Nová CHRONOLOGIE
dějin lidstva
mojmír mišun a libor domas
Shrnutí posledních apokalyps
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VOLBA ZPŮSOBU PRÁCE
S INFORMACEMI A HLEDÁNÍ PRAVDY
Oficiální věda a HisRORIe je z 95%
zfalšovaná
Jiné alternativní obory jsou též znatelně
manipulací zasaženy
Hledáme relevantní a ověřitelné důkazy,
o které opřeme porovnávání informací
z různých zdrojů
Pokud opravdu hledáme Pravdu, pak přichází
synchronicita, vedení událostmi a vedení
intuicí
Hledáme přístup k plnému otevření genetické
paměti lidstva a svého RODu

Nová CHRONOLOGIE
dějin lidstva
1. ÚVOD: Alternativní časová osa

Nová CHRONOLOGIE
dějin lidstva
Alternativní časová osa

Hledání důkazů vytvoření (přinesení)
vyspělého života za Zemi
Navazující civilizace a jejich pokračování
inteligentního života
Destrukční zásahy do původního projektu
vyspělého života a „Třetí síla“
Význam apokalyps a jejich původce
Snaha přeformátovat lidstvo do Matrixu
Pokročilé technologie a volné energie
Současná civilizace na rozcestníků své další
budoucnosti

Pokus o rekonstrukci klíčových událostí lidstva

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE
Vysoké vibrace a
neomezené Tvoření
na bázi křemíku

BIBLICKÁ
POTOPA
a) Před 7 528 zničen křemíkový život a
zahájení terraformace kontinentů.
b) Naše země v době Pangei bez oceánů
před 180 milióny lety.
b) Zkamenění křemíkového života před 225
milióny lety.

Potopení
Atlantidy
během
starověku
Pravděpodobně jen
lokální potopa, jejíž
období ukončilo
Husitské hnutí

Celosvětová
globální
potopa

Celosvětová
globální
potopa

ZNIČENÍ
BOŽSKÉ
LIDSKÉ DNA

Dočasné zničení
Velké Tartárie
v roce 1675

Roku 1790 zničena
védická civilizace
(Antická Unie
svobodných států
a Hyperborea)

2020/2021 NEW
ORDER, Velký
reset, Covid-19
a snaha připojit
lidstvo na UI

Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se
projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Velmi nejasná představa, co se opravdu událo
Zcela vymyšlená chronologie, která by po plánované globální apokalypse
(pravděpodobně kolem roku 1675) nahradila skutečné dějiny.
●
●
●

●
●

Starověká římská díla jsou ve skutečnosti ruskou tradicí XIV-XVI.století.
Knihy zařazované do XV-XVI století se často ukazují jako falzifikáty z XVII-XVIII.stol.
Mnohé skutečné oficiální dokumenty ze západní Evropy XVI. století vydal úřad
císařské Hordy ve slovanském jazyku.
„Starý“ řecký jazyk byl vytvořen včetně „starodávné“ řecké literatury v době XVI-XVIII
Až do konce XVI. století byly téměř všechny krajiny Evropy a Asie součástí jediné
jednotné říše.

Výroba nové chronologie
V letech 1583 až 1606
Joseph Scaliger
vypracoval uměle
vytvořenou chronologii
lidských dějin
V polovině XVII. stol.
spuštěn MATRIX,
tj. filtr znalostí

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Antická Unie (Imperie)

Víceméně víme, co se stalo

XVII-XVIII století: mezinárodní
evropský program přepisování
starověkých a středověkých dějin
Uměle vytvořeny „klasická“ díla
řeckých a římských autorů,
středověkých kronik a memoárů
1666 vyšel v Anglii první zákon Cestui Que Vie Act

Teorie katastrof – Úloha civilizačních resetů

Tzv. industrializace
(= kontrolované uvolňování
technologií) Imperialismus /
znovuosídlení zničených
oblastí především Evropany
cca 1850 - 1918

Postupné ničení jednotné globální kultury

středověk

Poslední velký reset - Pád Velké
Tartárie - Dr. Raik Garve

1348 - 50
Epidemie moru
(zejména v Evropě)
1. resetování

moderní doba

1700 +/- 50
Globální
katastrofa Bahenní
povodeň

1800 +/- 50
Světová
válka

přítomnost

1914 - 45
1. a 2.
Světová
válka

2020 - 22
Corona –
Pandemie –
Velký Reset

Zdroj: www.youtube.com/watch?v=yoVy1lnv_No viz Die Schlammflut und die dreitägige Finsternis – Chnopfloch (zapnout české titulky)
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2. Zahájení projektu vysoce
vyspělého života na Zemi (Terra)
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Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se
projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Původní vyspělé osídlení Země a zahájení
terraformace:
a) Prvotní křemíková civilizace
b) Příchozí civilizace obrů z vesmíru
c) Přesídlení „Bílé RASY“ na Zemi
d) Vesmírná válka proti příchozím Temným
Védská společnost zná (zá)Kony Stvořitele a používá
je (využívá pokročilé technologie a cestuje vesmírem)

