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Zničení Antické Unie

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

2020 Snaha zničit původní lidskou 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



  

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. Trojjediným)
(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 parazitické 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. Trojjediným)
(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 parazitické 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. Příklad:
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 nejnižší 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 skutečná volba a z toho odpovídající činy v této Realitě) 
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)



  

Mistr Ježíš a jeho Tovaryšstvo 
Ježíšovo
Mise Ježíše je datována do počátku skutečného 
antické období. Jeho učení je o hledání 
PRAVDY, otevření DUCHA, tj. trvalého spojení s 
OTCEM STVOŘITELEM v nás a matkou Gaiou, 
naší energetickou živitelkou.

Hlavní cíl :
„Napojit se na kolektivního Ducha Stvořitele.“
Nejdříve je však potřeba vymazat svou operační 
paměť od všech invazních bludů a lží (tj. 
Matrixu, reprezentovaném v současném 
pseudovzdělání, vědy a his-Torie).
Tímto v sobě překonáváme silné obranné 
mechanismy, implementované okupanty
a zlomíme víru, jak „údajně“ Svět funguje.
Víra a POZNÁNÍ jsou výrazně rozdílné.



  

Přelomový rok 1790: Zničení 
Antické Védické společnosti
Před rok 1790 se mohlo do hisTORIE napsat 
absolutně cokoliv. 
Tedy do doby před ustanovením falešné královny 
Viktorie církevnímy vyšníky na trůn (od 1790 
zhruba až do roku 1840) se falšovalo naplno.
Potopa nezanechala mnoho stop a pokud ano, tak 
to pro zdecimované obyvatelstvo na mentální 
úrovni dobytka neznamenalo absolutně nic.
Až okolo roku 1840 bylo možné pozorovat návrat 
nových narozených generací do mentálního 
normálu, svět dostal lidštější podobu a už bylo 
nutné dbát i na realitu podávaných faktů žijícím 
národům.
Další umělé falzifikáty a konstrukty v hisTORII: 
Napoleonovy války, Svatá říše římská, 
Francouzská revoluce, příchod Slovanů do Evropy, 
původ Indiánů v Americe, plná falzifikace historie 
vzniku Ameriky, umělé šlechtické rody
v Evropě a Rusku včetně Habsburků atd.



  

Přehled složení humanoidů na Zemi (projektu Terra)
Původní védizmus dokonce ještě i před poslední kataklyzmou, tedy ve vyšším astrálním energetickým pozadí, neměl s 
tímto členěním žádný problém. Vycházíme z genetického základu, odvozeného z Hyperborejského a Lemurského projektu.
Bytosti byli buď řízené vyšším duchovnem v taktovací frekvenci Gáje, anebo se naopak cítili být dětmi Luny a 
současně dětmi projektu církve – pak fungovali jen na nízkém energetickém pásmu a stačilo jim jejich základní ego a 
základní genetické predispozice na ovládání strachem a nekritickou důvěrou vůči svým elitám. To je jeden z 
faktorů, který přetrvává dones a na základě toho můžeme dešifrovat nelidi. Základní členění tedy je:
● Lidé jsou bytosti, které získali vyšší vědomí a usilují o souzvuk se stvořitelským principem. Aktivovali svou hypofýzu.
● Nelidé jsou bytosti, které nechtějí, anebo nemohou v současném stavu astrálu získat vyšší vědomí. Ale mají tuto 

možnost, pokud jim nezničili hypofýzu záměrné vlivy chemie, léků, propagandy, „vzdělávaní“, parazitů v těle, vlivy 
„doporučené“ potravy, konzumní životní styl a cílené degenerativní změny aplikované současným systémem za 
účelem blokování možnosti probudit se.

● Klony jsou bytosti cíleně vybírané na ovládnutí postkataklyzmatického světa. Jejich možnost probuzení je daná 
stupněm postupného genetického křížení (původně v katakombách) s ostatními formami bytostí a tak je poměrně 
malá. Ale nelze ji úplně vyloučit. Jsou cílem v hledáčku globálního prediktora (tj. Trojjediného), který na ně zaměřuje v 
současnosti svou pozornost, odhaluje jejich charakter, aby mohli byť veřejně eliminovaní. Utrhli se totiž z jeho řízené 
kontroly a škodí už i invazním elitám.

