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Celosvětová katastrofa Celosvětová katastrofa 
1790 a evropské 1790 a evropské 
majdany 1848 (část b)majdany 1848 (část b)  

1790 Zničení a dopad tzv. nebeské klenby – 
snížení atmosferického tlaku a prány, výrazné 
zhoršení podmínek pro život a přechod na O2

Všechna města zasypána metrovými nánosy 
hlíny a vymření Velikánů
1816 – na severní polokouli vypukla 
„nukleární zima“ trvající tři roky (vylidnění 
a výrazné ochlazení, tzv. „dopotopní / 
dopožární / mezipotopní civilizace“)
Jakou formu měla „Napoleonova bitva“ proti 
Moskevské Tartárii?
Revoluční rok 1848/49 (majdany) proti 
védickému Rakouskému císařství (1806-1867)



  

Falzifikace nedávné HisTORie (duchovní obnova „mezipotopní civilizace“)

Navázání na duchovní odkaz antiky
Tovaryšstvo Ježíšovo učí i neLidi a neČlověky tomu, jak 
získávat uvnitř sebe vlastní stvořitelské vědomí a jak otevřít 
Ducha, který v nich upraví auru tak, aby se očistila a oni mohli 
vstoupit mezi občany antické unie. Každý pomocí specifickým 
podmínkám tehdejších vyšších vibrací viděl okamžitě barvu a 
tvar vaší aury.
Samotný mistr Ježíš putuje po krajině a pravidelně vyučuje v 
antických chrámech, ze kterých se jeho poselství přenáší do 
chrámů vzdálených až stovky kilometrů, kde jeho hlas rezonuje a 
vibruje v kupolích. Léči, sceluje, nabíjí energií, prohlubuje 
Ducha a upravuje deformace aury.

Takto tovaryšstvo Ježíšovo jako na páse vyrábělo Lidi z nelidí... 
To se tovaryšstvu církve svaté (invazní nástroj), které do té 
doby vládlo nelidem, nelíbilo. Ztráceli vliv a své ovečky. Tím se 
Ježíš stal v jejich očích největším nepřítelem a bylo potřeba tento 
svět zničit kataklyzmem.

Předkřesťanské učení Tovaryšstva Ježíšova úspěšně přežilo 
antickou potopu a najdeme ho pod védickým „náboženstvím“.

Jedna z pyramid, které byly v Římě a bylo jich několik. Kultura Říma a Egypta 
byla podle všeho v těsném kontaktu a navzájem se ovlivňovala, protože kromě 
pyramid v Římě stále přežívají obelisky s egyptskými symboly.



  

Falzifikace nedávné HisTORie (duchovní obnova „mezipotopní civilizace“)

Obnova duchovních principů po celosvětové potopě 
antické unie v roce 1675
Reformovalo se andělským vlivem totiž náboženství, reformovalo se 
myšlení, nastartovala se renesance hodnot osvícenství (17. až 18. století).
Obnovením antických staveb opět zpřístupnilo silné rezonance 
přicházející z Nebeského chrámu. Dávné poselství Krista se promítá do 
nového myšlení všech lidí, obrušuje se surové invazní myšlení a lidé bez 
toho, aby si uvědomovali reálný důvod, uchylují se do „domů božích“.
Bez nutnosti měnit dogma se u lidí a i nelidí dostavuje neovladatelná 
závislost na působení vyššího vědomí, stavějí se nové a nové chrámy a 
klasická církev ztrácí vliv a význam. Myslí se na všeobecné blaho, lidé 
Velikáni, Člověkové a i lidé středního a malého vzrůstu stávají se součástí 
komunity bez jakéhokoliv vzájemného antagonizmu. Dokonce i mnozí 
nelidé stávají se z pohledu Konů Člověkem!
Velikáni jsou sice nejvíce uznávaní, ale nebrání to uznávat i lidi malého 
vzrůstu, pokud mají k tomu předpoklady a přirozenou autoritu. Autorita 
musí z člověka vyzařovat a kdo se umí napojovat na vyšším vědomí, cítil, 
že tuto autoritu též mají a okolní lidé ji vnímají.
„Dobíjení“ v chrámech nebylo povinností, ale přímo drogovou závislostí, 
které propadli všichni, kteří měli k tomu předpoklady. Takto díky 
přetrvávající rezonanci energie na speciálních místech chrámů dosáhli 
světlé bytosti novou progresívní dobu i pro lidi, kteří by nikdy tímto směrem 
vývoje nešli.

