EXPLICATII SUMARE REFERITOARE LA SIGILIUL VA243
In acest articol as dori sa ofer pe scurt cateva raspunsuri la principalele critici aduse
teoriei lui Sitchin, in legatura cu interpretarea data de acesta sigiliului acadian VA243.
Obiectie:
Soarele ilustrat in VA243 nu este soare deoarece soarele reprezentat de Shamash, era
reprezentat intotdeauna in acelasi fel
Raspuns:
Nu este adevarat, soarele (Shamash) este reprezentat in cel putin 2 moduri diferite in
gliptica, iar Shamash este insotit de cel putin 4 tipuri de reprezentare, unele mai
elaborate, altele mai putin. Cateva exemple pot fi vazute aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cylinder_seal_Shamash_Louvre_AO9132.jpg
http://www.ezida.com/kudurruhaut.htm
http://www.sacred-texts.com/ane/mba/img/24800.jpg

Obiectie:
Cele din jurului soarelui nu sunt planete ci stele
Raspuns:
Improbabil, ar fi vorba despre 11 stele de diferite dimensiuni ce ar avea o oarecare relatie
cu o stea mai mare (tinand cont ca sunt dispuse in jurul acesteia). In plus cele doua
sisteme 'duble' identifica planeta si satelit. In general cei ce sustin ca ar fi vorba despre
stele se bazeaza pe faptul ca pe alte sigilii sumeriene exista globuri ipotizate a fi stele,
asadar 'stelele' de pe VA243 se bazeaza pe alte ipoteze. In plus de ce s-ar reprezenta 11
stele sub forma de globuri si una singura cu raze?
Obiectie:
Inscriptia de pe sigiliul VA243 nu prezinta o semnificatie astronomica
Raspuns:
Este normal sa nu prezinte o semnificatie astronomica sau astrologica deoarece sigiliul
nu este de acest gen. Este un sigiliu votiv ce se refera la darul agriculturii iar inscriptia se
refera la aceasta semnificatie. Continutul astronomic este un detaliu asa cum se intalnesc
in sute de sigilii de diferite tipuri si cu diferite scopuri.
Obiectie:
Planetele nu reflecta dimensiunile si raporturile dintre planete in sistemul solar
Raspuns:
Fiind o reprezentare artistica, este normal sa fie asa. In ciuda acestui fapt, fidelitatea cu
care este reprezentat sistemul solar este remarcabila: excluzand Nibiru, avem 4 planete
mai mari (saturn jupiter uranus si neptun) si 5 mai mici (mercur venus marte terra si

pluton)
Obiectie:
Pluton este ilustrat intre presupusele planete Saturn si Uranus si nu in pozitia sa reala
Raspuns:
Acceptand interpretarea cosmogonica a mitului Enuma Elish, pozitia lui Pluton din
VA243 are o explicatie precisa: se afla in acea pozitie inainte de a fi transportat in pozitia
actuala de Nibiru. Momentul 'fotografiat' in VA243 ar putea fi acela dintre formarea
pamantului de la distrugerea planetei Tiamat si formarea Eshara (zona externa a
sistemului solar).
Obiectie:
Saturn nu este ilustrat cu inelele sale
Raspuns:
Fiind vorba despre o reprezentare artistica, si nu despre un sigiliu astronomic, este
normal. In rest placuta comemorativa realizata de Nasa pentru Pioneer nu ilustreaza
partea asteroizilor si il plaseaza pe Pluton pe acelasi plan cu celelalte planete. Nu trebuie
sa ne asteptam ca intr-o reprezentare artistica detaliile sa fie ilustrate cu foarte mare
fidelitate. Insa ar mai putea fi un alt motiv: detaliile din VA243 arata o ilustrare grafica a
unei faze bine determinate a formarii sistemului solar, asa cum se poate ipotiza
interpretand Enuma Elish in cheie astronomica. Asadar in acea faza este posibil ca
Saturn nici sa nu fi avut inele.
http://www.setv.org/jpgs/pioneer_10_plaque.gif

Obiectie:
Mercur si Venus sunt ilustrate ca un sistem 'planeta/satelit' cand de fapt sunt 2 planete
diferite
Raspuns:
Ipoteza conform careia Mercur si Venus ar forma un sistem planeta/satelit a fost studiata
in anii 70, si nu a fost niciodata nici confirmata nici dezmintita. Ba dimpotriva, in studiul
stiintific publicat in mod regulat se specifica faptul ca nu a fost posibil sa i se
demonstreze lipsa de temei.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0019103576901160

Pentru o analiza mai completa, as dori sa fac trimitere la articolul meu (in italiana si
engleza): “Il Sigillo VA243”

