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1598 až 1613 Smuta nebo Období zmatků 
(Vláda samozvanců, Smutnoje vremja). 
Období dlouholeté občanské války 
s častými změnami vládců, nelegitimními 
následníky trůnu, povstáními a okupování 
země cizími vojsky. Vymřela dynastie 
Rurikovců a nastupují Romanovci.
Válka Romanovců proti globální Imperii?
1600-1603 Roky bez léta jako „jaderné zima“
Počátkem XVII. století vytvořen nástroj (Matrix) 
účinného ovládání vědomí, znalostí 
a podvědomí celého lidstva.
Piranesi (1720-1778) zachycuje ARMAGEDON 
1675 - apokalypsu / ruiny italských měst.



  

Projekt zkreslování dějin 

FILTR ZNALOSTÍ resp. FILTR NAUKY (nesprávně 
nazývaný Matrix)

Významnou zbraní pro zavedení parazitické ovládání lidstva na Zemi-Midgard 
si vyvinuli a stvořili tzv. FILTR ZNALOSTÍ resp. FILTR NAUKY (nesprávně 
nazývaný Matrix). Jeho smyslem je zcela ovládnout vědomí a podvědomí 
svých obětí, aby se stali vězni tohoto důmyslného vězení a co ještě více, tyto 
oběti si tohoto vězení ani nejsou vědomi.

Kromě všemožných zavádějících a podvržených Světonázorů, pracovali 
Temní a šedí (tj. Třetí síla) na své verzi hisTORIE (FILTRU ZNALOSTÍ) – 
zcela vykonstruované verzi událostí lidstva. Za zakladatele a jejího tvůrce 
jsou považováni aškenádský teolog Joseph Scaliger (1540 – 1609) a jezuita 
Dionýzos Petavius (1583 – 1652; Denie Pétaua).

Mnohé události pozměnili, některé zcela vymysleli, další rozdrobili a 
předsunuli do jiných období, a dokonce došlo k vymýšlení nových 
osobností, filozofií a i celých státních útvarů. Přičemž samozřejmě tímto 
záměrným falšováním bylo zcela překrýt Dějiny Předků Slavjanů a Árijců 
(původního bílého národa). Takto se z oficiálních „dějin“ ztratila jak tisíciletá 
Rassénia, tak i velmi nedávná Velká Tartárie (Moskevská Tartárie), což obě 
byly velké Državy.

Počátkem XVII. století byl vytvořen 
nástroj na účinné ovládání vědomí, 
znalostí a podvědomí celého lidstva.

Po jeho spuštění si přístup 
k původním pravdivým informacím 
vyhrazuje pouze elita.

Cíle: Překrýt skutečné Dějiny fikcí • Pseudo paměť pouze smyšlených a neužitečných 
zkušeností • Před Matrixem NIC nebylo • Pseudovědecké vzdělání a poznání pro 
davy • Skutečné vzdělání pouze pro elity • Zavést davově-elitářskou společnost
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Zavedeno nové paradigma:
„Pravda je zaměněna za lež
a volná energie za otroctví!“



  

Projekt zkreslování dějin a zakladatel ZNALOSTNÍHO FILTRU 

Kabalista Joseph Justus Scaliger (1540-1609)
Stěžejní prací na jeho uměle vytvořené HISTORII je De emendatione temporum (1583) 
a v dodatcích Thesaurus temporum (1606, česky „Poklad časů“). Viz více Wikipedia…

Anatolij Timofejevič Fomenko při studiu skutečné CHRONOLOGIE zjistil:
● Původní historické zdroje, dostupné ve veřejných archívech, byly vytvořeny podle 

Skaligeryho koncepce a to i zkreslením a účelových úprav skutečných starých dokumentů. 
Původní dokumenty jsou buď zničené a nebo nedostupné.

● Takto rozsáhlý program přepisování starověkých dějin se uskutečnil
v XVII-XVIII. století po celé Evropě. Měl státní podporu jak v Evropě, tak v Romanovském 
Rusku, Číně a Asii.