Vysoké vibrace, zabezpečené konstrukcí antického 
chrámu, zajišťovaly energetickou potravu i bez jídla, 
scelování buněk, opravu DNA a udržování vyššího vědomí.



  

Položme si otázku, proč jsou stúpy v zemi 
jejich vzniku na zemi a proč podobný tvar 
stúpám je na střechách kostelů a ne na 
zemi:
„Z jakého důvodu nejsou na zemi, ale ve 
vzduchu? Kdo je tam umístil a proč? Kdo 
nechce, aby jsme byli v prostoru stúpy? 
Nebo vše je jinak?“



  

Útok na „Antickou unii svobodných států“: Celý svět byl pokryt několika 
metrovým nánosem hlíny (tj. z trosek měsíce Lelji). Část hlíny byla též přemístěna 
mega tsunami z konce doby Antické unie (1552 /1675 ?), kterou zničila předposlední 
kataklyzma – tu záměrně zapříčinila Třetí síla (Trojjediný, Jahve).

Inspirace: YouTube kanál AISPIK

http://www.youtube.com/channel/UCepPgPC1WzzWcjcrzU_vqcg


  

Útok na Nebeský chrám: rozbití nebeské klenby, šokové zmrazení Sibiře, postupné 
padání křišťálových trosek nebeské klenby na Zemi po desetiletí z nízké oběžné dráhy.
Velké kusy klenby zničily druhý měsíc nad Zemí a jeho zbytky ve formě mnohametrové 
hliněné vrstvy zasypaly domy měst. Písek křišťálové klenby v pásech pak zasypal 
dosud zelenou Saharu, část Ameriky, Číny a Arabský poloostrov a zničil mnohá města.
Skokové snížení tlaku a složení atmosféry vedlo k dlouhodobé ztrátě sluchu a zraku – 
na desítku let vrátila společnost do doby kamenné. Parazit infiltroval přeživší mnohými 
rozdílnými jazyky, aby lidstvo co nejvíce oslabil, rozdělil a významně posílil nad nim moc.

Inspirace: YouTube kanál AISPIK

http://www.youtube.com/channel/UCepPgPC1WzzWcjcrzU_vqcg


  

Důležité změny života na Zemi po III. katastrofě

Je potřeba řádně poodhalit agendu Třetí síly
Jakoby boly použité ohromné, přesně cílené zbraně 
hromadného ničení, které se nakonec vymkly z pod kontroly!
Je potřeba zamlčet skutečné události katastrofy a množství 
gigantických ruin a sutě – a tak se vymyslela nějaká strašná 
událost, že padala obloha, slunce, měsíc, a snad i komety… 
Vymyslely se dodatečné záznamy a přiohnutá His-Torie.
Máme v církvi stále opakující se problém, kdy se nám zcela 
nedaří antidatovat existenci Svaté říše římské, dotvořit 
nezbytné důkazy a někde co nejdříve tuto říši naroubovat na 
stávající státy, které se stanou nezbytnou obětí této falzifikace.
Pro lepší úspěch operace rozložení Svobodné unie antických 
států se vyrobí umělá parazitická šlechta, která různými 
záludnými operacemi a fyzickou likvidací nahradí tu skutečnou. 
A tak se odnikud vynořili Habsburkové a další různé evropské 
šlechtické rody se slušně padělanou a antidatovanou His-Torií.
Skutečné osobnosti předpotopní doby, které parazitům 
velmi vadily, je potřeba buď vymazat, a pokud po sobě 
zanechali příliš mnoho stop – přepsat jejich životopis a přisvojit 
si je. Například „krutovládce“ Ivan IV. Hrozný, Petr I. Veliký 
(1672 – 1725), Kateřina I. ~ Marie Terezie. 
Josef II. byl ve skutečnosti český předpotopní Král. Jeho 
socha byla doslova v každém Českém městě na náměstí. Proto 
se začala hromadná likvidace tohoto nepohodlného důkazu 
skutečných Dějin a přísný zákaz vlastnění jeho soch.

