pionowe, mogÂ³y powstaÃ¦ w jednym okresie deszczowym, przesÂ³ankÂ±, ktÃ³ra wskazuje
na takÂ± tezÃª, jest charakter wyÂ¿Â³obieÃ± deszczowych na wszystkich poziomach. TÂ± przesÂ³ankÂ± jest
gÂ³ÃªbokoÂ¶Ã¦ wyÂ¿Â³obieÃ± pionowych, ktÃ³ra zwiÃªksza siÃª na kolejnych, (oceniajÂ±c w dÃ³Â³) wyÂ¿Â³obieniach
poziomych. Taka przesÂ³anka mÃ³wi, Â¿e suma oddziaÂ³ujÂ±cej wody kaÂ¿dego cieku, zwiÃªksza siÃª w miarÃª
Â³Â±czenia siÃª takich ciekÃ³w.
 
 3/ Na tych poziomych wyÂ¿Â³obieniach, ktÃ³re znajdujÂ± siÃª najwyÂ¿ej wystÃªpujÂ± skutki erozji wiatrowej, drobiny
piasku niesionego wiatrem jednoczeÂ¶nie szlifowaÂ³y obydwa rodzaje istniejÂ±cych juÂ¿ wyÂ¿Â³obieÃ± wodnych.
Wiatr w taki sposÃ³b, mÃ³gÂ³ oddziaÂ³ywaÃ¦ tylko na istniejÂ±ce juÂ¿ obydwa rodzaje wyÂ¿Â³obieÃ± wodnych. Erozja
wiatrowa jest ostatnim okresem czasowym, ktÃ³ry zmieniaÂ³ wyglÂ±d postaci Sfinksa.
 
 4/ WpÂ³yw erozji wiatrowej, nie jest identyczny na caÂ³ym dostÃªpnych dla wiatru obszarze postaci Sfinksa.
Powierzchnia postaci, ktÃ³ra musiaÂ³a byÃ¦ dostÃªpna dla wiatru przez najdÂ³uÂ¿szy czas, czyli gÂ³owa, jest wolna od
zmian charakterystycznych dla erozji spowodowanej piaskiem niesionym przez wiatr.
 
 5/ Deszczowa woda, ktÃ³ra spÂ³ywaÂ³a po gÂ³owie Sfinksa, nie uczyniÂ³a Â¿adnej erozji na jej powierzchni. W tej
przesÂ³ance istnieje dowÃ³d na to, Â¿e woda deszczowa nie mogÂ³a uczyniÃ¦ erozji w powÂ³oce Sfinksa, bez
uprzedniego oddziaÂ³ywania wody z akwenu. Z kolei, jeÂ¿eli w akwenie znajdowaÂ³aby siÃª woda deszczowa, (akwen
byÂ³by sÂ³odkowodny) rÃ³wnieÂ¿ woda taka nie uczyniÂ³aby erozji w powÂ³oce znajdujÂ±cej siÃª na postaci Sfinksa.
 
 W konkluzji, w akwenie musiaÂ³a siÃª znajdowaÃ¦ woda sÂ³ona, sÃ³l morska mogÂ³a spenetrowaÃ¦ powÂ³okÃª
Sfinksa i umoÂ¿liwiÃ¦ kolejny wpÂ³yw wody deszczowej i wiatru.
 
 Wniosek;
 Sfinks istniaÂ³ w tym miejscu, gdy tu, do jego postaci siÃªgaÂ³y brzegi jakiegoÂ¶ morza lub oceanu.
 
 OceniajÂ±c znane okresy wystÃªpowania zmian klimatycznych, moÂ¿emy przyjÂ±Ã¦, Â¿e ostatni obecny okres suszy
trwa od okoÂ³o 6 do 7 tysiÃªcy lat. IstniejÂ± wskazania, ktÃ³re mÃ³wiÂ±, Â¿e w tym rejonie Afryki w okresie
poprzedzajÂ±cym obecny okres klimatu pustynnego istniaÂ³ tu klimat bardzo wilgotny z bardzo duÂ¿ymi opadami
deszczu.
 
