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Alternativy vývoje a predikce možných 
budoucích událostí
mojmír z RODu mišunů a libor domas  |  www.svobodny-
vysilac.cz

Jsme zaplaveni informacemi a ty zahlcují naše vědomí. Je potřeba 
vytřídit podstatné informace a z nepřehledného kalejdoskopu 
vytvořit smysluplnou mozaiku. Tedy rozumět řídícím vektorům 
a směřování lidstva.

V tomto pořadu se zaměříme na zhroucení unipolárního světa 
s nadvládou „západní společnosti“ a vzniku spravedlivějšího světa.
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Pohled na západní společnost
1) Pohled historický
Římská říše vers. Slované (Velká Tartárie)

2) Pohled hodnot a cílů
Tvoření, parazitování, hodnoty „západní 
společnosti“ - individualismus, spolupráce 
Slovanů

3) Hierarchie řízení společnosti
Davově-elitářský systém, 
Stavově uspořádaná slovanská společnost

4) Kvalita energie společnosti
Spotřeba vers. vytváření energie, vývoj...

5) Pohled na genetiku obyvatelstva
Nemoci – zdraví – psychická pohoda, 
schopnost rodit zdravé potomky, předávání 
rodové moudrosti, vzdělávací systém

6) Nové hospodářské uskupení světa
G7 a BRICS



  

Genetické skupiny od poslední doby ledové (před 20 tisíci lety)
Přibližně před 20 tisíci lety – Dochází k poslední mu 
vzestupu doby ledové a v důsledku ochlazení odchází 
většina tohoto obyvatelstva do teplejších jižních částí 
Evropy, tzv. refugií.
Po následném oteplení, asi před 15 tisíci lety, byly opět 
severní části Evropy osídleny jejich potomky.

Složení obyvatel tří refugií během nástupu 
poslední doby ledové
Podle Y chromozomové haploskupiny, jsou to následující 
refugia:
● pyrenejské, haploskupina R1b  (žlutá)
● balkánské,  haploskupina I  (zelená)
● ukrajinské step, haploskup. R1a  (červená)

Vývojová analýzy R1a
Na základě analýz je možné odvodit, že předkové 
haploskupiny R1a vstoupili do střední Evropy po 
ukončení posledního maxima doby ledové (asi před 15 
tisíci lety) z refugia severně od Černého moře (dnešní 
Ukrajina).
Podle této haploskupiny a jejích dceřiných větví lze 
sledovat rekolonizace směřující z východní Evropy směrem 
na západ do střední Evropy a potom dále na sever a jih. 

Recentní studie zjistily paleolitickou haploskupinu 
R1a u 32 % jedinců, R1b u 28 % jedinců a 
haploskupinu I u 21 % jedinců ČR.

Neolitické haploskupiny E1b1b1a, J2 a G2 se na naše území 
dostaly z Blízkého východu s příchodem zemědělců 5 700 př. Kr.
Neolitický příspěvek do genofondu dnešní populace byl však malý, 
tvořil jen asi 10–20 %. Migrace dále probíhaly i v období eneolitu 
(pozdní doba kamenná, od r. 4200 př. Kr. do r. 2200 př. Kr.).



  

Pohled historický: Římská říše vers. Slované (Velká Tartárie)
1812 Vlastenecká válka (Napoleon u Moskvy)
Začněme s dobře známými skutečnostmi: hlavním městem Ruské říše byl 
Petrohrad, vládnoucí dynastie – Romanovci („Romanovci“ byl místní pseudonym 
Holstein-Gottorpské větve dynastie Oldenburgů, hospodařících v Baltském moři).
Hlavní vektor jejich dobývání a osvojování území Ruska byl řízen z Petrohradu 
(z Baltského moře) do vnitrozemí kontinentu – do povodí Volhy.
K získání plné kontroly nad Moskevskou Tartárií byla v roce 1812 zahájena další 
vlastenecká (občanská) válka. Sjednocené ozbrojené síly Evropy pod vedením 
M. I. Kutuzova a Napoleona Bonaparte uskutečnily blitzkrieg ke břehům Volhy. 
Po dobití Moskvy se vláda dostala plně do rukou rodu Oldenburgů, poslední hlavní 
město Velké Tartárie bylo radikálně přestavěno podle evropské manýry.
Ve skutečnosti byla „Vlastenecká válka roku 1812“ jen epizodou světové války, která 
probíhala po celé severní polokouli viz tzv. „Válka za americkou nezávislost“. Ve 
skutečnosti byla tato válka úplným dobytím Ameriky Velkou Británií.

1914-18/21 První světová válka + navazující krycí 
Bolševická revoluce v Rusku (genocida)
Občanská válka proti?

1938-1945 Druhá světová válka (genocida)
Podivná spolupráce Německa a Ruska proti komu?
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Rok 1815 „spekulace“ století na 
Londýnské burze
Napoleon vyráží na svou poslední bitvu na 
území dnešní Belgie, Waterloo. Londýnská 
banka pruského bankéře financuje půjčkami 
válku vlády Anglie.
Bitva u Waterloo trvala asi 10 hodin, mezi tím 
londýnská burza zažívá děsivý propad akcií i 
dluhopisů (válečné - vládní i obchodních 
společností). 
Celá Británie žije v domnění, že Napoleon vyhrál 
falešné zvěsti se šíří jako požár. Jediný Nathan 
Mayer Rothschild podpořen kapitálem svých 3 
bratrů pomalu vše skupuje za zlomek ceny.
Od roku 1823 byl hlavním bankéřem 
francouzské vlády.