Antická Unie (Imperie)

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

V samých počátcích života na Zemi se
do jeho projektu zapojily víceré civilizace
Vše naznačuje, že přesné datování a
určení prvotního života na Zemi je
„zatím“ velmi obtížné a rozporuplné.
Proč?
Protože poznání PRAVDY by zcela
odhalilo a diskreditovalo veškeré
oficiální „vědecké“ poznání a
zhroutila by se síla MATRIXu.

Zkamenělé exponáty z Národního
parku Zkameněný les jsou datovány
na stáří 225 miliónů let.

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 názory a dogmaty:
●
Pravděpodobné stáří planety Země (4,5-4,6 mld. let) a diskutované datování jednotlivých 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.

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.

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

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...

Koncept ploché země a nebeské klenby

Neznáme důvod konce
„křemíkového života“
Zničení (zotročení) prvotní civilizace na
Zemi a restart život na bázi uhlíku?

Doklad období křemíkového života:
„Národní park Zkameněný les“

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 (zkamenělí) 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...

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

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

Období uhlíku – Teorie o invazi a ničení planet
V dávné době, 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.
Vlivem útoku 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.
Podle vědy se to stalo před 225 miliónů let. 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.

Doklady přechodu z původního křemíkového
života do dnešní uhlíkové podoby
Zdroj: https://itsyourshop.ru/sk/lico/pni-gigantskih-derevev...

Národní park Sequoia v jižní Sierra Nevadě
Nejzajímavější je, že park Sequoia je pouze nepatrnou častí těch obrovských
lesů, které existovali asi před 7500 roky.
Jejich pozůstatkem jsou takzvané „stolové“ hory. Vědci po celém světě je nazývají
hory s plochým, jakoby odřezaným vrcholem, tedy „stolem“.

Přítomnost obrů za Zemi a jejich zapojení
do terraformace planety
Zdroj: www.pyramidycr.cz

Kostra vysoká 670 cm, objevená ve městě
Changziminas, Ekvádor
Od roku 2004 je vystavená v Mystery Parku s mnoha dalšími, Švýcarsko,
s popisem "Hřbitov Bohů".
Zdroj: www.facebook.com/diana.diana.dida/posts/5615371511812843

Kyklopské stavby na ostrově Kefalonia
Ostrov Kefalonia je oblíbeným ostrovem turistů z celého světa.
Málokdo z nich však ví, že na tomto ostrově jsou pozůstatky
staveb z velkých kamenných kvádrů. Podle prastarých
pověstí je postavili bájní Kyklopové, a to na nejneuvěřitelnějších
místech, většinou na vrcholcích kopců.
Sami je významný přístav na severu ostrova, jehož historie
zahalují dávné věky. Kolem roku 500 byl vysoko nad přístavem
postaven kostel Agrilia (184 m n. m.) obehnaný hradbami.
Nedaleko jsou ruiny pravěkého města, kde můžete vidět
zbytky schodišť, zdí, hradeb a tisíce kamenných kvádrů.
Stavba byla zničena zemětřesením a již nebyla nikdy
obnovena.
Historici si dodnes lámou hlavu nad událostmi, které se
odehrály 3.500 let př. n. l. V tu dobu se z ničeho nic na celé
naší planetě objevilo první dokonalé písmo a vyspělé
astronomické i matematické znalosti.
Pravěké město a dokonalé kyklopské zdi na Kefalonii byly
původně na břehu moře. Dnes je nacházíme o 300 metrů
výš. Podobných staveb na kopcích můžeme najít spousty, a
lámeme si nad tím hlavu…
Zdroj: www.wmmagazin.cz/stavby-kyklopu-na-kefalonii
Kefalonia je největší ostrov
v Jónském moři a šestý největší
ostrov patřící Řecku

Zastáncem zemského růstu
byl i Nikola Tesla.

Malá vsuvka o možném vývoji a stáří samotné
Země: Rozpínající se Země resp. Pangea (1)
Zdroj: www.stoplusjednicka.cz/pokrok-lemovany...

Ott Christoph Hilgenberg
●

●

●

Následovník Alfreda Wegenera byl Ott
Christoph Hilgenberg, který se rozhodl
hru zkomplikovat a dát jí obsah.
Přenesl makety kontinentů z mapy
na globus (1933).
Pokud se objem Země zmenší na
velikost
Marsu,
pak
kontinenty
zapadnou do sebe podobně jako
puzzle na 94% přesně!
Různé těžko vysvětlitelné katastrofy
minulosti by se takto logicky daly spojit
a postupným rozpínáním samotné
Země.