Sochy a obrazy předpotopní vládkyně Kateřiny Veliké byly 
předělávány na sochy a obrazy neexistující Marie Terezie.



  

Důležité změny života na Zemi po III. katastrofě

Stav společnosti před katastrofou z poloviny 19.století
Lidé (člověk) jsou oddělení od „nelidí“, tedy jednotlivců s charakterovými vadami tak, aby 
měli nad nimi kontrolu a nemohli jim narušovat chod společnosti.
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.

… a změna života, osféry a technologií po katastrofě:
Z dobových fotografií poslední etapy i v 19 století ještě vidíme pustá města bez jediného 
člověka, okolní kopce bez stromů, bahno a hlína v ulicích do výšky 5-20 metrů. Na jiných 
jasně zdokumentované opětovné odkopávaní Říma.
Radikálně se změnila biosféra. Dokonce došlo k radikálnímu poklesu tlaku atmosféry až 
10x. Vzduplavectví a mnoho volných energií se stalo nereálnými.
Lidé byli odříznuti definitivně od světlého astrálu a tedy možnosti komunikovat s 
duchovním světem. Tato změna zvýhodnila Třetí sílu (parazita)  při nadvládě nad Zemí a 
přeživšími (včetně uměle vytvořených klonů a biorobotů).
Sever a jih planety pokryl led. Sibiř zmrzla na kost. Velikáni umírali jako houby po dešti a 
přežíval len plebs, jehož organizmus byl na první pohled z těžko pochopitelných příčin 
schopný se lépe adaptovat. Začaly zimní periody, které nikdy předtím nebyly.
Došlo k výraznému zničení genofondu přeživších. Dříve lidé žili s mnohem menší 
potřebou jíst, pít a hluboko dýchat, neboť to bylo zajištěno 6ti až 8mi násobnou hustotou 
energetického pole. Energie se dýchala a vstupovala celým tělem. Nastalý nedostatek 
energie lidé museli nahrazovat solením, jídlem, sladěním, pitím a výrazným 
vylučováním. Proto začaly hromadné výstavby kuchyní, latrín, toalet a koupelen.



  

Falzifikace nedávné HisTORie z doby „Napoleona“Falzifikace nedávné HisTORie z doby „Napoleona“
(pokročilé technologie před rokem 1842)(pokročilé technologie před rokem 1842)

Katastrofa před lety 1841-1842 způsobila světový chaos a Británie zahájila rozdělování Katastrofa před lety 1841-1842 způsobila světový chaos a Británie zahájila rozdělování 
světa. Tartárie byla zasažena meteorickým rojem či jaderným bombardováním. světa. Tartárie byla zasažena meteorickým rojem či jaderným bombardováním. 

Na území dnešního Ruska a některých států v jeho okolí došlo k obrovské katastrofě, Na území dnešního Ruska a některých států v jeho okolí došlo k obrovské katastrofě, 
která měla za následek nejen nesmírné škody na územích a změny klimatu, která měla za následek nejen nesmírné škody na územích a změny klimatu, 

ale pochopitelně i nepředstavitelné ztráty na životech.ale pochopitelně i nepředstavitelné ztráty na životech.

V roce 1816 – pokud použijeme oficiálně 
zavedenou dataci – na severní polokouli vypukla 
„nukleární zima“ trvající tři roky. 



