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1790                               
PLOŠNÝ DOPAD 
ÚLOMKŮ Z VESMÍRU

Zničení Védické společnosti

pol. XVII. stol.
MATRIX

1675                               
CELOSVĚTOVÁ 
POTOPA

 

Zničení Antické Unie

NEW ORDER, COVID-NEW ORDER, COVID-
19, Velký reset a 19, Velký reset a 
budoucnost lidstvabudoucnost lidstva

2020 Zahájení ničení lidské DNA skrz Covid-19
1989 Evropské majdany a přeformátování 
Východní Evropy podle „západních hodnot“
1938-1945 Druhá světová válka (genocida)
1920-1930 Hromadné ničení archivních 
dokumentů v SSSR a vytváření nové HisTORIE
1914-18/21 První světová válka + navazující krycí 
Bolševická revoluce v Rusku (genocida)
1881 Volné energie vystaveny v pavilonu úspěchů 
elektřiny ještě na světové výstavě v Paříži
1853-1871 Východní válka Německa proti Rusku 
tzv. Krymská válka (Evropa v ruinách, vlaky se 
sirotky), tj. krytí katastrofy 1790/1848



  

Doklad nedávné 
apokalypsy/globální katastrofy

Požár v Chicagu v roce 1871

Podivné vypálení jiných měst Ameriky
a Rusku jako v Chicagu roku 1871

Města před potopou / katastrofou



  

Zánik Jenisejska 27.srpna 1869



  

V roce 1918 došlo ke kvantovému skoku a tzv. 
„znovuelektrifikaci“ Země včetně souvisejících 
negativních událostí a vlivů.



  

https://cdn.lbryplayer.xyz/...
A všímáte si? 1917 – Španělská chřipka a rádio

2019 – Covid-19 a 5G
Je vše pouze náhoda?

https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/dr-cowan-5g-koronavirus/af5a8a49ea50dce463fd57a0d8829eb8a4d80ed1/stream


  

„Útok z vesmíru“ ??? a nebo podivné lesní požáry 
Není vám něco divné na požárech v Kalifornii viz obrázky?
Copak ty stromy jsou nehořlavé?
Další požáry se odehrály v srpnu 2019 na jiných částech 
Ameriky, Austrálie, Amazonského pralesu a tajgy na Sibiři viz...

Podivné lesní požáry v Kalifornii

Založené požáry na Sibiři zachycené z nízké 
oběžné dráhy.

Požár v Amazonii zachycený z nízké oběžné 
dráhy. Požár v Grónsku.

https://aeronet.cz/news/greta-paradox-snazi-se-nas-nekdo-udusit-na-teto-planete-masivni-pozary-zachvatily-amazonsky-prales-aljaska-je-v-plamenech-hori-najednou-porosty-i-v-gronsku-a-nekdo-predtim-zapalil-tajgu-na-sibiri


  

Malé shrnutí podstatných událostí:

● Před cca 7 528 lety se zásadně mění 
podmínky života na Zemi (Terra).

● Jejich výsledkem je i současná podoba 
člověka (přesněji ve složením lidé, nelidé 
a klony) a též parazitické uspořádání 
a řízení společnosti.



  

Důležité změny života na Zemi po I. katastrofě
● Původním „andělským projektem“ života na Zemi 

(Terra) byl život založený na křemíku.
● Křemík byl jediným prvek pro jakékoliv Tvoření.
● Do tohoto projektu se dostává Luna jako nosič 

parazitické invazní formy života.
● Před cca 7 528 lety Trojjediný (globální prediktor, 

velitel invaze, Jahve) vydává pokyn ke zničení 
křemíkového života.

● Původní projekt je „zamořen“ dalšími prvky,  
kromě původního křemíku a v tomto prostředí 
se zakládá zcela nový biologický život založený 
na uhlíku.

Další informace: Andrej Tjunjaev - Biela rasa v zániku
Z knihy „Кувырок Луны“: „Měsíc (Luna) není jen satelitem Země, ale 
také celým systémem lží, podvodu a planetárního zločinu.“

https://www.youtube.com/watch?v=z_Mw8CH3rPk


  

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.“

Trojjediný je: 

1. otec svých lidských dětí (klonů);
2. syn své invazivní matky (Luny);
3. duch svatý ve smyslu duchovní 

otec „myšlenky“.



  

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 tohoto projektu (Terra / 
Země), dále máme možnost tento 
„biblický projekt“ svobodně opustit 
a nebo jej svým životem a rozhodnutím 
podporovat (tj. kolaborovat).