Zastáncem zemského růstu
byl i Nikola Tesla.

Malá vsuvka o možném vývoji a stáří samotné
Země: Rozpínající se Země resp. Pangea (2)

Proč se kontinenty od sebe postupně vzdalují, se dá vysvětlit
mladým stářím oceánské kůry a to „350 milionů roků“, zatímco
ta kontinentální je starší více než čtyři miliardy let…

Příchod „Bílé RASY“ na Zemi

Da'Aria (Daaria, Hyperborea) – místo
původního osídlení Bílé RASY na Zemi
před cca 560 000 lety.

Védická společnost na Da'Arii
(Daarii, Hyperborei)

Příchod „Bílé RASY“ na Zemi
a její klíčové charakteristiky
●

●

●

Předchůdce celosvětové Imperie (antické
civilizace aneb Védské Kultury)
Védská společnost zná (zá)Kony Stvořitele
a žije v souladu s nimi
Prakticky používá pokročilé technologie
a cestování vesmírem

Malá vsuvka o „jiném“ stvoření lidstva na Zemi
s pokusem utvořit závěr

Získání orientace ve falzifikaci dějin viz
Védismus X Zakázaná archeologie X Věda
Lidský život byl na Zemi přinesen z vesmíru pomocí pokročilé
genetické technologie cca před 560 000 lety.
Zásah Anunaků před 50 až 60 000 lety do genetiky lidstva.
Vesmírní parazité opakovaně zasahovali do vývoje lidstva
za účelem vytvoření podřízené otrocké rasy.
Grafika: Prometheus (sci-fi film, 2012)
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3. Apokalypsa celosvětové Imperie
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Antická Unie (Imperie)

Apokalypsa celosvětové Imperie:
●
●

●
●

●

Trojská válka, bitva na po li Kurukšetra
Bitva sto synů slepého krále Dhrtaráštry (kuruovci, armáda klonů)
s pěticí synů jeho bratra Pándua (pánduovci, Kršny a Ardžuna).
Nejasnosti kolem existence či fikce Svaté říše římské a Karlu IV.
1329 – 1332 Zničení „globální civilizace“ na celé Zemi (antické
civilizace, pokročilé technologie, volná energii a cestování do vesmíru)
Védské? Bombardování z vesmíru?

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Hluboko v zemském plášti je uvězněno 3x více
vody, než je ve všech světových oceánech
dohromady
V hloubce 700 km v podzemí uvnitř zemského pláště byly
objeveny doslova oceány vody, a to ve formě minerálů, které
vážou molekuly vody pod obrovským tlakem. Při snížení
tlaku se minerály rozpadají a voda se z minerálů uvolňuje.
Zdroj: https://aeronet.cz/news...

mapa Světa z roku 1565 – Evropa a Asie

Původní zalidnění zelené Afriky mnoha
negapolisy – globální civilizací?
Mapa Afriky z atlasu Abrahama Ortelia, 1570

Staly se události v Rámajáně ve skutečnosti
v první polovině 14.století?
Indoevropské jazyky i jazyky jiných větví mají mnoho společných
kořenů slov. V samotném centru Koly najdete vysočinu
Ramatuajvvenč-tundra, jezero Ramjavr a hory Ramy. I v Evropě a
Asii, včetně Ruska, je možné nalézt mnoho názvů měst, jezer, řek a
dalších zeměpisných útvarů s kořenem -ram-. Ve slovníku Dalia je
označen přenesený (a kdysi možná i hlavní) význam ruského slova
"ramo" jako moc, síla, vláda, silná ruka. Jistě souhlasíte, že to je
vhodné jméno pro vůdce. A to nás přivádí k princi Rámovi hrdinovi staroindického eposu Rámajána - který vedl hnutí /
přesun Árijců ze severu na jih.
Předpoklad, že okolo 7. tis. př. n. l. indoárijský vůdce Ráma vedl
předky indoevropských národů z polárních oblastí na jih, vyslovil
nejen Tilak, ale i další. O tom však později.
O co jde v Rámajáně? V centru příběhu je monumentální bitva
mezi šlechetným princem Rámou a krvežíznivými démony rakšasy. Létá se tu, bojuje fantastickými zbraněmi a princi
pomáhá národ moudrých opic, který přišel ze severu. V
základu eposu pak leží jedna z původních archaických
představ - zlatá hora Meru ležící údajně v centru Hyperborey.
Zdroj: myslenkyocemkoli.blogspot.com/2016/02/hyperborea-1.html

