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obrození
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věk

Raná 
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cca 500 resp. -2000      
POČÁTEK BUDOVÁNÍ
ANTICKÉ CIVILIZACE

Mezipotopní 
civilizace

1842 (skutečně 1824)   
CELOSVĚTOVÁ 
POTOPA

Naše období

2008                               
KONEC KALI YUGI

Osídlení 
Země Bílou 
RASOU

pol. XVII. stol.
MATRIX

Rozpadání světové Rozpadání světové 
DržavyDržavy

Počátek křesťanství a ambice 
ovládnout světovou Imperii
Svatá říše římská jako centrum 
separatismu proti globální Imperii
Šedí manipulací a intriky vytvářejí 
dědičné vládnoucí rody / 
monarchie – představitelé Imperie 
jsou cíleně vyvražďováni.
Intervence kosmické „Třetí síly“ 
ve prospěch pozemských parazitů.
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konec XIII – začátek XIV. stol.

Ruská Horda jako jednotný 
stát pod vojenskou vládou 

(Evropa, Asie, severní Afrika 
a severní Amerika)

V XIV-XVI. století Rusko-
Hordská říše obnovuje 

svou moc nad téměř celou 
Evropu, Asii, severní Afrikou 

a značnou části Ameriky

XII-XV. století

Začátek 
rozdělování 

původně 
jednotného 
křesťanství

XV-XVI. století

Oddělení 
žido-

křesťanství, 
pravoslaví, 
judaismu 
a islámu

Odhalení projektu zkreslování dějin Scaligera-Petaviuse
Nyní jen ve zkratce pro přehlednost událostí – později vysvětlíme podrobněji.

druhá pol. XVI. 
století

Evropští 
guvernéři nechtějí 

poslouchat 
vzdáleného car-
chána Velkého 
Novgorodu a 

vytvářejí rebelii

1598 až 1613

Útok na 
Moskovskou Rus

Smuta (Období 
zmatků, vláda 
samozvanců)

1241 – 1242 Trestná výprava Ruské Hordy 
předkládaná jako boj s „Mongoly/Tatary“

1342 APOKALYPSA

1419 – 1436 Husitské revoluční hnutí

1509 Štěpení jediné světové 
Državy, vznik protestantských 
církví, rozsáhlé vojenské 
konflikty a náboženské války

1355 Karel IV. císařem 
Svaté říše římské
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tradice je ve 
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globální 
starověká ruská 
tradice XIV-XVI. 

století

Předkládaná 
starověká římská 

tradice je ve 
skutečnosti 

starověká ruská 
tradice XIV-XVI. 

století



  

Katedrála svatého Izáka v Petrohradu
Chrám slunce z období před povodní

Křesťanská církev, která nyní vlastní všechny kostely a 
chrámy, dlouho a tvrdohlavě šíří verzi o tom, že křesťané 
tohle všechno postavili pro křesťanství. Co se týče 
současných, samozřejmě, že si postavili sami. Ale jak je 
to se starými chrámy? Opravdu je to tak?

Oficiální historie nás ujišťuje, že jde o křesťanskou 
katedrálu postavenou Montferrandem. A kde je v něm 
křesťanství? Žádný Kristus, žádné křesťanské kříže, 
žádné biblické příběhy. Ale nebiblické - jakoby „naložené 
na vagóny“.

Montfferand se v podstatě zabýval drobnými 
opravami a přizpůsobením katedrály křesťanství. 
Výměna jednotlivých detailů, „ničení“ a překreslení 
nevhodných fresek. Toto je jediné místo s takovým 
křížkem: vraťte se k andělům a podívejte se, jak to tehdy 
bylo s kříži. Kříže tam dodatečně nezapadaly, ať dělali 
co mohli a kde mohli. Protože to tak nemohli udělat.