● Podle Skaligeryho verze se vytvořily a vydaly díla „klasických“ řeckých a římských autorů, 
středověké kroniky a memoáry, které dnes mylně považujeme za původní.

● Zdroje, které unikaly cenzuře, byly starostlivě vyhledávané více než 200 let a pak byly buď 
ničeny, anebo odstraněné z oběhu. Toto pokračovalo až do XIX. Století.

● V HISTORII SE OBJEVUJE VÝJIMEČNĚ DEFINOVANÝ HRANIČNÍ PRVEK –  
POLOVINA XVII. STOLETÍ. Víceméně víme přesněji, co se stalo po tomto bodě. Ale před 
tímto zlomem v polovině XVII. století máme jen velmi nepřesné informace. Tato hranice se 
jeví jako umělá a není výsledkem přirozeného zapomínání informací.

Zdroj: „Jak to vlastně bylo“ A. T. Fomenko (А.Т. Фоменко - Как было на самом деле. Каждая 
история желает быть рассказанной)

Většina středověké 
historie byla zcela uměle 
vytvořena historiky 
a redaktory v XVII-XVIII. 
století.

Kdo studuje tyto zdroje, 
pohybuje se zcela 
v uměle vytvořené 
virtuální Realitě.

Toto byla příprava 
na zcizení pokročilých 
technologií antické 
civilizace a ARMAGEDON.

https://cs.qaz.wiki/wiki/Joseph_Justus_Scaliger


  

Dopotopní / předpotopní civilizace – antika? (допотопная архитектура)



  

Co předcházelo samotnému ARMAGEDOMU 1675
● Byl vydán první „Index zakázaných knih“ (Index librorum prohibitorum, 1559) na označení a likvidaci nevhodných knih, 

který v Evropě realizovala židokřesťanská církev.
● Spuštěn projekt překreslování dějin současně s pálením nepohodlných knih. Jeho vůdcem se stal nadaný jezuita Joseph 

Juste Scaliger (1540-1609), který v roku 1606 vytvořil Světovou Chronologii, pod názvem Thesaurus temporum.
● Scaliger vymazal reálných 1000 let dějin a přepsal je hisTORIí a tímto Světová Chronologie se stala monopolem 

vědomostí na mnoho století. Vydal též knihu Cyklometrika o podřízení kruhu čtverci, kde se kvadráty snažil měřit kruh. 
Podřídil své dílo Kabale a Bohu Jahvemu a mj. tvrdí, že všechny prajazyky na Zemi vznikly výlučně z hebrejštiny.

Útok na Moskovskou Rus v období „Smuty“ a Třicetiletá válka v Evropě
Hlavním bonusem Temných se stala Smuta nebo Období zmatků (Vláda samozvanců, rusky 
Smutnoje vremja) v období 1598 až 1613.  Znamenala dlouholetou občanskou válku s častými změnami 
vládců, nelegitimní následníky trůnu, povstání a okupování země cizími vojsky. Na ně navazovalo v roce 
1613 dosazení dynastie Romanovců prostřednictvím jezuitů a jezuitské britské koruny.

1601 až 1603 Velký hladomor na Rusi.

1603 Noční letní teploty často pod nulou, panovalo denní temno (pravděpodobně období jaderné zimy).

V tomto období vedl Západ Evropy (západní kabalisté) velkou válku proti Slavjanům a Árijcům po 
celé zemi a jsou doložené známky jaderné zimy. Židé úmyslně nechali zplesnivět potraviny a chleba a 
to prodávali předraženě a uměle vytvořili hladomor.

Mezi budoucími stínovými vládci a dosazenými Romanovci byla učiněná dohoda, podle které 
Holanďané, Francouzi a Britové získali práva na nová území a vtrhli přes Atlantický oceán získat oblasti 
Severní Ameriky z vlivu Velké Tartárie.