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.“



  

Když člověk čelí zlu na této planetě a stane se uvědomělým, světlo vstupuje do buněk jeho bytosti a mění jejich frekvenci – pak pro něj platí:

„SCHOPNOST V SOBĚ NÉST SVĚTLO, JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ VAŠÍ SCHOPNOSTI A ODVAZE VIDĚT TMU.“

Kony Stavby Světa
Kon = Prvopočáteční jediná veškerá/úplná Skutečnost/Pravda. Podle Konů („Из 
ПоКон“) žili věky naši Předkové! ZáКоn – je už jen to, co je Za Konem.
1) Vesmírný Kon nejkratšího vystupování po Zlaté Cestě Duchovního Vývoje.
2) Nikdo nemá právo narušovat biopole jiné Bytosti včetně zvířat.
3) Dobrovolně uzavřená smlouva má vyšší platnost jako Kon.               

Znamená naše dobrovolné a vědomé konání, naše rozhodnutí. To, že to je
z nevědomosti a zejména v naivitě, nemá na zodpovědnost žádný dopad.

4) Kon svobodné vůle: Nikdo nemá právo ovlivňovat právo výběru kohokoliv 
jiného, kromě sebe.

Uzavření mírové dohody ve Hvězdném chrámu před 7 528 lety
Po katastrofě před 7 528 lety došlo k velké apokalypse resp. útoku Třetí síly na 
projekt andělské křemíkové civilizace. Výsledkem byl rychlý zánik života, 
založeného na křemíku. Obnova života v původní verzi nebyla možná a tak vznikla 
„dočasná“ dohoda Světlých a Temných sila na Zemi (tj. uzavření Mírové dohody 
ve Hvězdném chrámu) za účelem obnovy poškozeného biosystému Země
a obnovení nového života na bázi uhlíku.
Některé vybrané podmínky o rozdělení Země po zničení křišťálové klenby:
1) Třetí síla (Trojjediný) se zavázala, že nikdy nebude vládnou bytostem s DUŠÍ

a vyšším vědomím, tedy Člověku. Aneb pravidlo: „Člověk nebude nikdy 
soudit (ovládat) Člověka, ale NeČlověk může Člověka soudit a ovládat.“

2) Andělé terraformují kontinenty pro připravované bytosti na základě uhlíku.
3) Na severním pólu vzniká Hyperborea a tu osídlují potomci „andělské“ Evy – 

vzniká Védská KultUra (slunečný projekt); naopak projekt Trojjediného, tj. 
Rodina Noeho zakládá na jihu Země Lemurskou civilizaci (lunární projekt).



  

Davově-elitářské uspořádání společnosti, složení lidstva a otázka:
Kam směřuji já (tj. co je moje volba) a kam směřuje lidstvo (tj. jakou učinilo volbu 
většina společnosti)?
Rozdíl mezi reálnými ději (Realitou) ve společnosti a osobními očekáváními: Proč a 
jak se to podvědomě překrývá.

Vakcína Covid-19 a zničení vlastního imunitního systému.
Poškození a narušení spojení Duch – Duše – Tělo (ego) za účelem připojení na UI.

Přirozené a námořní právo (způsob parazita na podmanění lidstva)
Rozdíl mezi statutárním právem (zákony, vyhlášky) a zvykovým právem (common law)NAŠE NEZCIZITELNÁ PRÁVA – 

LIDSKÁ PRÁVA (Michael Tellinger)

Dovolte  připomenout  vám  vaše  
nejdůležitější  nezcizitelná práva – 
vaše práva od Boha Stvořitele:
● Při narození jsme živé dýchající 

lidské bytosti z masa a krve a s 
nekonečnou duší s nezcizitelnými 
právy. 

● Svoboda není naše právo, je to dar 
Boha Stvořitele každému z nás, 
který nikdo nesmí napadnout nebo 
jinak jakýmkoliv způsobem poškodit. 

● Nikdo, ani žádná vláda, ani žádná 
korporace nesmí omezit naši 
individuální svobodu žádným 
způsobem. 

V  rámci  těchto  práv  platí  sada  tří  
mravních  principů,  které  prošly 
testem času, a které stále představují 
základ integrity a cti pro lidstvo. Jsou 
jednoduše nazývány PŘIROZENÝ 
MRAVNÍ ZÁKON:
1) Nezabíjej ani neškoď druhým.
2) Nekraď ani neber, co není tvoje.
3) Chovej se čestně ve všem, co děláš

a říkáš.

Na otázku jaká bude 
budoucnost lidstva
na Zemi, vycházejí 

absurdní 
předpovědi...