Takto byla realizována „stavba“′ téměř celého Petrohradu: 
místo stavění došlo k přestavbě a nahrazení skutečných 
DĚJIN tzv. his-Torií, včetně V ru (Víry).ѣ

Pokud jste schopni věřit v XIX. století postavený 
křesťanský chrám se svastikami a římskou architekturou, 
postavený křesťany pro křesťanství, s využitím 
nekonvenčních technologií a využitím nekřesťanských 
symbolů (a dokonce i vzhledem k tomu, že křesťané 
nedělali nic jiného za celý život, než byli pronásledováni 
Římany), potom to vypadá jako bezmocná medicína.

www.facebook.com/namu.fi.9/posts/3684911191546074

https://www.facebook.com/namu.fi.9/posts/3684911191546074


  

Obraz předpotopní Moskvy

Художник Карон Антуан: Месть победителей

Zdroj: 1) http://armycarus.do.am/forum/4-22-2#6300

2) www.youtube.com/watch?v=rHVD7vkQZBk

3) http://armycarus.do.am/video/vip/351/...

Obraz „Pomsta vítězů“ (Karon Antuan, 1566)
Ve středu obrazu je Velké divadlo.

http://armycarus.do.am/forum/4-22-2#6300
http://www.youtube.com/watch?v=rHVD7vkQZBk
http://armycarus.do.am/video/vip/351/istorija/novaja_moskva_new_moscow_1938_film_smotret_onlajn


  

Obraz předpotopní „antické“ 
civilizace



  

Obraz předpotopní Moskvy



  

Mapa Tartarie Moscovite – centrum 
Védické civilizace (cca 16.století)



  Mapa Tartarie Moscovite – centrum 
Védické civilizace (cca 16.století)



  

Předkládaná starověká 
římská tradice je ve 

skutečnosti starověká 
ruská tradice XIV-XVI. 

století

Římský tábor u Mušova 
(lokalita Hradisko neboli Burgstall)

Nejvýznamnější římská lokalita u nás se 
nachází pod Pálavou a byla patrně 
centrem opevněné oblasti „údajně“ z 
let 166 – 171 n.l. ???, která se měla stát 
výchozím prostorem pro římskou expanzi 
na Moravu za markomanských válek.
Obsahuje lázně, vojenskou nemocnici a 
další budovy, které naznačují, že šlo o 
plnohodnotné centrum plánované 
provincie na našem území.
V letech 1927–8 proběhl systematický 
výzkum, který svojí osobní přítomností 
poctil i Tomáš Garrigue Masaryk.
Zdroj: www.antickysvet.cz

https://www.antickysvet.cz/26121n-rimsky-tabor-u-musova-lokalita-hradisko-neboli-burgstall


  

Římané na Moravě - 
kontext dalších táborů
Mnohé pochodové tábory naznačují 
směry pochodů legionářů a 
odkrývají také fakt, že minimálně 
krátkodobě se Dunaj stal „hlubokým 
zázemím římské říše“.
Římské působení na našem území 
nebyl výkřik do tmy, ale dobře 
naplánovaná invaze s šancemi na 
úspěch
Zdroj: www.antickysvet.cz

Předkládaná starověká 
římská tradice je ve 

skutečnosti starověká 
ruská tradice XIV-XVI. 

století

https://www.antickysvet.cz/26121n-rimsky-tabor-u-musova-lokalita-hradisko-neboli-burgstall


  

Centrum separatismu 
proti globální Imperii (1)
(mapa cca 16.století)

Rozklad a ovládnutí prostoru globální Imperie 
(Védské společnosti) pomocí žido-křesťanství

Dědičný přenos moci mezi elitami (rody) 
prostřednictvím příbuznosti / příbuzných

Centrum „západní říše“ založené na silném 
katolickém separatismu / REFORMACI 
a snaze odtrhnout se od „východní říše“ 
(Tartarie Moscovite)

Temný vliv anglosasů: 
Intervence anglického 
„impéria“ Romanovců-
Holsteinů-Oldenburgů



  

Anatolij Fomenko v Nové chronologie uvádí:
● Jednotné křesťanství XII-XV. století bylo uměle rozděleno 

do vícero podobných náboženství. Každé z nich zdědilo 
značnou část bývalého kultu, i když ho modifikovalo. Předtím 
univerzální symbolika byla taktéž rozdělená:         
Široký kříž začal používat pravoslavná církev; úzký kříž – 
katolická církev; šestihlavá hvězda – též další forma kříže – 
judaizmu; půlměsíc s hvězdou – je jinou formou kříže – 
islám. Takže od XV-XVI. století se tyto vzniklé odnože 
původního náboženství začaly mezi sebou výrazně 
rozlišovat.