Třicetiletá válka (1618–1648) jako evropský ozbrojený konflikt za nadvládu římskokatolické církve nad Evropou.
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Odhalení projektu zkreslování dějin Scaligera-Petaviuse

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“

1419 – 1436 Husitské revoluční hnutí

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

1342 APOKALYPSA

1606 Joseph Scaliger vytvořil 
falešnou Světovou Chronologii

Husité vyhráli boj o Světlo a vytvořili 
celo kontinentální TARTÁRII, která 
přešla do vyspělé Antické doby.

1675 ARMAGEDON (velká potopa)
1618-1648 vymyšlená Třicetiletá válka



  

ARMAGEDON 1675 – velká potopa jako 
„Boží hněv?“ (tzv. biblická potopa)

Církev v této době potřebovala podpořit 
domněnku spravedlivého božího hněvu, který 
zasáhl jen nehodných. A to, že oni přežili a pohané 
z východu, severu a za oceánem byli zdecimovaní, 
přece bylo dané jasné boží znamení!
Aby historie dávala nějaký logický sled, bylo 
potřebné lidem v nově vypracované His-Torie 
mnohé události náležitě pouklízet.
Jezuiti zároveň dohlíželi na přijatelný přepis jeho 
dějin a předělání nevhodných nápisů na budovách 
a sochách.
Podobně se například dopsali neskutečné 
seznamy cholerových a morových kataklyzmat 
a neustálých neexistujících válek do původní 
středověké His-Torie.
Takto se skryl náhlý skokovitý úbytek 
obyvatelstva, doplnili se různé primitivní pověry o 
temném období, popravách, katech, inkvizici, 
pohádky o stěhování národů, období barbarů a 
pohanů, a jiné excesy, které je možné lehko najít a 
dešifrovat, protože se vymykají z rámce svojí 
nápadnou primitivností.
~~~
Védická poznámka: Do Véd bohužel falzifikátoři 
též významně zasáhli.



  

ARMAGEDON 1675 – velká potopa: Následky 
potopy a zánik vysoce vyspělé „antické“ civilizace
Malé části obyvatelstva se podařilo přežít 150 metrové vlny, které se převalili kontinenty, 

hlína, vápenec a štěrk pokryly úrodnou půdu a domy do průměrné výšky 15 metrů.
Z tohoto přeživší odkopávali Řím, Paříž, Vídeň, Prahu, Moskvu, Petrohrad, Košice,

 proste všechny zasypané evropské města, a to proto, že potřebovali někde žít a bydlet.



  

ARMAGEDON (velká potopa) roku 1675 a konec antické civilizace

Na konci 17. století proběhla z hlediska moderní 
chronologie na Zemi světová válka. Vedlo to ke 
zničení planety, velkých nebeských těles na oběžné 
dráze. V důsledku pádu jejich fragmentů do 
cirkumpolární oblasti vstoupila osa Země do 
trhaného precesního pohybu. Oba konce nebo póly 
planety mají vymezené kruhy v různých směrech.
Ve výsledku se celá hydrosféra Země otočila 
relativně k její litosféře. To znamená, že došlo k 
přílivu vodních hmot na všechny kontinenty ve 
směru od severního pólu. Zejména na kontinentu 
Eurasie se po celém kontinentu, vpředu podél celého 
pobřeží Severního ledového oceánu, pohybovala 
řada mega-tsunami. Tsunami hluboko pronikly na 
kontinent, zničili vše, co jim stálo v cestě, a odhodili 
pevninu, vytrhli půdu z území, kterými již prošli. Čím 
dále na jih se řada vln přehnala, tím více klesala 
jejich výška a ničivá síla. 
Závislost je myslím všem srozumitelná, přímo se 
týká i tloušťky vrstvy zapříčiněné mega-tsunami 
zeminy.
Severnější oblasti pevniny se totiž zanesly do 
větší hloubky. Tam se všechny antické trosky 
ocitly pod velmi tlustou vrstvou.



  