  

Zajímá nás „kosmické bombardování“ 
(globální katastrofa), které nastala 
na naší planetě kolem roku 1842
Svět byl velmi oslaben důsledky globální katastrofy.
Jedním z nejzávažnějších důkazů toho je radikální 
změna politické situace ve světě, která začala již v 
roce 1848. Obecně platí, že 40. léta 19. století 
rozdělují toto století na 2 zcela odlišná období.
Obchodníci na Britských ostrovech, nejméně 
postižených povodněmi, soustředili obrovské 
finanční, vojenské a technologické zdroje.
S využitím této výhody začala britská pobočka 
východoindické nadnárodní obchodní korporace, 
která si říkala Britské impérium, světovou expanzi.
Britové zcela svrhli mnohé vládnoucí kruhy a vyšší 
třídy a organizovali skutečné pronásledování místní 
aristokracie.
Na zbytcích území posvátného Říma, od nichž se 
Britové odtrhli a nazývali se samostatnou říší – 
Anglie, tajně financovali revoluce, které dnes 
historici nazývají „Jaro národů“, a jejich hlavním 
cílem bylo svržení aristokracie původní Imperie. 

Falzifikace nedávné HisTORie (pokročilé technologie před rokem 1842)

Kobercové bombardování před lety 1841-1842 způsobila světový chaos a výhodu pro Británii 

Důsledky útoku na Nebeský chrám: 
1) Skokové zmrazení severní části Země.
2) Dopad trosek nebeské klenby a písku.
3) Zbytky druhého měsíce zasypávají
    mnohametrovými nánosy hlíny celá
    města.



  

Revoluce 1848–1849 v 
Rakouském císařství
podle HisTORIE pramenila jednak
z nespokojenosti s feudalismem
a Metternichovým absolutismem. 
Po porážce Napoleona a Vídeňském 
kongresu 1815 se sice politické poměry do 
značné míry vrátily do předrevoluční doby, 
celková situace a nálady občanů se ale 
radikálně změnily. (Zdroj: cs.Wikipedia.org)

(ne)existující Vídeňský kongres 1814/15
Vídeňský kongres bylo setkání zástupců téměř 
všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které 
upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv.

Myšlenky kongresu
 1) Snaha o nastolení původního stavu před Velkou 
Francouzskou revoluci a obnovit feudální a klerikální 
uspořádání (původní Imperii), uspokojit územní 
požadavky vítězných velmocí a na trůny dosadit 
původní panovnické rody – legitimismus.

 2) Kvietismus – snaha o naprostý klid v Evropě, 
snaha zabránit dalším revolucím za každou cenu.

Svatá aliance bylo spojenectví Ruska (Ruský car 
Alexandr I.), Rakouska (František I. Rakouský) a 
Pruska (Fridrich Vilém III.), které mělo dohlížet na 
dodržování kvietismu.

A nebo to bylo zcela jinak… a šlo zejména
o speciální krytí pro přerozdělení světa



  

Revoluce 1848–1849 v 
Rakouském císařství
podle HisTORIE pramenila jednak
z nespokojenosti s feudalismem
a Metternichovým absolutismem. 
Po porážce Napoleona a Vídeňském 
kongresu 1815 se sice politické poměry do 
značné míry vrátily do předrevoluční doby, 
celková situace a nálady občanů se ale 
radikálně změnily. (Zdroj: cs.Wikipedia.org)

(ne)existující Vídeňský kongres 1814/15
Vídeňský kongres bylo setkání zástupců téměř 
všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které 
upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv.

Myšlenky kongresu
 1) Snaha o nastolení původního stavu před Velkou 
Francouzskou revoluci a obnovit feudální a klerikální 
uspořádání (původní Imperii), uspokojit územní 
požadavky vítězných velmocí a na trůny dosadit 
původní panovnické rody – legitimismus.

 2) Kvietismus – snaha o naprostý klid v Evropě, 
snaha zabránit dalším revolucím za každou cenu.

Svatá aliance bylo spojenectví Ruska (Ruský car 
Alexandr I.), Rakouska (František I. Rakouský) a 
Pruska (Fridrich Vilém III.), které mělo dohlížet na 
dodržování kvietismu.

A nebo to bylo zcela jinak… a šlo zejména
o speciální krytí pro přerozdělení světa

Bylo potřeba doladit vlastnické vztahy mezi 
mocnými a tak někdy před rokem 1848 se 
iniciovala plošná taktika barevných revolucí 
pomocí zmanipulované lůzy.
Pomocí informační války se podpořily davy 
nespokojenců, podpálily se některá města a 
velkoměsta, a krycí manévr pomocí chaosu 
zapojené lůzy se naplno rozjel.
Došlo k nečekaným problémům a chaos (tj. 
revoluce) se vymkly kontrole – a tak 
císařským vojskům Habsburků musela 
vypomoct i vojska Romanovského Ruska.