Všichni nelidé nemusí být zlí a zákeřní, spíše jsou nekriticky poslušní a neskutečně důvěřiví v určitém pro invazní doktrínu 
potřebném směru. Ale když nejsou zlí a zákeřní, nemůžou se pak stát elitami ve své duchovní obci.
První, tedy „světelná“ skupina Lidí před kataklyzmou naproti tomu vždy cítila nutkavou potřebu zvyšovat svou 
navázanost na pramatku Gáju, neboť viděli, jak se jim tímto otvírá cesta k Poznání a Vyššímu vědomí, tvořenému 
sdíleným vědomím Stvořitele.

Cílem řízené kataklyzma bylo logicky odstranit fungující Védický astrální svět
i s technologiemi komunikace (přirozeností nastavení okolního prostředí) s vyšším duchem.



  

Ale já se osobně domnívám, že až tak velmi na nás původní skutečný Stvořitel 
nedohlížel, neboť by nás nemohl nechat posledních 230 roků žít bezdůvodně v tomto 
podvodu, ve kterém nyní žijeme.
To je určitě proto, neboť ho do našeho vnitřku tvrdohlavě nechceme pustit a s ním 
komunikovat, neboť on může vidět a vědět pouze skrze nás... 
A vládne nám naopak ten – Trojjediný, který se za „Stvořitele“ jen vydává a řídí 
lidstvo skrze vyvolený národ.

Původní slovenský text:
Ale ja sa osobne domnievam, že až tak veľmi nedozerá, lebo by nás nemohol nechať posledných 230 
rokov žiť bezdôvodne v tomto klamstve, v ktorom teraz žijeme.
To určite preto, lebo ho do nášho vnútra tvrdohlavo nechceme pustiť a s ním komunikovať, lebo on môže 
vidieť a vedieť len skrze nás... 
A vládne nám ten, ktorý sa za Stvoriteľa len vydáva a riadi cez vyvolený národ.
Výsledná úroveň spoločnosti je zatiaľ asi všeobecná spokojnosť…

Preto z toho vychádza jediná možnosť. Ľudia sa musia hromadne, sami, dobrovoľne a vo väčšine prebudiť a 
uvedomiť si ako vlastne žijú a povedať si, či to naozaj neide aj nejako ináč... 
Ale potom vyvstáva otázka, čo stými, ktorí sú a budú vždy spokojní stým čo máme a tých je údajne aj tak 
absolútna väčšina. Nuž potom asi niet východiska, len sa znova rozdeliť na osvietených a neosvietených. Človek 
nemá morálne právo budiť iného človeka v jeho príjemnom slastnom spánku…

Možnost zapojit se do studia PDF dokumentů. Kontakt na sati@volny.cz



  

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



  

„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


  

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



  

Dr. Thomas Cowan dává současnou epidemii 
za vinu právě 5G sítím: 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


  

Badatelé Anatolij Timofejevič Fomenko z Ruska a 
Marián Kapolka ze Slovenské republiky se zabývají 
stejným tématem jako my.
Fomenko zmínil Scaligeryho jako velkého 
falzifikátora dějin. Marián Kapolka porovnával 
pohyby nebeských těles se záznamy v kronikách 
na jejich základě zjistil, že se datace v kronikách 
rozcházejí s časovými pohyby nebeských těles.
Jak hluboce jsme schopni připustit, že nás 
podvádí a že je to skrze reálný Matrix?



  

Popis Reality společnosti a učiněné volby

Informace a zdůvodnění proč vystoupit 
PROHLÁŠENÍM ze systému nejprve stát se a 
následně prohlásit se „Živým Člověkem“.
Velmi zajímavá a závažná informace
v souvislosti s Námořním právem a taky 
částečná odpověď na otázku proč se stát 
ŽIVÝM ČLOVĚK !
V roku 2013 nejvyšší soud v Spojených států 
rozhodl, že lidskou DNA není možné patentovat, 
protože je produktem přírody. Na konci 
rozhodnutí však nejvyšší soud rozhodl, že 
pokud by jste změnili lidský genom pomocí 
mRNA vakcín (které se v současnosti 
používají), je možné tento genom patentovat.
To znamená, že každý, kdo se dal očkovat, je 
nyní technicky patentovaný a něco, co je 
patentované, je vlastněné a bude spadat pod 
definici trans člověka.
Tito lidé, kteří jsou právně identifikovaní jako 
trans lidé, nemají přístup k lidským právům ani 
k žádnému právu poskytovanému státem. Je to 
proto, že nejsou klasifikovaní jako 100 % 
organičtí anebo lidští.