Globální katastrofa na přelomu ke konci 17. století
Obrázky cca kolem roku 1700

Vzestup oceánů o 50 m po antické povodni 
a záplavách bahnem z konce 17.století.
Hladina moří a oceánů po povodni rychle ustoupila 
a  polovině 18. století se blížila současné úrovni. 



  

Piranesi zachycuje reálný obraz italských měst
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) čerpal z vlastních zkušeností architekta a z dobových archeologických nálezů.



  

Oko Sahary: Přírodní jev nebo 
pozůstatek výbuchu?
Oko Sahary (arabsky Ríšat) je rozlehlá kruhová struktura v 
Mauritánii nedaleko města Ouadane, dobře patrná při pohledu z 
vesmíru. Má průměr asi 50 km a skládá se z několika soustředných 
kruhů. Vedou se spory o tom, jak celá struktura vznikla.

Využití dálkového průzkumu ze satelitních snímků 
pomocí Spin-holografická technologie
Červené čáry ukazují strukturu tektonických poruch tohoto místa. 
Nejsou zde žádná ohniska vniknutí hlubinných fluidů. Nejedná se 
tedy o kalderu sopky. Nejsou zde žádná ložiska, ani uhlovodíky, 
ani ruda.
Dotazování ukázalo, že to není ani místo, kde spadl meteorit nebo jiný 
vesmírný objekt. Kladná odpověď přišla až na otázku: Jedná se o 
kráter výbuchu?
Ukázalo, že exploze nebyla jaderná, ale elektromagnetická. Došlo 
k tomu v roce 1685 podle dnešní chronologie. Na místě tohoto 
kráteru bylo město (megapolis, tj. velmi velké město nebo shluky 
měst typicky s více než 10 miliony obyvatel), které zde existovalo od 
roku 1095. Jeho název zvuky ruské abecedy vyjadřuje slovo 
ПОЧИРТА (POČIRTA) s důrazem na druhou slabiku.

Zdroj: Aluska.org/oko-sahary-prirodni-jev-nebo-pozustatek-vybuchu

https://aluska.org/oko-sahary-prirodni-jev-nebo-pozustatek-vybuchu


  

Zvláštní události během roku 1744

Události spojené s průletem Velké komety 
v roce 1744
Kometa «Шeзo» neboli Velká kometa byla poprvé 
zpozorována v listopadu 1743.
Nejblíže ke Slunci se kometa zvětšila a 18. prosince 1744 
se stala jasnou jako Venuše na obloze.
Když se vzdalovala, kometa začala projevovat podivné 
chování – její hlavu už nebylo vidět, ale oblohu zdobil 
neobvyklý ocas šesti obrovský světelných paprsků.
Některá čínská pozorování popisují podivné slyšitelné 
zvuky spojené s kometou.
V italských městech se při průletu tohoto objektu objevil 
krvavý červený déšť a způsobil skutečnou paniku.
Co způsobilo tento déšť, zůstává dosud neznámé.

První matriky a snížení věku života
Dva roky pro průletu komety zavedena přísná evidence 
narozených, uzavřených manželství a zemřelých.
V druhé polovině 18. století se rapidně snižuje délka 
života. Příčina je stále neznámá.



  

Falzifikace nedávné hisTorie (I.)  Za co byl Michail Lomonosov odsouzen k smrti?

M. V. Lomonosov byl pronásledován kvůli svému nesouhlasu s německými vědci, kteří v 18. století byli 
páteří Akademie věd, kteří za vlády carevny Anny Ivanovny směřovali z Evropy do Ruska. Těmito 
“dobrodinci” ruského národa, kteří přicházeli od roku 1725, kdy byla založena Ruská akademie, až 
do roku 1841, byly zrekonstruovány základy ruské historie. Rusky sice mluvili velmi špatně, ale zato 
se velmi rychle stali odborníky na ruské dějiny a zcela zaplnili historické oddělení ruské akademie.
Ideologové Vatikánu obrátili oči k Rusku. Bez zbytečného hluku se na počátku XVIII. století do této země 
