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Celosvětová katastrofa Celosvětová katastrofa 
a evropské majdany a evropské majdany 
18481848  (aneb kobercové bombardování)(aneb kobercové bombardování)

Počátek britské Imperie a její válka za zničení 
zbytků přeživší celosvětové Imperii
Revoluční rok 1848/49 (majdany) proti 
védickému Rakouskému císařství (1806-1867)
1824 / 1842 Použití masové zbraně na 
vymazání paměti lidstva + vzestup moře 
o 150 m?
1816 – na severní polokouli vypukla 
„nukleární zima“ trvající tři roky
1812 / 1815 až 1819 Kataklyzmatický zlom 
(vylidnění a jaderné ochlazení, Napoleonova 
bitva proti Moskevské Tartárii), tzv. „dopotopní / 
dopožární / mezipotopní civilizace“



  

Skrytá satanská aneb temná světová říše – spolek iluminátů  (založen 1776)

Při hledání „jednosvětového spiknutí“ se naráží na širokým 
vrstvám prakticky neznámý velice tajemný spolek 
iluminátů. Jde o přísně tajnou společnost, založenou 1. 
května 1776 Adamem Weishauptem (k založení iluminátů 
byl vyzván Rothschildem), profesorem církevního práva na 
univerzitě v Ingolstadtu.
Pro svou společnost vypracoval Weishaupt složitou hierarchii 
tajných stupňů, a do iluminátského řádu tehdy vstupovaly 
tisíce předních Evropanů. Weishauptovým cílem bylo 
strhnout na sebe potají moc ve všech zemích světa pomocí 
spousty spiklenců, kteří by v nejrůznějších postaveních 
pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu 
světovlády.
Podařilo se jim dostat krále a knížata do úrokového 
nevolnictví, ovládali a rozbíjeli království, inscenovali války a 
nakonec i zplodili takový svět, jaký známe dnes. Ilumináti 
měli prsty ve všech velkých revolucích, které postihly svět od 
americké války za nezávislost, včetně i „francouzské“ 
revoluce.
Na sklonku 19. století se vynořily dokumenty iluminátů (jsou 
známější pod názvem Protokoly sionských mudrců, tj. 
židovský plán na ovládnutí světa) a téměř všechny v nich 
vylíčené cíle se uskutečnily v našem dvacátém století.

„Iluminátské protokoly“ obsahují plán na nahrazení 
stávajících vlád jedinou supervládou, která by panovala 
světu pomocí děsivého byrokratického aparátu. 
„Protokoly“ podrobně líčí, jak bude svět sražen na kolena v 
zájmu instalování světové diktatury všemožným podpo-
rováním znemravňování, rozdmýcháváním národnostních 
sporů a sociálních nepokojů, podrýváním respektu ke všem 
autoritám a konečně i podněcováním válek.
Obsah „Protokolů“ je pevně realizován. Na počínající 
dvacáté století tam byly mj. předpovězeny následující 
události: pád trůnů v Rusku, Rakousku-Uhersku a Německu, 
I. světová válka, zakořenění komunismu v Rusku, revoluční 
chaos ve Španělsku, vznik Společnosti národů, praktická 
likvidace původní evropské šlechty, světová hospodářská 
krize z roku 1929, II. světová válka, závody ve zbrojení, 
vytvoření mezinárodních policejních sil (modré přilby), stejně 
jako časté střídání vlád i dnešní celosvětový chaos.
Dále autor „Protokolů“ předvídá morální zkázu a sexuální 
výchovu dětí, prudce stoupající kriminalitu mládeže, 
zavádění rozkladných idejí (liberalismus, socialismus atd.), 
doslova průmyslovou produkci pornografie, zavlečení 
terorismu do každodenního života, tzv. „rozvojovou pomoc“ 
třetímu světu, státní kontrolu školství a vzdělávání (viz 
filtr znalostí), postupný zákaz soukromé výuky i legalizaci 
potratů. A to všechno byl o napsáno koncem 19. století!Zdroj: Třináct satanských pokrevních dynastií (I. díl), Robin de Ruiter



  

Napoleonova bitva proti 
Moskevské Tartárii (verze I.)

Hlavním cílem válečných operací 1812-14
bylo zničit Moskvu a případně Kazaň.

