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Příchod obrů na Zemi
Příchozí civilizace obrů ze souhvězdí Labutě
a Lyry terraformují Zemi pro vyspělý život. 

Vlivem katastrofy odcházejí / umírají.

BIBLICKÁ 
POTOPA

Před 7 528 lety 
zničen křemíkový 
život a zahajuje se 

terraformace 
kontinentů na Zemi.

Příchod „Bílé RASY“ na Zemi
Védská společnost zná (zá)Kony Stvořitele

a řídí se jimi.

Čtyřicetimetrová výška se 
postupně snižuje na desetimetrovou

Přežívají „velikáni“ cca 3,5 m

Celosvětové védické společenství Antická Unie (Imperie)



  

V samých počátcích života na Zemi se 
do jeho projektu zapojily víceré civilizace
 

Pravděpodobně se jedná o období křemíkové civilizace a navazující popř. souběžný projekt civilizace obrů a Bílé RASY.
Velký zmatek ohledně tohoto počátečního období je záměrně vytvářen těmito dogmaty:
● Dezinformace o stáří planety Země (4,5-4,6 mld. let) a nadsazené datování geologických období.
● Používání nepřesné uhlíkové metody pro datování stáří artefaktů.
● Moderní evoluční teorie o vzniku a vývoji života Charlese Darwina (1809-1882), tj. o konkurenci a soutěživosti druhů.

Vše naznačuje, že přesné 
datování a určení prvotního 
života na Zemi je „zatím“ 
velmi obtížné.

Proč?

Protože poznání PRAVDY by 
zcela odhalilo a diskreditovalo 
veškeré oficiální „vědecké“ 
poznání a zhroutila by se síla 
MATRIXu.



  
Všechno, co se děje na planetě, zaznamenávají stromy do svého informačního portálu. Pro člověka s dobrým smyslovým 
vnímáním stačí vstoupit do takového lesa a lehko si přečíst jakékoliv informace o minulosti, stačí se pouze dotknout kmenu stromu...

Období křemíkového života
Zdroj: www.rasa.sk/stranka/rasa/viedy/As-Gard/AS-GARD - Úvod.pdf

Původní zdravá (!) verze planeta neměla 
cyklus dne a noci, léta a zimy, narození 
a smrti. Fyzické objekty se objevily 
kondenzací energie na stav pevných těles. 
Nedocházelo k žádné sexuální reprodukci. 
Je potřeba zvláště poznamenat, že v 
takovém světe je účelnější žit v 
křemíkových tělískách, protože jsou 
dokonalejší jako naše mimořádně 
zranitelné křehké a věčně nemocné 
uhlíkové tělíska.

Biosféra Země byla nasycená životní 
formou křemíku, pokud svítilo centrální 
slunce. Film „Avatar“, mimochodem, 
naznačuje skutečný vzhled naší planety. 
To, co dnes nazýváme stromy, jsou 
žalostné keříky v porovnaní s gigantickými 
lesy v minulosti.

Slovo „Antika“ neznamená „Staré“. 
Označuje konkrétní časové období, v 
kterém rostli gigantické křemíkové 
stromy, které jsou dnes 100% zničené. 
Všechno živé bylo jediný zdravý 
organizmus. Žádné války, jazyky, hranice, 
dravost, jediným slovem – harmonie, jako 
se na zdravé hrozno patří.

https://www.rasa.sk/stranka/rasa/viedy/As-Gard/AS-GARD%20-%20%C3%9Avod.pdf


  

Doklad období křemíkového života:
„Národní park Zkameněný les“

Podmínky prostředí křemíkového života
Éra křemíku je zemská kůra. Zemská kůra, žula a čediče, jsou skály, kterých hlavním prvkem 
je křemík. Kůra je silná 10 - 70 kilometrů. A křemíkové bytosti tyto kilometry akumulovali svojí 
životnou aktivitou. Rovněž jako nyní uhlíkoví tvorové vyvíjejí úrodnou půdu.

Po ponoření do půdy světa křemíku, tedy zemské kůry, teplota stoupá. Zahřejte útroby země. V 
hloubce 10 kilometrů je to asi 200 stupňů. Pravděpodobně to byla klima na začátku světa 
křemíku.

Zdroj informací: Ik-ptz.ru/sk/istoriya/kremnievyi-vek-nasledie-kremnievoi...

Silicon Age. Dědictví života v křemíku
● Zemská kůra je vytvořená milióny roky životní aktivitou křemíkové formy života na Zemi.
● Život křemíku je inteligentní.
● Život křemíku je strukturovaný jako uhlíkové organizmy. To znamená, že se skládá z 

orgánů a tkaně (včetně mozku jako počítač), a ne jen z monolitu kamene.
● Na Zemi jsou fosilní křemíkové tvorové: stromy, zvířecí kosti, amonity. Starobylé budovy 

jsou kostry křemíkových tvorů, jako jsou korály nebo houby.