 Jednak nasuwa siÃª niezwykle istotne pytanie: W jakim okresie klimatycznym do podnÃ³Â¿a Sfinksa siÃªgaÂ³o morze?
 BiorÂ±c pod uwagÃª czas 6 do 7 tysiÃªcy lat klimatu pustynnego, to naleÂ¿y przyjÂ±Ã¦ podobny okres czasowy dla
klimaty deszczowego. W efekcie takich zaÂ³oÂ¿eÃ± moÂ¿emy przyjÂ±Ã¦, Â¿e okoÂ³o 11 do 12 tysiÃªcy lat wstecz nie
byÂ³o tu morza. PatrzÂ±c dalej w gÂ³Â±b czasu, moÂ¿emy zakÂ³adaÃ¦, Â¿e przez okres wielu tysiÃªcy lat do
podnÃ³Â¿a Sfinksa siÃªgaÂ³o morze, obmywajÂ±c jego postaÃ¦ Â¿Â³obiÂ³o miejscowÂ± skaÂ³Ãª wokÃ³Â³ niecki
skalnej, w ktÃ³rej zostaÂ³ wykuty Sfinks. DowÃ³d jest widoczny na fotografii, ktÃ³ra ukazuje poziome wyÂ¿Â³onienia
zarÃ³wno na postaci rzeÂ¼by Sfinksa jak i na brzegach skalnej niecki.
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 NaleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e wody morskie cofnÃªÂ³y siÃª z okolic Gizy do obecnej postaci morza Â¶rÃ³dziemnego okoÂ³o
11 do 12 tysiÃªcy lat temu. Jednak nie znamy czasu, jak dÂ³ugo wody morskie opÂ³ywaÂ³y podnÃ³Â¿e Sfinksa,
rzeÂ¼biÂ±c w tym czasie wszystkie poziome wyÂ¿Â³obienia.
 
 Logiczne oceniajÂ±c zmiany klimatyczne w skali globalnej, powinno siÃª przyjÂ±Ã¦ istotne dla takich zmian, globalne
przyczyny.
 PierwszÂ± przesÂ³ankÂ± logicznÂ± a zarazem przesÂ³ankÂ± posiadajÂ±cÂ± cechy wskazaÃ± na zmiany globalne w
ziemskim klimacie, jest zbiÃ³r okresu pustynnego i wilgotnego, ktÃ³re w sumie wskazujÂ± na jakiÂ¶ jeden jeszcze
wiÃªkszy cykl klimatyczny, zamykajÂ±cy siÃª w czasie okoÂ³o 12 tysiÃªcy lat.
 
 W takim super globalnym czasie zmian klimatycznych, moÂ¿emy wyrÃ³Â¿niÃ¦ okres wilgotny i suchy, ale czy w takim
samym czasie moÂ¿emy przyjÂ±Ã¦ zmiany zaistnienia morza i jego ustÂ±pienia?
 Dla uzasadnienia takiej tezy, trudno bÃªdzie znaleÂ¼Ã¦ wystarczajÂ±co logiczne przesÂ³anki.
 
 W konkluzji moÂ¿na stwierdziÃ¦, Â¿e na ziemi wystÃªpujÂ± okresy klimatyczne charakteryzujÂ±ce siÃª cyklicznymi
zmianami w skali wielu tysiÃªcy lat.
 Dwa cykle, suchy i wilgotny, mogÂ± byÃ¦ elementami skÂ³adowymi jednego super globalnego cyklu.
 Super globalne cykle mogÂ±, lub nawet powinny posiadaÃ¦ wÂ³asny cykl czasowy i jakÂ±Â¶ przyczynÃª takich zmian.
W takich cyklach klimatycznych, moÂ¿e dochodziÃ¦ do powstawania mÃ³rz i do ich cofania siÃª w inne formy
obszarowe.
 