Po skončení války s armádami Jemeljana Pugačova (1773 
– 1775) a vyhlazení původních obyvatel kolem Volhy, se na 
toto území zbavených od Tartarů hrnuli prostí rolníci z Evropy.
Tato další válka mezi Tartárií a Evropou proběhla na počátku 
devatenáctého století. V ruských zemi je známá jako 
„Vlastenecká válka z roku 1812“ a v Evropě se jí říká 
„Napoleonova východní kampaň“.
Vše začalo obsazením Petrohradu z moře – následně tito 
Oldenburgové / „Romanovci“ – dobyli Moskevskou 
Tartárii a poté své nové majetky nazvali Ruskou říší, což 
znamená, že rozšířil název Russia na dobyté země.
Proto nejprve z dějin musela být odstraněna poslední 
překážka na cestě k plné detartarizaci – Moskva (Moskevská 
Tartárie / Muscovite Tartarie).
„Skutečná historie Ruské říše“ začíná od Baltského moře:
1) Hlavním městem tzv. Ruské říše byl Petrohrad, centrum 

vládnoucí dynastie – Romanovci.
2) „Romanovci“ byl místní pseudonym Holstein-Gottorpské 

větve dynastie Oldenburgů, hospodařících v Baltském 
moři.

3) Hlavní vektor jejich dobývání a osvojování území Ruska 
byl řízen z Petrohradu (z Baltského moře) do vnitrozemí 
kontinentu – do povodí Volhy.

Francie byla spojencem Petrohradu, a byla součástí Svaté 
říše římské, jejíž centrum se v osmnáctém století nacházelo 
právě na severozápadě Ruska. Francouzský expediční sbor 
byl jen částí armády Svaté říše římské, která působila 
společně s ruskou armádou proti Moskevské Tartárii.Zdroj: www.tart-aria.info/cs/1812-bitva-o-moskevskou-tartarii

JAK SE VYTVOŘILA HISTORIE RUSKÉHO STÁTU: V roce 1803 byl princem 
Oldenburgem s předstihem zadán úkol ideologické přípravy na budoucí válku. Vytvoření 
této nové historie dobytých území bylo svěřeno N. Karamzinovi, který byl zvláštní 
vyhláškou jmenován „ruským historiografem“.

https://www.tart-aria.info/cs/koho-desil-jemelja
http://www.tart-aria.info/cs/1812-bitva-o-moskevskou-tartarii


  

„Napoleonova bitva proti 
Moskevské Tartárii“ (verze II.)

Něco jako napoleonské armáda nebyla. Armádě 
se jen podobala a hlavně to byli vyslanci nové

tzv. západní civilizace a výkonní oplodňovači R1b.

Při plánu ovládnout říši nestačí jen nakreslit novou mapu, ale musíte 
tyto území doslova převzít pod svou zprávu.
Konkrétní postup s vytvořením tzv. „Napoleonovy armády“:
1) Dáte například Angličanům nebo Američanům hromadnou 
zakázku na parádní uniformy, pušky a bajonety. Různé barvy, 
ale jeden schválený styl. Předpotopní stroje, které ukořistili 
Angličané, to hravě zvládnou.
2) Tyto vyfešákované a zároveň parádní uniformy nejsou určeny pro 
válení se v blátě na frontě a běhání s neforemnými čapkami v útoku, 
a ani nejsou vhodné pro bojovou pohotovost Smyslem těchto 
uniforem je vzbuzovat respekt, údiv a závist u mládenců a 
sexuální touhu u žen. Zbraně upevní pořádek a kázeň. 
Připomeňme, že jsme stále v těžkých časech možná hladomoru.
3) A nyní po vyškolení jde speciální eskorta, tvořená vojáky, 
písaři, církevníky, učiteli a veliteli z oblastního centra do světa.
V první dědině bubeník zvolá obyvatelstvo: „Přišli boží andělé! 
Parádní a zářiví!“
4) Oznámí se obyvatelstvu, že spadají pod moc Svaté říše 
Římské. Mají-li starostu, začnou sepisovat dohodu o poručenství,
a nebo starostu určí. Sepíše se stav obyvatelstva, počet dětí, 
dospělých, plodných žen. Založí se matrika, určí název obce a 
datum založení, aby to odpovídalo církevním středověkým mapám.
5) Zároveň velitel určí kolik parádních vojáčků z doprovodu 
eskorty zůstane v dědině na zdravé semeno. Jsou povinni 
pomáhat farářovi s ustanovením církve a školy, stavět latríny, kopat 
studně, strážit pořádek, chránit před rabováním, pomáhat při 
zemědělských a domácích pracích, a oplodňovat a oplodňovat…
Církev postupovala podle svého efektivního postupu. Stejně 
postupovali všichni z velké trojky – tedy všichni jednotně
v této době a podobném stylu.

Takto si to mocní horko-těžko dohodli rozdělení Evropy a Asie na údajném 
II. Vídeňském kongresu v roce 1814. Nebylo potřeba bojovat proti katastrofou 
zdecimovanému obyvatelstvu, stačilo je pouze ideologicky oblbnout a podřídit. 
Nikoliv však na celém katastrofou zasaženém území byli novodobí paraziti tak 
úspěšní, jak by si přáli realizovat své zlotřilé plány.