● V druhé polovině XVI. století v Evropě guvernéři, kteří 
nechtějí poslouchat vzdáleného car-chána Velkého 
Novgorodu, vytvořili rebelii. Při hledání důvodů odtržení 
a nezávislosti využili prapor náboženské separace uvnitř 
říše, což bylo zvoleno jako ideologický základ revolty. 
Rebelové protestanti využili nástup luteránství na Západě 
jako „spravedlivou příčinu“ politické separace. V Rusku se 
toto nazývalo kacířství judaistů. Reformace v západní 
Evropě a „Livonsku” (Livonském státu) byla ve Velkém 
Novgorodě vnímána jako vzpoura v závislých regionech. 
Proto se Moskevské knížectví rozhodlo tuto situaci řešit 
násilím. V ruských pramenech je tato událost známa jako 
období Livonské války (1558 až 1583).

Centrum separatismu 
proti globální Imperii (2)
(mapa cca 16.století)

Rozklad a ovládnutí prostoru globální Imperie 
(Védské společnosti) pomocí žido-křesťanství

Dědičný přenos moci mezi elitami (rody) 
prostřednictvím příbuznosti / příbuzných

Centrum „západní říše“ založené na silném 
katolickém separatismu / REFORMACI 
a snaze odtrhnout se od „východní říše“ 
(Tartarie Moscovite)



  

Proces rozkladu jednotné Državy – skryto pod tzv. REFORMACÍ CÍRKVE

Jednotné KŘESŤANSTVÍ / VÉDICKÉ POZNÁNÍ



  

Oficiální zdroje vysvětlují důvody 
reformace následovně:
● Obecně jde o obnovu či návrat k 

původní, údajně čisté, biblické, 
podobě církevního života. Reformní 
snahy provázejí celé křesťanské dějiny; 
jejich cílem je odstranit deformace v 
učení a praxi církve.

● V užším smyslu první reformace ve 
středověku (valdenství, husitství) a druhá 
reformace, spjatá se jmény M. Luthera a 
J. Kalvína.

Zdroj: https://leporelo.info/reformace

mapa Evropy 16. stol. 
- období reformaceProces rozkladu jednotné 

Državy

https://leporelo.info/reformace


  

1589 v Moskvě ustanoven nezávislý 
ortodoxní patriarchát

16. stol. REFORMACE v Evropě 
znamenala nápravu církve
Pokračování myšlenek husitského 
hnutí z období 1419–1436 

Martin Luther (1483-1546)

Jan Kalvín (1509-1564)

1524 Reformace v Německu 
a německá selská válka

ANGLIE ZA VLÁDY TUDOROVCŮ, 
ANGLICKÁ REVOLUCE
14. a 15. stol. Anglie prošla obdobím 
válek a úpadků

1532 JINDŘICH VIII. provedl 
reformaci církve, kterou odtrhl 
od Říma, a získal velkou část 
církevního majetku.

Situace ve Svaté říši římské
Císař Karel V. (vládl v letech 1519 – 
1556) se plně postavil na stranu 
katolické církve.

Roku 1555 byl ve městě Augsburgu 
podepsán mír mezi protestanty 
a katolíky.

Německo se trvale rozdělilo na část 
protestantskou (sever, východ) 
a katolickou (jih, západ).

Reakce katolické církve
1534 Sv. Ignácem z Loyoly založen 
jezuitský řád pro šíření katolické víry 
v protestantských zemích

1545-1563 Probíhal Tridentský koncil

1559–1966 Index librorum 
prohibitorum („Seznam zakázaných 
knih“)

Proces rozkladu jednotné Državy
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Události v předvečer ARMAGEDONU 1675 (velká potopa):
 • Třicetiletá válka (1618–1648) v Evropě

 • Smuta nebo Období zmatků (1598 až 1613) na Rusi
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