Zdroj informací: Ik-ptz.ru/sk/istoriya/kremnievyi-vek-nasledie-kremnievoi...

Jak se přeměnily na kámen prehistorická zvířata, 
tak se změnily i stromy na polodrahokam (SiO2).

https://ik-ptz.ru/sk/istoriya/kremnievyi-vek-nasledie-kremnievoi-zhizni-nasledie-kremnievoi-ery.html
https://ik-ptz.ru/sk/istoriya/kremnievyi-vek-nasledie-kremnievoi-zhizni-nasledie-kremnievoi-ery.html


  

Doklad období křemíkového života: 
„Národní park Zkameněný les“
Zdroj: https://ik-ptz.ru/sk/istoriya/kremnievyi-vek...

Divy „Národního parku Zkameněný les“
„Národní park Zkameněný les“ je tu muzeum zkameněných 
starodávných stromů. Tento skanzen se nachází ve státě 
Arizona a nazývá se Petrified Forest (zkameněný les).

Exponáty pochází z období triasu „Éry druhohor“, t.j. asi „před 
225 milióny lety“. Je na ně ve skutečnosti fascinující pohled.

Venkovní část kmenu stromu je našemu okolí známa, ale ve 
vnitřku stromu je jeho prostor tvořen (polo)drahokamy! 

Lesní obři se změnili na vzácné vrstvy achátu, jaspisu, 
karneolu, onyxu a ametystu. Jaspis dává červený odstín, lila 
pochází z ametystu a achát je nejnepředvídatelnější, z 
kterého se získávají nejrůznější barvy.

https://ik-ptz.ru/sk/istoriya/kremnievyi-vek-nasledie-kremnievoi-zhizni-nasledie-kremnievoi-ery.html


  

Období uhlíku - Invaze a ničení planet
Před několika tisíci roky, když se červ (parazit) vplazil do ovoce, paraziti se plazili do našeho hrozna a postupně ho infikovali. Na 
obloze došlo k velké bitvě, kterou zhruba popsali Hvězdné války.

Útočníci nejdříve zapečetili centrální hvězdu ve skořepce. Z tohoto důvodu získala planeta cyklickou povahu a všechny křemíkové 
tělesa nebyly schopné žít v novém světe, takže jednoduše zkameněly. Absolutně všechny kameny naší planety jsou mrtvoly 
křemíkového světa. Na těchto kamenech se objevila úplně nová forma života – uhlík.

Pomocí high-tech genetického inženýrství útočníků byla planeta osídlená od nuly. To ovlivnilo všechny typy živých bytostí, kromě 
Árijců. Nedali se porazit, takže jejich křemíkové tělíska byly hladce nahrazené uhlíkovými, zavedením viru, který mutoval do 
anatomie těla, které dnes dobře poznáme.

Pravděpodobně se to stalo před 7 524 roky, takže tento styl se nazývá „Od stvoření světa“. Skutečně to bylo vytvořené úplně nového 
světa, rádoby primitivnějšího jako ten předcházející. Lidé, zvířata a rostliny se postupně množily. Na planetě gigantické lesy opět šuměly, a 
to i na přesto tomu, že zotročení nepřestávalo ani minutu.



  

„Lost history of Earth“ od Ewaronu
Pět hodin anglosaského pohledu na dějiny lidstva
přeložila do češtiny Jana S.

Původní anglické video: www.youtube.com/watch?v=vjn-0F2BwFo | Překlad do češtiny: 
www.ulozto.cz/tamhle/fCrHQYA5L3JG/name/Nahrano-12-12-2021-v-21-56-56?view=gallery&sort=exif_date#!ZGV2BGR2ZJZjM
TSwLwIwMwIyLGR4MHqXZ0jgE0uRoHH2ZTV0Zt

http://www.youtube.com/watch?v=vjn-0F2BwFo
http://www.ulozto.cz/tamhle/fCrHQYA5L3JG/name/Nahrano-12-12-2021-v-21-56-56?view=gallery&sort=exif_date#!ZGV2BGR2ZJZjMTSwLwIwMwIyLGR4MHqXZ0jgE0uRoHH2ZTV0Zt
http://www.ulozto.cz/tamhle/fCrHQYA5L3JG/name/Nahrano-12-12-2021-v-21-56-56?view=gallery&sort=exif_date#!ZGV2BGR2ZJZjMTSwLwIwMwIyLGR4MHqXZ0jgE0uRoHH2ZTV0Zt
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