  

1842 - 1908 Válka nebo katastrofa
či kombinace obou jako záměr
zničit „mezipotopní civilizaci“?

… důležitá otázka pro naše další zkoumání



  

Falzifikace nedávné hisTorie
(události kolem roku 1824, „oficiálně“ však 1842)

Před 177 lety (2019 - 1842 = 177) se stala globální 
katastrofa nebo válka zachycená vrstvou popela v 
ledovci a tvorbou ročních vrstev ledu, které dříve 
nebyly, jako důkaz změny klimatu směrem k 
ochlazení.
To je ta povodeň, která zasypala hlínou první 
patra budov po celém světě. Ale to 
nejzajímavější, Před 177 lety v době této 
katastrofy z poloviny 19. století na dokumentech, 
které se k nám dostaly, stojí rok 1824.
Jako rok proslulé petrohradské povodně, další 
historické svědectví potopy. Mělo by to být 1842. 
Odečtěte si od toho data 1824 a dostaneme 18 let.
Ukazuje se, že vidíme druhý chronologický skok, 
který vznikl v době zániku mezipovodňové civilizace.
Stejný skok vidíme v rozdílu 18 let v dokumentech, 
které k nám přišly o explozi Tula, ke které skutečně 
došlo současně s bombardováním Moskvy, když byla 
v roce 1812 obsazena „skutečně nebo papírově“ 
Napoleonem. ...včetně dostavěných památníků...
Kromě samotné Moskvy hořela také Tula. 
Dokumenty o tomto požáru a výbuchu Tula nám 
byly přineseny s daty 1830-1832-1834. Také 
rozptýlení jedné události po blízkých, ale stále 
odlišných letech.
Je udělána analýza těchto posunů: „VÝBUCH TULA 
Z ROKU 1830 NEBO 1812“. Rozdíl je opět 18 let.

Pravděpodobně se v této době překrývají dvě události a to:
1) Stále nebyly odklizeny všechny trosky pro Velké potopě z roku 1675

a vykopány všechny zasypaná města.
2) Kobercové bombardování úlomky komety (měsíce) z roku 1824 / 1842 

zničily dosud úspěšně obnovená města a tuto mezipotopní civilizaci. 
Toto pravděpodobně efektivně doplněno zničením měst, která unikla 
katastrofě, pomocí „vysoce účinné energetické zbraně“.



  

Zasypaná města po celosvětové katastrofě Zasypaná města po celosvětové katastrofě (1842, podle kalendáře 1824)(1842, podle kalendáře 1824)

Na přelomu 19. až 20.století vykopávali města na kontinentu severní Ameriky a Ruska.Na přelomu 19. až 20.století vykopávali města na kontinentu severní Ameriky a Ruska.

Moskva po apokalypse: Kdo zasypal Moskvu a její řeku?Moskva po apokalypse: Kdo zasypal Moskvu a její řeku?

Zdroj: https://vk.com/wall510552269_6284



  

Zasypaná města po celosvětové katastrofě Zasypaná města po celosvětové katastrofě (1842, podle kalendáře 1824)(1842, podle kalendáře 1824)

Zasypaná americká městaZasypaná americká města

Nalevo ulice je „Mechanics Bank“, budova napravo je „Vateins 
Bank“, obě na hlavní ulici. Obydlí na kopci je Jesse 
Riddlesdarger. 1868. Dár od Dr. Robert McE. Sehauffier



  
Zdroj: https://sedoy-74.livejournal.com/9313.html

Zasypaná města po celosvětové katastrofě Zasypaná města po celosvětové katastrofě (1842, podle kalendáře 1824)(1842, podle kalendáře 1824)

Vykopávky „starověkého Říma“ v různých koutech města a v okolí z doby 1900-1940Vykopávky „starověkého Říma“ v různých koutech města a v okolí z doby 1900-1940



  

Zdroj: https://sedoy-74.livejournal.com/9313.html

Zasypaná města po celosvětové katastrofě Zasypaná města po celosvětové katastrofě (1842, podle kalendáře 1824)(1842, podle kalendáře 1824)

Vykopávky „starověkého Říma“ v různých koutech města a v okolí z doby 1900-1940Vykopávky „starověkého Říma“ v různých koutech města a v okolí z doby 1900-1940



  

Zdroj: https://by-enigma.livejournal.com/3793.html

Zasypaná města po celosvětové katastrofě Zasypaná města po celosvětové katastrofě (1842, podle kalendáře 1824)(1842, podle kalendáře 1824)