  

1) Počet nově očkovaných významně ubývá 
za stávajících podmínek „dobrovolnosti 
očkování“.

2) Nad věkem 50 let dochází jen k cca 5 % 
nárůstu nově očkovaných.

3) Naopak ve věkovém rozpětí 18 až 34 let 
dochází ke zvýšenému zájmu o očkování.

4) K datu 1.8.2021 jsou dle webu Seznam.cz 
„Ukončená očkování jsou u 4 838 704 
osob“. Tedy jde o 45 % české populace.

5) Česká vláda chce proočkovat cca 70 % 
obyvatelstva.

AERONET.CZ (1.8.2021): A je to oficiálně: 
Studie CDC zjistila, že 74% všech nových 
případů Covid-19 postihuje plně očkované 
osoby, které mají dvě dávky mRNA vakcín! 
Pfizeru minulý rok v říjnu během interní prezentace 
FDA unikl seznam vedlejších příznaků vakcíny! Na 
prvním místě je vedlejším příznakem nemoc Covid-
19, na druhém místě je smrt, na třetím poruchy 
těhotenství a teprve poté následují další příznaky!
Celý článek...

Popis Reality společnosti a učiněné volby

https://aeronet.cz/news/a-je-to-oficialne-studie-cdc-zjistila-ze-74-vsech-novych-pripadu-covid-19-postihuje-plne-ockovane-osoby-ktere-maji-dve-davky-mrna-vakcin-pfizeru-minuly-rok-v-rijnu-behem-interni-prezentace-fda/


  

Co způsobuje vakcinační dávka 
oxidu grafenu v těle člověka?
Oxid grafenu je prudký jed. Způsobuje totální 
devastaci organizmu na buňkové úrovni. Postupně 
přizpůsobí biologické tělo požadavkům umělé 
inteligence, vyžene duši z těla, odpojí tělo od 
božské podstaty, zakotví tělo navždy do 
materializmu a třetí hustoty (3D). Je zodpovědný za 
ztrátu lidských vlastností, které dosud odlišovali 
člověka od stroje a pod.
Grafen je jedna z nejpevnějších látek na planetě, 
ale hlavně má fenomenální elektrické a fyzikální 
vlastnosti. Je supravodivý i při běžné teplotě 
lidského těla a silně magnetický. To předurčilo tuto 
látku jako ideální stavební prvek pro transformaci 
lidské bytosti na biorobota. 
Oxid grafenu se dostane do každé buňky lidského 
těla a vytvoří tam elektro-biologické rozhraní. Je 
to podobné rozhraní jako síťová karta v počítači, 
která umožňuje jeho připojení do internetu.

Zdroj: www.jnet.sk/sk/informacie/blog/Kovid-grafen-a-co-este_4382

http://www.jnet.sk/sk/informacie/blog/Kovid-grafen-a-co-este_4382


  



  

Okolnosti naznačují, že právě teď 
skládáme důležitou maturitu z několika 
maturitních otázek, což mj. odhaluje 
i úroveň chápání společenských 
procesů, a to poctivě každý za sebe... 
virus či parazit covid 19, nošení roušek, 
PCR testy, lockdowny, vakcinace, 
covidové pasy, pozměnění/poškození 
lidské DNA, sterilizace, a ochránění dětí 
před touto zvráceností.



  



  

Po mnoha úspěšně zvládnutých 
zkouškách se probouzí skutečný ŽIVÝ 
ČLOVĚK.
Zná Kony Stavby Světa a skutečné 
Dějiny a koná svá rozhodnutí v souladu 
s nimi a navazuje na dílo svých Předků 
a Rodu.
Plně převzal odpovědnost za svůj 
život, svou Rodinu a svěřený životní 
prostor. Ví, že za toto je odpovědný 
přímo Stvořiteli a nikoliv vládnoucím 
parazitům (viz papírová prohlášení ŽČ).
Může uplatnit vlastnictví na tuto 
planetu Země (Terra) na základě 
znalostí skutečných Dějin 
a ve zvolené kontinentální části pevniny 
má právo vyhlásit Védický prostor 
pro sobě rovné.