 W kontekÂ¶cie tych wszystkich przyczyn, przesÂ³anek i efektÃ³w, moÂ¿na przyjÂ±Ã¦, Â¿e przez okres jednego super
globalnego cyklu - okoÂ³o 12 tysiÃªcy lat w otoczeniu Piramid i Sfinksa istniaÂ³y dwa globalne cykle klimatyczne.
 - Obecnie trwajÂ±cy, klimatu suchego.
 - Miniony okres klimatu mokrego, ktÃ³ry zakoÃ±czyÂ³ siÃª okoÂ³o 6 tyÂ¶. lat temu
 Uprzednio w tym rejonie planety istniaÂ³ super globalny cykl, w ktÃ³rego czasie przez 12 tys. Lat Sfinksa obmywaÂ³y
fale morskie.
 
 Kolejne bardzo istotne pytanie:
 Kiedy Sfinks zostaÂ³ wyrzeÂ¼biony w skale, na ktÃ³rej stoi?
 Raczej nielogiczna byÂ³aby odpowiedÂ¼ stwierdzajÂ±ca, Â¿e w okresie, kiedy do jego postaci siÃªgaÂ³o morze i
caÂ³a niecka skalna byÂ³a wypeÂ³niona wodÂ±.
 
 Trudno byÂ³oby pracowaÃ¦ twÃ³rcom Sfinksa pod powierzchniÂ± wody, tym bardziej, Â¿e w pierwszy okresie
wystÃªpowania tu morza, jego powierzchnia byÂ³a wysoka i siÃªgaÂ³a do gÂ³owy Sfinksa. Z biegiem lat morze
obniÂ¿aÂ³o swoje lustro wody, co jest widoczne na kolejnych poziomach Â¿Â³obieÃ±.
 
 Logicznym wyjaÂ¶nieniem kwestii czasu budowy piramid i wykonania rzeÂ¼by Sfinksa, jest przyjÃªcie tezy, Â¿e te
prace musiaÂ³a wykonaÃ¦ cywilizacji posiadajÂ±ca odpowiednio wysoko rozwiniÃªtÂ± technologiÃª i swobodny dostÃªp
do terenu wykonywania prac. Nie mÃ³gÂ³ to byÃ¦ czas wystÃªpowania dwÃ³ch ostatnich super cykli klimatycznych a
wiÃªc czas ostatnich 24 tyÂ¶. lat.
 MoÂ¿na przyjÂ±Ã¦, Â¿e te prace zostaÂ³y wykonane pod koniec trzeciego liczÂ±c wstecz super globalnego cyklu
klimatycznego, gdy w tym rejonie panowaÂ³ suchy klimat i rozwinÃªÂ³a siÃª tu cywilizacja posiadajÂ±ca odpowiedniÂ±
technologiÃª.
 
   
 Fotografia przedstawia postaÃ¦ Sfinksa i otaczajÂ±cej go kamiennej niecki z widocznymi na nich poziomymi
wyÂ¿Â³obieniami.
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   Â  
 Fotografia wykonana z satelity przedstawia rejon Gizy jako widok charakterystyczny dla brzegu morskiego.
 
  Â   
  Satelitarne zdjÃªcie zespoÂ³u zabytkÃ³w w Gizie, usytuowanych na wzniesieniu ponad zagÂ³Ãªbieniem do zÂ³udzenia
przypominajÂ±cym typowÂ± budowÃª dna i brzegu morskiego.
 
 
 21.06.2005
 
 
 Andrzej Struski de Merowing cooperation MariaMagdalena Eurydyka StruskaÂ de Merowing
 
 
 Wszelkie Prawa ZastrzeÂ¿one.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autorÃ³w tekstuÂ oraz podaniem
linku do orginalnej strony autorÃ³w. 
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