Vykopávky Říma z roků 1924 - 1932 při stavbě ulice Via dei Fori ImperialiVykopávky Říma z roků 1924 - 1932 při stavbě ulice Via dei Fori Imperiali



  

Falzifikace nedávné HisTORie 
(události kolem roku 1824 resp. 1842)

Fotografie obrovských ocelových lodí, které 
přežily povodeň v polovině 19. století, se k 
nám dostaly: Левиафан или „Грейд 
Истерн“ (Velký Východ). Spuštěn na vodu 
roku 1858 a byl na volnou energii ???
Skutečný plovoucí palác se salony podobný 
interiéru v Ermitáži. Po povodni byly k němu 
připevněny plachty a lopatková kola, které z 
něj udělaly pokladač kabelů.



  

Falzifikace nedávné HisTORie 
(události kolem roku 1824 resp. 1842)

Ve druhé polovině 19. století, po poslední katastrofě, 
došlo k úplnému zfalšování celého spektra lidského 
poznání – zejména technické vyspělosti.



  

Toto je pavilón úspěchů elektřiny na pařížské výstavě 
roku 1881. Když si obrázek zvětšíte a uvidíte sál plný 
podivných zařízení, nenajdete tam jediné výrobní zařízení 
v podobě, v jaké si představujeme, že by mělo být. 
Ale zato je tam mnoho modelů špiček kostelních věží, 
stejně jako mřížky, tyčky a další produkty, na nichž jsou 
jakési minikupole. 
A kupodivu hodně lamp tu svítí a hoří. Je tu snad někde 
zvenčí přivedený napájecí kabel, nebo to všechno svítí na 
akumulátory? To bude asi jen nějaká fantastika…

Zdroj: www.kamenovo.cz/index.php/2018/03/14/fantastika-nebo-snad-ne

Tuto všechnu volnou energii 
nahánějí ony minikupole, 
jako jsou například tyto.

Falzifikace nedávné HisTORie 
(události kolem roku 1824 resp. 1842)

http://www.kamenovo.cz/index.php/2018/03/14/fantastika-nebo-snad-ne


  

Toto je pavilón úspěchů elektřiny na pařížské výstavě 
roku 1881. Když si obrázek zvětšíte a uvidíte sál plný 
podivných zařízení, nenajdete tam jediné výrobní zařízení 
v podobě, v jaké si představujeme, že by mělo být. 
Ale zato je tam mnoho modelů špiček kostelních věží, 
stejně jako mřížky, tyčky a další produkty, na nichž jsou 
jakési minikupole. 
A kupodivu hodně lamp tu svítí a hoří. Je tu snad někde 
zvenčí přivedený napájecí kabel, nebo to všechno svítí na 
akumulátory? To bude asi jen nějaká fantastika…

Zdroj: www.kamenovo.cz/index.php/2018/03/14/fantastika-nebo-snad-ne

Tuto všechnu volnou energii 
nahánějí ony minikupole, 
jako jsou například tyto.

Falzifikace nedávné HisTORie 
(události kolem roku 1824 resp. 1842)

Byly před touto katastrofou na Zemi 
jiné energeticko-fyzikální podmínky

pro život?

Nabízí se důležité zamyšlení: „Mohlo se 
jednat o výstavu ukradených antických

a předpotopních artefaktů?“
...a tak bylo potřeba nějak s tou antikou udělat krátký 

proces!

http://www.kamenovo.cz/index.php/2018/03/14/fantastika-nebo-snad-ne


  

Základní model neustálého jezuitského 
falšování skutečných Dějin:

„Co bylo pro světlé lidstvo dobré, 
je podle nich vždy zlé, 
co bylo černé, to udělali bílé, 
co malé to velkým,
co patřilo jiným, je nyní jejich…“

Připomenutí Scaligeryho (1540-1609) tzv. nové chronologie 
dějin a FILTRU ZNALOSTÍ resp. FILTRU NAUKY 
(nesprávně nazýváno Matrix).



  

Londýnské metro
bezdrátové osvětlení



  

Falzifikace nedávné HisTORie (pokročilé technologie před rokem 1842)



  

Falzifikace nedávné HisTORie (pokročilé technologie před rokem 1842)



  

DodatkyDodatky



  

Kontakt pro zapojení do studia a získání 
studijních materiálů v PDF:

Ing. Mojmír Mišun, sati@volny.cz

Počítá se s možností osobního setkání, 
konzultací, besed a společného prohlu-
bování poznání skutečných Dějin.
Základem bude samostatnost a samostu-
dium.

Možnost pokračovat Možnost pokračovat 
ve studiu ve studiu 

„CHRONOLOGIE dějin „CHRONOLOGIE dějin 
lidstva“lidstva“
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