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3.760 př.n.l.
NÁVŠTĚVA KRÁLE AN
S příletem planety Nibiru přišla inspekce krále A.E.AN(ten z nebeského domova u vod)/Aean/AN(ten z
hvězdy/nebes)/A.I.OH.LA.U.US(zasvěcený je světlem vysoko nad vodami a rozhoduje o oděvech)/
Aiolos/A.E.OH.NU(zasvěcený sestoupil z domova u vod)/Aeon/Eon s manželkou AN.A.NI.KI.E
(cestuje s AN kosmickou lodí na odštěpek vod)/Ananké/TA.HA.E.I.A(ta ze sídla domovů ryb vysoko
nad vodami)/Theia/AN.TU.MU(proudí (vždy) s létajícím AN)/Antum, kteří chtěli zkontrolovat zprávy
šlechty Anunaki o objevu obrovských ložisek zlata a cínové rudy (cínovec/kasiterit) v Andách a sliby
zvýšení jejich těžby.
K ubytování mu byly postaveny dva byty E.NIR(domov jasu) uvnitř obložené zlatem:
1) Zikkurat E.AN.NA(dům váženého AN) v novém jen pro AN postaveném městě v Sumeru v jižní
Mezopotámii:
- U.NU.GA(koule světla sestupuje)/Unug
- UR.U.KU(světlo v dálavách je základ)/Uruk.
• Uruk je v bibli nazýván Erek/Erech.
2) Podzemní rezidence E.AN.NA v hornickém městě TI.AN.AK.U(život kolem majáku světla z nebes)/
Ti-anaku na břehu jezera TI.TI.CA.CA(mnoho stvořitelů zde žije se živoucími)/Titicaca na náhorní
planině v jihoamerických Andách v nadm. výšce 3.850m.
ad 1) Král A.E.AN s manželkou byli přivítáni a po inspekci vysokých pecí a hutí v Sumeru ubytováni
ve městě Uruk. Při slavnostní noční recepci a objevení se planety Nibiru na obloze byly zažehnuty ohně
na všech zikkuratech v Mezopotámii za zpěvu písně: KA.GAB AN E.TE.LIL.U ŠA.MU.MA.ME
(planeta AN, světla a velitele spojených domovů, krásně oblétá s paměťmi a počítačovými tabulkami/z
velící planety, která je světlem spojených domovů, krásně přiletěl AN s počítači a počítačovými
tabulkami)/Kagab An etellu šammame.
• Nápis v sumerských hliněných destičkách „Kagab An etellu šammame....“ Zecharia Sitchin
přeložil „Planeta Anova vychází na nebi....“ (což zřejmě v pozdní době byla mezi lidmi vžitá
zjednodušená verze překladu).
Pozn. Hebrejsky šam´aim/šamajim= nebesa/nebeská klenba.
• Domnívám se, že v různých překladech slov písně Anunaki je třeba rozlišovat MA= 1) paměť,
tj. jedinec, zejm. šlechtic, národa NU.KA.TE.RU a 2) počítač.
Myslím, že slova „velící planeta“ v druhém z obou překladů znamenají, že planeta Nibiru svým
retrográdním oběhem (oběhem v opačném smyslu oproti ostatním planetám) v rovině značně
skloněné k rovině ekliptiky (rovina oběhu ostatních planet) gravitačně stabilizovala celou
Sluneční soustavu.
ad 2) Král A.E.AN s manželkou provedli inspekci rýžovišť zlata a dolů k těžbě cínové rudy (cínovec/
kasiterit) v Andách u jezera Titicaca, vymývání zlata v pobřežním městě Ti-anaku a prohlédl si v něm
zejm.:
- zikkurat A.KA.PA.NA(duchové ovládají vodou kovové předměty)Akapana k vymývání zlata vodou
- zikkurat KA.LA.SI.SA.JA(zástupce oděvů (vítá) disky věkovitých duchů)/Kalassaya s megalitickými
sloupy sloužící jako astronomická observatoř a přístaviště pro letouny s kolmým startem
- „polozapuštěný chrám“ (tak jej nazývají historici) 26 x 28m byla zřejmě zemní parabolická anténa

- podzemní ubytovny a sklady zásob PU.MA(uzavřené prostory pamětí) PU.NA.KU(uzavřené prostory
s kovovými předměty z dálav)/Puma Punku se „lví bránou“.
• Dnešní vědci zkoumající chrám Kalassaya vypočetli ze sklonu zemské osy v době stavby jeho
stáří cca 4.000 př.n.l.
• Legendy Indiánů Peru závěr návštěvy krále AN odrážejí: Nebeský král přejel lodí na Ostrov
Slunce uprostřed jezera Titicaca a spolu se svými dvěma syny Intis/Inti, bohem Slunce
(Tešub/Iškur), a Sin/Si, bohem Měsíce (Nannar/Sin), vystoupil na nebesa (odletěl do
Mezopotámie připravit se k návratu na Nibiru).