vydávají i budoucí tvůrci ruské “historie”, kteří se později stali akademiky: G. F. Miller, A. L. Schlözer, G. 
Z. Bayer a dorazilo i mnoho dalších. V podobě římských „polotovarů“ měli po kapsách „normanskou 
teorii“, mýtus o feudální fragmentaci „Starověké Rusi“, vznik ruské kultury roku 988 n. l. a další nesmysly. 
Tito zahraniční vědci fakticky ve svých výzkumech dokázali, že východní Slované ve stoletích IX. – 
X. byli naprostými divochy, které z temnoty nevědomosti zachránila varjažská knížata. Právě Gottlieb 
Siegfried Bayer předložil normanskou teorii o formování ruského státu. Podle ní hrstka Normanů, kteří 
přišli do Ruska, za pár let změnila zaostalou zemi na mocný stát.
Lomonosov vedl nesmiřitelný boj proti falšování ruské historie a ocitl se v samém středu tohoto 
boje. V letech 1749 – 1750 vystoupil proti historickým názorům Millera a Bayera, stejně tak jako 
proti “normanské teorii” o formování Ruska, kterou Němci hlásali. Zkritizoval Millerovu disertaci “O 
původu jména a lidu Ruska”, stejně jako Bayerovy práce na ruských dějinách.
Lomonosov byl vůbec často se zahraničními kolegy, kteří pracovali v Akademii věd, ve sporu. Bývá 
citována jeho známá věta: “Jaké hnusné svinstvo vrší v ruských starožitnostech tenhle dobytek!“ Uvádí se, 
že tato věta byla určena pro Schlözera, který “tvořil” ruskou “historii”.
Okolo roku 1751 začal Lomonosov pracovat na “Starověké ruské historii”. Snažil se vyvrátit teze 
Bayera a Millera o “velké temnotě nevědomosti” údajně vládnoucí ve staré Rusi. Zvláštní důraz je v 
této práci kladen na první část – “O Rusku před Rurikem”, kde je vyloženo učení o etnogenezi národů 
východní Evropy a především slovanské Rusi. Lomonosov poukázal na nepřetržitý pohyb Slovanů z 
východu na západ. Proto němečtí profesoři historie odstranili Lomonosova i jeho příznivce z akademie.

Málokdo ví, že Michail 
Lomonosov byl odsou-
zen k trestu smrti 
oběšením a rok čekal ve 
vězení na vykonání 
rozsudku, dokud nepři-
šla carská milosti. 

Kdo měl zájem na 
štvanici na velkého 
Rusa, zabavení jeho 
vědecké knihovny a 
jejím ukrytí a především 
na zničení jeho 
mnohých rukopisů, na 
nichž pracoval v 
průběhu celého svého 
života?



  

Malá, ale  nutná odbočka k tomu, jak se nyní určuje vědeckou metodou čas – datace lidstva

Nejasná rádioaktívna minulosť planéty
Zlyhanie rádiokarbónovej metódy

Mali by sme dôverovať pochybným historickým dátumom? Ak vezmeme do úvahy, že datovanie rádiokarbónovou 
metódou, ktorá je dnes najvyspelejšou a najvedeckejšou, je založené na polčase rozpadu izotopu „C 14“, ktorý sa 
v slušných množstvách vytvára v dôsledku jadrových výbuchov, potom s vedeckou istotou je možné rozpoznať všetky 
rádiokarbónové datovania ako chybné. V tomto prípade začne plynúť celá časová os, najmä tá starodávna. To nie je 
ťažké vysvetliť. Metóda skrátka vyzerá takto.
V atmosfére je veľa dusíka. Ak sa ožaruje, zmení sa na rádioaktívny izotop nazývaný C 14 s polčasom rozpadu 5730 
rokov. Rádiokarbón je absorbovaný z atmosféry živými organizmami so vzduchom a jedlom iba počas života. Ale keď 
organizmus zomrel, prísun nových atómov uhlíka sa zastaví a musí sa iba rozpadnúť, čím sa jeho počet zníži dvakrát 
za 5370 rokov, štyrikrát za 10 740 rokov atď. Zostáva už len odobrať vzorku, spáliť ju, odvážiť a zmerať rádioaktivitu 
(akoby tam už nič viac nemohlo generovať žiarenie). Ďalej jednoduchá algebra umožňuje zistiť vek vzorky. Z dôvodu 
