NÄKEMYS ”IOR BOCK” JÄÄKAUDESTA

NÄKEMYS ”IOR BOCK” JÄÄKAUDESTA
L

uettuani juuri tuoreen Hermeetikko-lehden
9½ numerosta artikkelin jääkaudesta tai
sen olemattomuudesta niin katsoisin että on
vertailun vuoksi hyvä tietää mitä tämä meidän ”valtakunnanguru” Ior Bock on asiasta
kertonut, sukunsa annaaleihin vedoten.
Hänen mukaansa jääkausi alkoi siten
että maapallo pyörähti äkisti uuteen asentoon aurinkoon nähden, tämä pohjoinen pallonpuolisko kääntyen siitä poispäin, ja jäätyi
ihan hetkessä, (Etelämanner suli) paitsi että
tapahtui myös niin että Atlantin Golf-virta estyi pääsemästä Norjan rannikkoa ylös ja se
kääntyi osittain Tanskan ja Viron yli tuohon
Suomenlahden pohjukkaan johon se teki voimakkaan pyörteen (Vinlands Golf) jonka keskelle muodostui kuin reikä (tästä Golf peli on
saanut nimensä, reikä on aina pyöreän viheriön keskellä) mutta sen täytyi myös palata
ja se teki sen Suomenlahden pohjoisreunaa
pitkin, osittain Skoonen yli, ja se voimakas
virtaus sai aikaan ne hiidenkirnut joita varsinkin tässä rannikolla on runsaasti, tuhansia, (joista yhden tämän kirjoittaja löysi 2008
uudelleen Suomenlinnan Kustaanmiekan rannalta, läheltä Kuninkaanporttia, se vain oli
täynnä soraa ja maata, noin 80 cm leveä ja
saman verran syvä, nyt putsattuna, kastoin
sen ”Heureekaksi” , tilkalla viiniä, mutta joku
oli löytänyt sen jo aiemmin, ja porannut siihen reiän joten vesi pääsee siitä ulos, se kun
on aivan vedenrajassa :-)
Tätä teoriaa tukee se että Siperiasta löytyneet mammutit todella jäätyivät heti mutta
Suomesta, jopa Helsingin alueelta löydetyt
mammutin luut kertovat niiden eläneen täällä normaalia elämää myös jääkauden aikana,

luiden iät ovat 15 900, 23 000, 30 000 ja yli
40 000 vuotta. Iorin kertoman mukaan ihmiset elivät täällä rannikolla joka oli sula mutta kaikkialla ympärillä oli paksulti jäätä mikä
esti heitä pääsemästä pois eikä tännekään
päässyt ketään. Sitä ajanjaksoa, jääkautta,
he sanoivat nimellä ”Allt land is” (kaikki maa
jäässä) josta olisi tullut sana ”Atlantis”. Tuo
nimi tarkoittaa siis yhtä hyvin aikaa kuin paikkaakin, Atlantis oli siis täällä.
Sitten taas maapallo heilahti uuteen
asentoon jolloin aurinko taas lämmitti täällä,
ja joidenkin tutkimusten mukaan näin olisi
tapahtunut peräti 16 kertaa viimeisen miljoonan vuoden aikana, siitä on Herodotoskin
maininnut ”Historia” kirjassaan, Egyptiläisten
pappien hänelle kertomana, 2 500 vuotta
sitten, tapahtuneen kaksikin kertaa, Egyptin
pitkän, 300 000 vuoden historian aikana.
Silloin sitten se paksu jääkansi olisi haljennut
Norjan vuoriston suuntaisesti, Atlantin merivirran taas työntyessä Norjan rannikkoa ylös,
ja tämä meidän puolinen osa lähti liukuun
kaakkoon päin ja aiheutti ne jäljet mitä se jätti
meidän kallioperään täällä rannikolla varsinkin, hävittäen kaikki sen aikuisen asutuksen
jäljet sekä työntäen samalla kaiken maa-aineksen Viron eteläosiin, missä se näkyy kumpuina vieläkin. Välillä vesi nousi niin korkealle
että se virtasi Suomen itäpuolitse Laatokan ja
Äänisen kautta (muodostaen ne) Valkoiselle
merelle asti, jolloin Skandinavia olikin saari. Tämä jäävyöry kesti kolme kuukautta, ja
sen aavistaessaan Ukon (Nooa) perhe läheisineen meni rakentamallaan laivalla, (arkilla)
mukanaan koti-eläimiä ja kasveja, Goatlandin
(Pukinmaa) saarelle, sen Lummelundissa
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olleeseen luolaan, joka vieläkin kantaa nimessään (Näk-ros-grottorna, Näkin ruusun
eli Lemminkäisen ”sen” luolat) sen muistoa.
(Gotlannissa on edelleen nähtävänä iso ”laivalatomus” joka saattaa olla muistuma Ukko
Nooan ”arkista”) He asuivat siellä tuhat vuotta
ja palasivat takaisin Snappertunan Rasepuriin
9 025 vuotta sitten, laskien vuodesta 2009,
sen uuteen linnaan joka oli jälleen rakennettu Pärsö saarelle, jossa se seisoo edelleenkin,
mutta se järvi sen ympärillä on täytetty, paitsi
että Sven meni ja perusti Svealandin ja toinen poika Dan Danmarkin joista sitten lähti
kaikki Euroopan kuningassuvut sikiämään.
(Ruotsin viimeisen roomalaiskatolisen arkkipiispan Olaus Magnuksen (1500-luvun alku)
mukaan yli kolmekymmentä kuningaskuntaa)

Tästä kertoo tuo Kanen ”suomentama” Ultima
Thulen eli Hyperborean mainio kartta.
Kuinka kauan jääkausi kesti, Iorin suvun perinnekertoman mukaan 50 miljoonaa
vuotta, joka tapauksessa niin kauan että
kaikki tänne jääneet ihmiset ”valkaistuivat”,
eli heistä tuli valkoihoisia ja –hiuksisia ja
sinisilmäisiä,(terskatkin sinistyivät!) kun sitä
ennen kaikki ihmiset olivat olleet värillisiä;
keltaisia, ruskeita, sinimustia tai punaisia.
Kaikki ne Euroopan maat jotka olivat olleet
jään alla, kantavat nimessään ”land” osaa
siitä asti, aina Alppeja ja Pyreneiden vuoria
myöten. Näin Bockin (Boxström) suvun perimätietojen mukaan.
Leo Nygren
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