SUMER – PRVNÍ SAMOSPRÁVA LIDÍ
VA.LA.RU/Shromáždění velikých Anunaki za účasti krále A.E.AN/AN konstatovalo, že Mezopotámie
kolem 4.000 př.n.l. konečně po potopě zcela vyschla, počet lidí se zvětšuje a pro Anunaki je stále
obtížnější osobně řídit veškerý provoz v lidských městech rozrůstajících se kolem všech zikkuratů a
chrámových okrsků bohů. Bylo rozhodnuto lidem v Sumeru jako první zemi svěřit autonomii. Lidé si
měli vládnout sami jen pod vzdáleným dozorem Anunaki.
U.ŠA.SU(krásné hubené světlo – ve smyslu úsvit)/Ušas/I.RU.NI.NI(neustále cestuje a pozvedá se
vysoko)/Irnini/NI.ŠA.SA(diskem krásně cestuje)/Nessa byla dcera Nannar, syna Enlila, syna AN. Byla
tedy pravnučkou krále AN a to ctižádostivou a nezkrotnou.
Výtahem k moci se pro ni stala návštěva krále A.E.AN: stala se jeho svůdnou hosteskou, miláčkem a
milenkou a byla proto zvána:
- AN.U.NI.TU.MU(světlo proudí, cestuje a létá s AN)/Anunitum
• Jméno Ušas/Irnini AN.U.NI.TU.MU je v sumerštině obměnou jména AN.TU.MU, královy
manželky, která byla v té době na Zemi též přítomna. Vložená dílčí slova U.NI jsou vybrána po
jednom z každého jména Ušas a Irnini.
- IN.AN.NA(kurz váženého AN/slečna váženého AN)/Inana.
• Domnívám se, že u slova IN.AN.NA je první překlad popisem počátečního latentního
oboustranného zájmu a druhý překlad veřejným přiznáním přízně krále.
Král A.E.AN jí na oplátku:
- po dobu své nepřítomnosti přenechal svůj zikkurat a chrámový okrsek v Uruk (Inana dosud v
Mezopotámii měla jen malé město Adab u Nippur)
- prosadil ji za členku pozemského VA.LA.RU/Shromáždění velikých Anunaki (zřejmě místo
manželky některého šlechtice)
- v rámci zřízení autonomního království lidí v Mezopotámii ji nechal svým synem EN.LIL(pán a
velitel)/Enlil/JA.E.HA.OH.VA.HA(zasvěcený věkovitý v létající lodi je ničitel mnoha ryb)/Jehovah/
Jehova/Jahve, velitelem mise na Zemi, jmenovat správcem lidí v Mezopotámii.
Inanino raketové povýšení bylo opravdu královské. Král A.E.AN se na Zemi zdržel jen asi tři týdny.
Musel přeletět zpět na Mars, aby nezmeškal od Slunce odlétající Nibiru.
• Domnívám se, že jméno Athéna symbolizující chladnokrevnost, samostatnost, rozvahu,
moudrost, odhodlání a energii podle kdysi mladé a krásné princezny Ninmach, která se
dokázala vymanit z vypočítavého vztahu s Kumarbi, značně přispěla k jeho porážce v 1. válce s
Titány a úspěšně radila Ninurtovi ve 2. válce s Titány, bylo mnohem později, když Ninmach
zestárla jako Deméter/Ninkursag, připsáno jiné princezně: právě mladé a krásné Ušas/Irnini
podobné povahy i skutků, která byla aktivní od 2. války s démony 8.670 př.n.l. (Ninmach byla
její polovlastní prateta).
Mezi oběma bohyněmi byl však rozdíl:
- Ninmach byla mocensky naivní, netoužila po moci, spokojila se s prací hlavní lékařky a,
protože se nikdy nevdala, její počet hlasů ve VA.LA.RU/Shromáždění velikých Anunaki
neustále klesal až na nejnižších 5 hlasů.
- Ušas/Irnini byla velmi ctižádostivá managerka, která rozuměla moci a dokázala se k ní dostat
vhodným zapojením do 2. války s démony nebo později s využitím své nezkrotnosti, krásy a
svůdnosti jako IN.AN.NA(kurz váženého AN/slečna váženého AN)/Inana, díky čemuž mj.
získala členství ve VA.LA.RU/Shromáždění velikých Anunaki s 15 hlasy. Měla zálibu v lovu

šelem, ale zmínky o jejích „jelenech“ jsou spíše sexuální dobrodružství s různými Anunaki v
divoké přírodě.
Takže shrnuji: Athéna byla Ninmach od konce 1. války s Titány (1. a 2. válka s Titány trvaly
335.000-299.00 př.n.l.) a až mnohem později byla Pallas Athéna jako řecká bohyně rozvážně
vedené a vždy vítězné války, lovu a moudrosti dotvořena Ušas/Irnini/Inana od 8.670 př.n.l.
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