  

Védické resp. stavovské 
uspořádání společnosti

Davově-elitářské 
uspořádání společnosti

Nejvyšší aspirace dané společnosti určuje,
zda se bude rozvíjet a nebo degenerovat.

Kony Stavby Světa Zá-Kony
a nakonec zhroucení „zákonů“



  Mistr Ježíš a jeho Tovaryšstvo Ježíšovo (a jeho védické Učení tovaryšstva Ježíšova)



  

Pokud by měl mít tento pořad 
smysluplné pokračování, 
je potřeba si zodpovědět:

● „Potřebujeme pravdivou 
CHRONOLOGII dějin a nebo se bez ní 
obejdeme?“

● „Potřebujeme znát, podle jakých Konů 
probíhal a bude probíhat život a vývoj 
na ‚ploché zemi‘ Terra?“

● A jaké procento lidí toto zajímá a chce 
podle toho žít? A pokud chce, má 
prostředky pro takový život?



  

Odkazy na zdroje informací

Zkáza Velké Tartarie – 17. část
https://celostnivzdelavani.cz/zkaza-velke-tartarie-17-cast

Založení/obsazení Sankt-Petěrburgu a podle oficiální historie způsobil Petr I. v roce 1703 a za hlavní město 
Ruského impéria je prohlásil v roce 1712. Poté maličké „impérium“ Romanovců-Holsteinů-Oldenburgů 
vyráží na zábory nejbližších území. Postupně se dostalo až k Volze a pak se poprvé pokusilo obsadit 
Moskvu a jí kontrolovaná území v roce 1773 ve válce s Moskevskou Tartárií. 
Po roce 1812 dochází ke změně klimatu, k níž došlo viditelně na tři roky v Evropě a části Severní Ameriky, 
způsobené podle mého názoru masívním bombardování úlomků meteoritů. Bylo s konečnou platností 
zničeno území západní Sibiře, čímž přestala existovat Velká Tartárie.

Хронология событий катастрофы 17 / 19 века
www.youtube.com/watch?v=50OFtRHO7Kc

Popisuje důkazy a možné vysvětlení nedávných katastrof.

Кто такие Ленин,Троцкий и Гарибальди на самом деле? Красная революция 
Ротшильда 1848. Часть I
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/kto-takie-lenintrockii-i-garibaldi...

Revoluční události 1848-52, vzestup moci Britského impéria a potopa na konci 17.století.

Глобальные катастрофы недалекого прошлого все-таки были
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/globalnye-katastrofy...

Санкт-Петербург построен в XVIII веке на руинах неизвестного античного города 
(https://zen.yandex.ru/...)

Ломоносов о слоях 
земных. Его знания не 
реальны для XVIII века
(https://zen.yandex.ru/...)

Povodně, potopy, apokalypsy, 
změna výšky hladiny moře, 
původní křemíková a následně 
uhlíková civilizace

Анапа-невероятные 
допотопные артефакты

(https://zen.yandex.ru/...)

Princip vzniku jednotlivých 
potop.

https://celostnivzdelavani.cz/zkaza-velke-tartarie-17-cast
https://www.youtube.com/watch?v=50OFtRHO7Kc
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/kto-takie-lenintrockii-i-garibaldi-na-samom-dele-krasnaia-revoliuciia-rotshilda-1848-chast-i-5f2027efe21a0b3bffdb0e42
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/globalnye-katastrofy-nedalekogo-proshlogo-vsetaki-byli-5eb19c77583b5267023f97d1
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/sanktpeterburg-postroen-v-xviii-veke-na-ruinah-neizvestnogo-antichnogo-goroda-5eb5d5d98082e876cdb2b538
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/lomonosov-o-sloiah-zemnyh-ego-znaniia-ne-realny-dlia-xviii-veka-5e8c8f2a8e13467f02b36246
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8c8f08e4ab702789ae88a6/anapaneveroiatnye-dopotopnye-artefakty-5e94b12c73d13b6110bc2822


  

Odkazy na zdroje informací
Audio soubory z PDF podkladů pro studium (soubory ke stažení)

https://uloz.to/folder/DzLfJWblO14s/name/hisTorie-Zeme-jinak

https://uloz.to/folder/DzLfJWblO14s/name/hisTorie-Zeme-jinak


  

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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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? 
Byl Karel IV. ? (1316, Praha – 1378, tamtéž) – snaha židokřesťanství vyprojektovat 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.

1790                               
PLOŠNÝ DOPAD 
ÚLOMKŮ Z VESMÍRU

Zničení Védické společnosti

pol. XVII. stol.
MATRIX

1675                               
CELOSVĚTOVÁ 
POTOPA

 

Zničení Antické Unie
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