Pro sladění a spolupráci 
v nové společnosti je
podmínečné, aby všichni 
sdíleli podobnou zkušenost, 
stejnou dějinnou paměť
a stejný světonázor
(světoponímání)…
Roztříštěnost je 
destruktivní a vede pouze
k živoření nikoliv k rozvoji.



  

1) Vakcinací se geneticky 
pozmění původní lidská 
DNA, což zásadně mění 
genetickou a jemnohmotnou 
podstatu člověka – ztráta 
spojení Duše a Těla.
2) Ztráta dovolání se Listiny 
základních (lidských) práv a 
svobod, tj. zničení původní 
podstaty ŽIVÉHO ČLOVĚKA.
3) V Matrixu dojde k úplnému 
zhroucení původního 
ŽIVOTA.

...PODLE ICKA ÚZCE SOUVISÍ S 
PŘECHODEM OD ČLOVĚKA 1.0 K 
ČLOVĚKU 2.0, V JEHOŽ TĚLE UŽ 
JE ZNAČNÁ PŘÍMĚS SYNTETIKY
Součástí této agendy je zastavit 
rozmnožování člověka 1.0 – a jsme 
zpět u žen, které po očkování proti 
covidu nebo po úzkém kontaktu s 
očkovaným člověkem trpí 
nepravidelnostmi menstruačního 
cyklu, tzn. je dotčen jejich 
reprodukční systém. 
Záření z EM přístrojů nadto 
ovlivňuje kvalitu krve – po 
dlouhodobém vystavení se krvinky 
shlukují do jakýchsi provazců a riziko 
vzniku sraženin roste.
Po očkování vakcínou Covid-19 se 
člověk stává „geneticky 
upraveným“ a tedy majetkem 
patentů farmaceutických korporací.

Skupiny ŽIVÝCH ČLOVĚKŮ 
uplatnily vlastnictví na tuto 
planetu Země (Terra) podle 
znalostí skutečných Dějin 
a ve zvolené kontinentální části 
pevniny vyhlásili VÉDICKOU 
ÚSTAVU a založili Védický 
prostor pro sobě rovné.



  

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

● „Potřebujeme znát a používat 
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?



  

Závěrečné shrnutí a zamyšlení
1) Důkazy globálních apokalyps

2) Jejich vliv na vývoj lidstva a existence „Třetí síly“

3) Důkazy obydlení planety globální tzv. antickou civilizací

4) Existence a využívání „volných energií“

5) Jak rozpoznat skutečné dějiny od zfalšované hisTorie

6) Vliv zfalšované hisTorie na paměť, zkušenost a vývoj lidstva, 
tj. vliv na naši BUDOUCNOST

7) Zkrácení původní délky života na současných cca 80 let za účelem 
neustálého častého obměňování generací a zablokování možnosti si 
předávat zkušenosti dlouhodobého charakteru cca 150 – 200 let.

8) Jsou roky 2020 / 2021 současnou apokalypsou a zničením 
původního lidského (na uhlíku založeném) genomu?

9) Odkud vždy přišlo nové obyvatelstvo na osídlení? Kde předtím byli?

10) Proč opětovně dochází k vymazání civilizace? Komu to slouží?

11) Čeho civilizace dosáhly, respektive, co neměly vědět, umět, znát?

12) A my? My už jsme poslední? Zotročí nás? A proč?



  

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“



  

Ing. Mojmír Mišun
Libor Domas

Mail: sati@volny.cz

FB: Duchovní vzestup skrze pozemskou zkušenost

https://www.facebook.com/IngMojmirMisun


  

1342                              
APOKALYPSA
Počátek Kali Yugy

1509                               
ŠTĚPENÍ JEDINÉ
SVĚTOVÉ DRŽAVY

Jediná světová 
Država / Antika

Předpotopní 
doba
(Epocha obrození)

Raná antika
Magna Tartaria

cca 500                           
POČÁTEK BUDOVÁNÍ
ANTICKÉ CIVILIZACE

Mezipotopní 
Civilizace
(Osvícenství)

Naše období

2008 / 2021                   
ZNIČENÍ BOŽSKÉ
LIDSKÉ DNA
KONEC KALI YUGI

cca před 7528              
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? 
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



  

