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Znovuzrození Velkého Ruska jako centra světového řízení
Velké geopolické změny postavení Ruska vůči západu právě začaly.
Dmitrij Taran - Znovuzrození Velkého Ruska jako centra světového řízení.
Promítání vlajky SSSR na budovu Amerického velvyslanectví v Moskvě 26.12.2021.
~~~
Video: Leva-net.webnode.cz/products/znovuzrozeni-velkeho-ruska-jako-centra-svetoveho-rizeni

Ve zkratce...

Igor Panarin hovoří o vzniku Slovanské
konfederace s hlavním městem v Bratislavě.

Jinými slovy, Rusko kolektivnímu Západu oznámilo, že buďto bude bezpečnost
Ruska zajištěna vzájemnými dohodami, dodržováním smluv a novou
architekturou globální bezpečnosti, nebo si Rusko zajistí bezpečnost (tj.
znemožnění bleskového odzbrojujícího úderu) vojenskou cestou. Bezpečnost
Ruska bude zajištěna v každém případě, Západ si může jen zvolit jestli po dobrém,
nebo po zlém.
A Západ si zvolí cestu kapitulace, protože proti vojenské převaze Ruska (hypersonické
zbraně, zirkony, kalibry, poseidon a další prvky) jsou bezbranní a ignorování
bezpečnostních návrhů Ruska by tuto skutečnost jen demonstrovalo a ukázalo by, že
NATO je papírový tygr, minimálně ve srovnání s možnostmi Ruska. A to by pro
kolektivní Západ znamenalo neopravitelnou ztrátu reputace a kolaps.
~~~
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kolektivni-zapad-kapituloval

Předložená smlouva Ruska pro USA a NATO
3. 1. 2022 | http://energieupramene.blogspot.com/2022/01/tady-jsou-navrhy-moskvy-k-dnesni.html

Ve zkratce...
Tady jsou návrhy Moskvy k dnešní situaci a věřte, že politici se
budou spoléhat na to, že občané nebudou vědět, co to vlastně
Rusové navrhli a že se na to zapomene. Berou to jako nějakou
ruskou hru Ale je to velký omyl. Blíží se datum prvního jednání
9.1.2022 a 12.1. o NATU v Evropě. Toto je velmi důležité jednání,
corona je jen na odpoutání pozornosti.
Spojené státy americké se zavazují, že nebudou dále
rozšiřovat Organizaci Severoatlantické smlouvy směrem na
východ a nepřijmou do aliance žádné státy, které byly dříve
členy Svazu sovětských socialistických republik.
Ruská federace a všechny smluvní strany, které byly ke dni
27. května 1997 členskými státy Organizace Severoatlantické
smlouvy, nebudou umísťovat své ozbrojené síly a výzbroj na
území žádného jiného evropského státu kromě těch, které
byly na tomto území rozmístěny ke dni 27. května 1997.

Jamalem přestal proudit ruský plyn do Německa.
Ceny vyšplhaly na rekordy.

Soňa Peková – zarážející fakta z odtajněných dokumentů
společnosti Pfizer & Výzva k zastavení vakcinace
4. 1. 2022 | Otevrisvoumysl.cz/sona-pekova-zarazejici-fakta-z-odtajnenych-dokumentu-spolecnosti-pfizer-vyzva-k-zastaveni-vakcinace

Ve zkratce...
Soňa Peková mluví o odtajněných
dokumentech společnosti Pfizer a co tyto
dokumenty odhalují.
Tyto informace byly odhaleny až v okamžiku,
kdy se na americký soud obrátila skupina
vědců, právníků, lékařů a investigativních
novinářů a teprve pod tímto tlakem
společnost Pfizer odtajňuje obludnost
nahlášených vedlejších účinků jejich
vakcíny.
NEMĚLA BÝT NIKDY UVOLNĚNA PRO
POUŽITÍ NA LIDECH, A UŽ NE DĚTECH...
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CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO PŘEŽITÍ
A POKRAČOVÁNÍ RODU, NÁRODU A LIDSTVA

PODMÍNKY PRO ŽIVOTA
Udržení života a jeho zdraví

PODMÍNKY PRO
PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI
Systém celistvého vzdělávání

SVĚTONÁZOR
Jednotný pohled na realitu,
duchovní svět a smysl života

DŮKAZ O KVALITĚ
BUDOUCNOSTI
Pokud se svět stává
lepším, pak nové
pokolení uspělo

PRINCIP PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI
NOVÉMU POKOLENÍ A VYTVÁŘENÍ BUDOUCNOSTI
Způsoby výchovy dětí
a vytváření jejich světonázoru a zkušenosti

Vložená výchova a vzdělávání vytváří priority a
směr vývoje nové generace, tedy BUDOUCNOSTI

RODIČE
Životní zkušenost, žebříček
hodnot a světonázor

ROD (prarodiče a prapředci)
Paměť rodu (genetická paměť)
a jeho zkušenost

NOVÁ GENERACE
Vložená zkušenost, světonázor
a popř. podvědomé programování
určuje budoucnoct národa

MATRIX
Podvědomé programování
a výchova otroka
Současný vzdělávací systém obsahuje pouze částečný a to ještě pokřivený popis reality,
včetně záměrně zfalšovaných dějin, což zabraňuje výchově zcela sebevědomého, moudrého a skutečně vzdělaného nového pokolení.

ZKUŠENOSTI SLUČITELNÉ S REÁLNÝM ŽIVOTEM

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
- Úloha rodičů
- Podpora prarodičů
- Vliv společnosti
- Alternativní vzdělávání
- Domácí vzdělávání
- Oficiální vzdělávací systém

Kdo má hlavní odpovědnost za výchovu dětí?
Která současná generace má nejúplnější vzdělání?

Pokud si odpovíme,
pak mnohému porozumíme.

Na otázku, kdy bude lépe,
je velmi pragmatická a současně
koncepční odpověď:

Až budou rodiče skrze vlastní život
dělat tento život lepším
a až budou tuto základní zkušenost,
„skutečný návod na život“
předávat dalšímu pokolení...

Až bude bude za šířené informace na
alternativě převzata větší odpovědnost...