spravodlivosti je potrebné poznamenať, že v poslednej dobe sa v niektorých prípadoch začala používať „hmotnostná 
spektrometria akcelerátora“, ktorá umožňuje priame stanovenie obsahu rádioaktívneho uhlíka.
Vo výsledku sa rozhodlo, že datovanie 20. storočia sa považovalo za nespoľahlivé. Čo však v prípade, keď na 
Zemi predtým vzplanuli jadrové požiare? A horeli! Aj keď ste beznádejne nudní a bezvýrazne si nevšimnete 
krátery jadrových jazier pod nohami, potom roztopené vrstvy pôdy na dne oceánu (Levashov NV „Rusko v krivých 
zrkadlách-2“) a indické MohenjoDaro je ťažké ignorovať. Aká bola potom „prirodzená“ úroveň rádiokarbónu, v 
skutočnosti nikto nevie. Úplné fiasko.
Hodnotenie metódy je nulové, dôveryhodnosť historických chronológií je nulová. Stojíme na začiatku cesty - 
opäť v poriadku.



  

SHRNUTÍ:
Události v předvečer APOKALYPSY v polovině 19. století:
 • Příprava úplné likvidace globální Antické Imperie (Velké Tartárie) 
skrze totální rozvrat a náboženské války (Evropa a Asie)
 • Jezuité a kabalisté připravili a aktivovali FILTR ZNALOSTÍ resp. 
FILTR NAUKY (nesprávně nazývaný Matrix)
 • „Svatý Řím“ předurčen pro vedoucí pozici ovládnutí lidstva
 • Rozhodnutí vymazat důkazy existence antické globální Imperie



  

Základní heslo parazitů: „Nesmíte znát pravdu vlastních dějin
a je vám určeno pouze postavení otroka a jakoukoliv manipulaci.“

Falzifikátoři dějin mají stanovený cíl a používají:
● Nastrčená tzv. věda, která ve skutečnosti učí pouze pokřiveným zákonům a neumožňuje skutečné 

pochopení této Reality a Člověka v ní (skutečná věda je jen pro elitu vyvolených parazitů),
● Temný zednář Isaac Newton vymazává ÉTER ze všech vědeckých publikací, čímž došlo k poškození 

původního celistvého fyzikálního, chemického a biologického pohledu na svět,
● Díky využívání volné energie je možné lidem poskytovat všechno zdarma. Stačí jen dodržovat 

všeobecně přijaté a platné morální zásady. Základní zásadou je nekrást, nepodvádět, nebrat si více 
než je pro jednotlivce nutné, vyhýbat se lenivosti, rozvíjet se a tvořit.

● Nelogická historická postupnost, nedokonalé předělání historických nápisů a historických artefaktů,
● Skutečný sled dějin: Stvoření, pravěk, starověk, středovek, antická doba, předpotopní doba a novověk.
● Falšování map a listin a pozměnění jejich datování, výmysly, které neskutečně matou tzv. historiky,
● Nevhodné osobnosti jsou přejmenované, posunuté v čase a jsou dehonestovány nebo „přisvojeny“ viz 

příklad: Petr I. Veliký (1672 – 1725), ruský car od roku 1682 až do své smrti byl falešně zaměněný.
● Zapření dějin Antické Imperie a Velké Tartárie a jejich překrytí vymyslenými křesťanskými dějinami 

(Antické období je zfalšováno a předsazeno před rok 0),
● Vymazání dějin člověka tvořivého, světlého a pozitivního, který přirozeně vládl před obdobím kataklyzmat,
● Skokový úbytek obyvatelstva byl zdůvodněný neexistujícími morovými epidemiemi a uměle 

vymyslenými neustálými válkami, které řešili i problémy s nesedícími hranicemi a už dávno neexistujícími 
státy z map raného středověku.

● Angličané a Anglosasé si narychlo a úspěšně vytvořili a vymysleli vlastní aristokracii se srdcervoucí a 
neexistující historií šlechtických (pardon správně parazitických) rodů.

SHRNUTÍ:
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