SVĚTOVÁ 
POTOPA

Trojská válka
Bitva na po li 
Kurukšetra

Bitva Atlantů

Současnost – 
UKONČENÍ 
Kali Yugy?
Začátek rána 
Svaroga

GLOBÁLNÍ 
KATASTROFA 
poloviny 19. 

století
Rozpad Svatého ŘÍMA

Počátek Anglo-
saského období

Období katastrofy – 
na kalendáři byl 1824

ŠTĚPENÍ 
JEDINÉ

SVĚTOVÉ 
DRŽAVY

Křesťanské 
události

ANTICKÁ 
POTOPA

Završení období 
antiky

Počátek vedoucí 
pozice „Svatého 

Říma“

Zdroj:

AISPIK (Oleg 
Pavlyuchenko)

www.youtube.co
m/channel/UCep
PgPC1WzzWcjcrz
U_vqcg

DŮKAZY POTVRZUJÍCÍ
HISTORICKÉ PERIODY KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ

Zdroj:

Milan a Stano

(podle zaslaných 
PDF studijních 
materiálů)

BIBLICKÁ 
POTOPA
Před 7 528 
došlo ke 
zničení 

křemíkového 
života

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně 
lokální potopa, 

jejíž období 
ukončilo 

Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa
Dočasné 

zničení Velké 
Tartárie během 

15. století

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 
zničení védické 

civilizace 
(Antické Unie 
svobodných 

států a 
Hyperborey)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 
reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

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


  



  

Zbude významná skupina „Živých 
člověků“ (tj. probuzených), kteří 
svůj status v proběhlých zkouškách 
s parazity prokáží a definitivně uhájí.
Pro další uspořádání života na Zemi 
(Terra) bude zohledněna uzavřená 
Mírová dohoda ve Hvězdném chrámu 
před 7 528 lety a důsledné 
dodržování Konů Stavby Světa.
Chas v uspořádání a řízení lidské 
společnosti nebude nadále tolerován.

Skupiny „Živých člověků“ 
převezmou projekt Terra 
do svého vlastnictví a správy.

Odhad scénářů blízké budoucnosti a možných zásadních vlivů

Vznikne rovnováha mezi dvěma
společenstvími a každé bude mít
svůj status a princip fungování:
a) Védická společnost svobodných
    „Živých člověků“ (např. kanton)
b) Demokratický stát fiktivních 
    právnických osob (tj. občanů)

Kontrolu a vlastnictví nad Zemí / 
Terrou plně převezmou parazité.
Nezbude svobodná možnost života.

A

B
Parazité budou plně ovládat 
zbývající část společnosti, 
která pravděpodobně bude plně
elektronicky řízena UI.

Z úrovně Gaji a Stvořitele Země (Terry) dojde k restartu života tohoto projektu.C

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kanton


  

Zbude významná skupina „Živých 
člověků“ (tj. probuzených), kteří 
svůj status v proběhlých zkouškách 
s parazity prokáží a definitivně uhájí.
Pro další uspořádání života na Zemi 
(Terra) bude zohledněna uzavřená 
Mírová dohoda ve Hvězdném chrámu 
před 7 528 lety a důsledné 
dodržování Konů Stavby Světa.
Chas v uspořádání a řízení lidské 
společnosti nebude nadále tolerován.

Skupiny „Živých člověků“ 
převezmou projekt Terra 
do svého vlastnictví a správy.

Vznikne rovnováha mezi dvěma
společenstvími a každé bude mít
svůj status a princip fungování:
a) Védická společnost svobodných
    „Živých člověků“ (např. kanton)
b) Demokratický stát fiktivních 
    právnických osob (tj. občanů)

Kontrolu a vlastnictví nad Zemí / 
Terrou plně převezmou parazité.
Nezbude svobodná možnost života.

A

B
Parazité budou plně ovládat 
zbývající část společnosti, 
která pravděpodobně bude plně
elektronicky řízena UI.

Z úrovně Gaji a Stvořitele Země (Terry) dojde k restartu života tohoto projektu.C

Odhad scénářů blízké budoucnosti a možných zásadních vlivů

Pokud připustíme „maturitu“, 
kterou každý z nás osobně prochází, 
pak připouštíme i individuální 
výsledky této maturity.

Je pak JEDNOTA LIDSTVA 
reálný pojem či jen nesplnitelné 
očekávání (iluze)???

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kanton
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