  

Revoluce 1848–1849 v Rakouském císařství (tato událost se opravdu stala)
podle HisTORIE pramenila jednak z nespokojenosti s feudalismem a 
Metternichovým absolutismem. 

Po porážce Napoleona a „Vídeňském kongresu 1815“ se sice politické poměry do značné míry 
vrátily do předrevoluční doby, celková situace a nálady občanů se ale radikálně změnily. 

Na evropském kontinentě začala průmyslová revoluce, šíří se myšlenky Francouzské revoluce – 
například občanská rovnost, omezení panovníka ústavou a odstranění privilegií šlechty, právní 
ochrana občanů a účast na politickém životě zejména městských obyvatel.

(Zdroj: cs.Wikipedia.org)



  

Důsledky katastrofy (globální války)
v roce 1841-1842:
•   • S konečnou platností byla přerušena
a zfalšována paměť lidstva na předešlou 
globální „antickou“ civilizaci.
•   • Konec používání „volných energií“.
•   • „Třetí síla“ (Jahve, Trojjediný) ukot-
vuje svou nadvládu a davově-elitářský 
parazitický systém.

Pokud by měl mít tento pořad déletrvající 
užitek a smysluplné pokračování, potře-
bujeme znát tuto odpověď:

„Je nutné znát pravdivou CHRONOLOGII 
našich dějin, abychom si mohli sami řídit 
svou skutečnou budoucnost?“



  

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.

Možnost pokračovat Možnost pokračovat 
ve studiu ve studiu 

„CHRONOLOGIE dějin „CHRONOLOGIE dějin 
lidstva“lidstva“
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LIDSKÉ DNA
KONEC KALI YUGI

pol. XVII. stol.
MATRIX

cca před 7520             
ZNIČENÍ KŘEMÍKOVÉ 
CIVILIZACE Vysoké 

vibrace

Přechod na 
uhlíkový život

Védský 
a Lemurský 
projekt

Počátek křesťanských událostí a védický restart za vzniku Velké Tartárie
Počátek Tovaryšstva církve svaté a ambice „samozvaných rodů monarchů“ ovládnout světovou 
Imperii. Snaha vytvořit Svatou říši římskou. Odezvou vzniká Tovaryšstvo Ježíšovo. Proti Tovaryšstvu 
církve svaté ostře vystupuje Védická společnost vedená J. Husem (1370 – úmrtí neznámé).

Trojská válka, bitva na po li Kurukšetra
1329 – 1332 Zničení „globální civilizace“ na celé Zemi (pravděpodobně antické civilizace ovládající 
pokročilé technologie, volnou energii a cestování do vesmíru). Védské? Bombardování z vesmíru? 
Karel IV. (1316, Praha – 1378, tamtéž) – snaha židokřesťanství vytvořit Svatou říši římskou.

Po zničení křemíkové civilizace na Zemi život restartuje na bázi uhlíku
Na severním pólu vzniká Hyperborea a tu osídlují potomci „andělské“ Evy – vzniká Védská KultUra 
(slunečný projekt); konkurenční parazitický projekt Trojjedinného (Jahve; otec, syn a duch svatý, 
tj. rodina Noeho zakládá na jihu Země Lemurskou civilizaci (lunární projekt).
Podepsání Mírové dohody ve Hvězdném chrámu a zahájení terraformace kontinentů na Zemi.

Původní projekt vysoce vyspělého křemíkového života na Zemi (Terra)
Pod kupolemi v projektu Terra byly vysoké vibrace (energie), tlak plynů a vysoké teploty. 
V podstatě je to projekt Andělů ve vysokých vibracích Země, kde se tvořilo a zhmotňovalo 
myšlenkou. Posléze byl projekt napaden invazní skupinou parazita (nosičem byl měsíc Luna).