  

Základný rozdiel medzi krajinami G7 a BRICS
6.8.2022  |  cz24.news/zakladny-rozdiel-medzi-krajinami-g7-a-brics

Hlavne, aby nevidomí a nevedomí občania si neuvedomovali, že sú 
otroci vo vlastnom štáte a vlastnení majiteľmi nadnárodných 
korporácií. Štáty G7 (777 miliónů populace, 12% populace) sú privátne 
korporatívne zoskupenie, ktoré slúži zbohatnutiu vlastníkom korporácií a nie 
štátu a ich obyvateľov. To je hlavná úloha politikov, novinárov, tink-tenkov, 
nadácií, škôl, médií. Prekrúcanie pravdy a potláčanie slobody prejavu a 
národných hodnôt.

Násilnými nariadeniami EÚ, Bruselu, NATO, GLOBSEC smerujúce k 
obmedzovaniu práv človeka, vykorisťovania človeka človekom, so 
snahou chcieť diktovať 90% svetovej populácie ich zvrátené 
mechanizmy a názory.

~~~

Krajiny BRICS chránia národné bohatstvo, tradície a vlastných občanov, 
kde sa im snažia vytvárať  sociálne spokojnejší, spravodlivejší spôsob 
života na princípoch Bratstvo – rovnosť – sloboda a ochrana národných a 
ľudsko-právnych hodnôt.

Počet obyvateľov krajín BRICS je 3,5  miliardy plus 67 pristupujúcich a 
pozorovateľských krajín s počtom obyvatelov 2,8 miliardy .

BRICS sa vzťahuje na krajiny Brazília, Ruská federácia, India, Čína a 
Južná Afrika, ktoré spolu tvoria viac ako 40% svetovej populácie a 
27% svetového HDP.

https://cz24.news/zakladny-rozdiel-medzi-krajinami-g7-a-brics/
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Jednoduché shrnutí:
Zažíváme celosvětovou krizi „západních hodnot“ a západního způsobu života.



  

VÝBUŠNÉ ODHALENÍ, MASIVNÍ ÚNIK: RAND Corporation unikl 
dokument pro americkou vládu o přípravě války na Ukrajině 
s cílem zničit ekonomiku Německa tím, že Rusko bude 
vyprovokováno NATO k invazi na Ukrajinu!
15. 9. 2022 | Zdroj https://aeronet.news

USA: Na americkou alternativu  v úterý dorazil jeden z největších informačních úniků v 
posledních letech. Dokument společnosti RAND Corporation se stupněm utajení 
“Důvěrné” a datovaný ze dne 25. ledna 2022, tedy přesně měsíc před vypuknutím války na 
Ukrajině, popisuje a navrhuje plán, jak zachránit ekonomiku a hospodářskou situaci 
USA, to prostřednictvím rozvrácení a kolapsu Německa v energetické krizi, která s 
sebou stáhne dolů celou Evropsku unii.
Dokument popisuje, jak Německo bez ruského plynu nedokáže svůj průmysl udržet v 
chodu, a když se zadře německá ekonomická mašina, zadře se průmysl celé Evropy, 
především méně rozvinuté a rozvojové země, jako je od roku 2017 oficiálně např. Česká 
republika nebo Slovensko. 
Dokument v podstatě odhaluje, že válka na Ukrajině byla vyvolána americkými elitami v 
plné součinnosti některých evropských vlád, především ve Střední Evropě, které se v 
minulosti podílely na zpravodajských hrách proti Rusku.

https://cz24.news/vybusne-odhaleni-masivni-unik-rand-corporation-unikl-dokument-pro-americkou-vladu-o-priprave-valky-na-ukrajine-s-cilem-znicit-ekonomiku-nemecka-tim-ze-rusko-bude-vyprovokovano-nato-k-invazi-na-ukra


  

V Německu simulovali lokální blackout, výsledkem bylo 400 
mrtvých za 96 hodin
15. 9. 2022 | Zdroj https://aeronet.news

Pojďme zpět do Německa, odkud se ozývá stále více hlasů, které upozorňují na to, že se 
blíží blackout. A to v zemi, kde přijali miliony invazistů ze zemí, kde jsou zvyklí řešit 
podobné problémy násilně. Jak by asi mohl takový blackout v Německu dopadnout? 
Předpokládám, že simulace, která nedávno proběhla, ukazuje spíš mírnější scénář, 
než jaký by reálně nastoupil…
Německé obce to berou vážně – a připravují se na konkrétní důsledky celostátního 
výpadku proudu. Hesenský Rheingau-Taunus-Landkreis byl prvním ze 401 německých 
okresů a nezávislých měst, který nechal berlínskou specializovanou společnost 
případný blackout podrobně prozkoumat a simulovat.
V souladu s tím by se do 96 hodin očekávalo 400 úmrtí. Po 24 hodinách by umírala 
hospodářská zvířata, rozvodny by selhaly a nádrže na vodu by byly prázdné. Pak by 
hrozilo rabování, požáry a ekonomické škody v tříciferném milionovém rozpětí. 
Na rozdíl od spolkového ministra hospodářství Roberta Habecka se okresní požární 
inspektor Christian Rossel v současné době domnívá, že nebezpečí výpadku proudu je 
mnohem pravděpodobnější než nedostatek plynu, který by neměl tak dramatické 
následky, i když se na něj člověk také připravuje.

https://cz24.news/v-nemecku-simulovali-lokalni-blackout-vysledkem-bylo-400-mrtvych-za-96-hodin
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