Konec antické civilizace (Antické Unie svobodných států a Hyperborey)
1598 až 1613 Smuta nebo Období zmatků (také Vláda samozvanců, Smutnoje vremja). Vymřela 
dynastie Rurikovců a po ní nastoupili Romanovci – válka proti globální civilizaci? Obnova védické 
společnosti. 1600-1603 Roky bez léta podobné „jaderné zimě“ | Vysoce vyspělá antická technika.

NEW ORDER a Velký reset verz. obnova původní celosvětové Imperie
1989 Evropské majdany a přeformátování Východní Evropy podle tzv. západních hodnot
1938-1945 Druhá světová válka: Podivná spolupráce Německa a Ruska proti komu?
1920-1930 Hromadné ničení archivních dokumentů v SSSR a vytváření další verze HisTORIE
1914-18/21 První světová válka + Bolševická revoluce v Rusku: Občanská válka proti?
1881 Volné energie vystaveny v pavilonu úspěchů elektřiny na světové výstavě v Paříži.
od 1790 Radikální změna a zhoršení životních podmínek na Zemi a poškození energetického pole.

Počátek britské Imperie, válka proti celosvětové Imperii a majdany 1848
1812 / 1815 až 1819 Kataklyzmatický zlom (vylidnění a jaderné ochlazení), tzv. „mezipotopní civili-
zace“. Projekt vymazání paměti lidstva, přepsání HisTorie a vytvoření nových jazyků. Po celosvětové 
potopě 50 m došlo k znovuosídlení a zmapování prakticky celého světa. Likvidace přeživších kořen-
ných lidí. Odkopání Egypta a Říma. Vznik křesťanství, tzv. „Napoleonských válek“ a Námořního práva.



  

Důležité změny života na Zemi po III. katastrofě
Pohled Mojmíra a jeho rozbor současných událostí

Co víme o technice převzetí moci 
tzv. Třetí silou
(tj. invazní parazitickou silou, což se nejprve uskutečnilo
v astrálu, tj. v Nebi nad samotnou Terrou / Zemí, pak ve fyzické 
projevené realitě na Zemi samotné)
Je nutné si obrazně představit okamžik setkání dvou zcela 
rozdílných světů. Invazní horda projektanta Trojjediného (tj. 
otec, syn a duch svatý) se zde potkávala s vyspělým, ale velmi 
nezkušeným obyvatelstvem a vladaři, které bylo lehké po 
tisíce-rocích prožitých bez poznání peněz, lichvy, zákeřných 
prostředků ovládání a obchodních praktik – oklamat, ovládnout 
a podmanit.

Hlavní cíl invaze:
„Převzít plnou kontrolu a vlastnictví nad Zemí.“



  

Pohled z hlediska Stvořitele 
Země (Terry)

V současné době převažují procesy, 
které aktivně řídí invazní horda 
Trojjediného (otec, syn a duch svatý). 
Pokud základním záměrem Stvořitele 
je návrat k němu, pak Cestou je 
poznání a pochopení Konů Stavby 
Světa.
My, jako účastníci tohoto velkolepého 
projektu (zkušenosti růstu) se 
rozhodujeme buď pro návrat ke 
Stvořiteli (skutečnému Bohu) a nebo 
máme možnost tento projekt 
předčasně opustit.

Důležité změny života na Zemi po III. katastrofě
Pohled Mojmíra a jeho rozbor současných událostí

Co víme o technice převzetí moci 
tzv. Třetí silou
(tj. invazní parazitickou silou, což se nejprve uskutečnilo
v astrálu, tj. v Nebi nad samotnou Terrou / Zemí, pak ve fyzické 
projevené realitě na Zemi samotné)
Je nutné si obrazně představit okamžik setkání dvou zcela 
rozdílných světů. Invazní horda projektanta Trojjediného (tj. 
otec, syn a duch svatý) se zde potkávala s vyspělým, ale velmi 
nezkušeným obyvatelstvem a vladaři, které bylo lehké po 
tisíce-rocích prožitých bez poznání peněz, lichvy, zákeřných 
prostředků ovládání a obchodních praktik – oklamat, ovládnout 
a podmanit.

Hlavní cíl invaze:
„Převzít plnou kontrolu a vlastnictví nad Zemí.“
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