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VOLBA ZPŮSOBU PRÁCE 
S INFORMACEMI A HLEDÁNÍ PRAVDY

Oficiální věda a HisTORIe 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
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1. ÚVOD: Alternativní časová osa1. ÚVOD: Alternativní časová osa
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Alternativní časová osaAlternativní 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

BIBLICKÁ 
POTOPA

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE

Vysoké vibrace a 
neomezené Tvoření 
na bázi křemíku

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa

Dočasné zničení 
Velké Tartárie 

v roce 1675

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 

reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

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.

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se

projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Velmi nejasná představa, co se opravdu událo

XVII-XVIII století: mezinárodní 
evropský program přepisování 
starověkých a středověkých dějin

Uměle vytvořeny „klasická“ díla 
řeckých a římských autorů, 
středověkých kronik a memoárů

V letech 1583 až 1606 
Joseph Scaliger  
vypracoval uměle 
vytvořenou chronologii 
lidských dějin

Antická Unie (Imperie)

Víceméně víme, co se stalo

Zcela vymyšlená chronologie, která by po plánované globální apokalypse 
(pravděpodobně kolem roku 1675) nahradila skutečné dějiny.

Výroba nové chronologie

1666 vyšel v Anglii první zákon Cestui Que Vie Act

V polovině XVII. stol. 
spuštěn MATRIX,

tj. filtr znalostí

● 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.



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

Teorie katastrof – Úloha civilizačních resetů

Postupné ničení jednotné globální kultury

1348 - 50
Epidemie moru

(zejména v Evropě)
1. resetování

1700 +/- 50
Globální 

katastrofa - 
Bahenní 
povodeň

1800 +/- 50
Světová 

válka

1914 - 45
1. a 2. 

Světová 
válka

2020 - 22
Corona – 

Pandemie – 
Velký Reset

moderní dobastředověk přítomnost

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

Zdroj: www.youtube.com/watch?v=yoVy1lnv_No viz Die Schlammflut und die dreitägige Finsternis – Chnopfloch (zapnout české titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=yoVy1lnv_No
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2. Zahájení projektu vysoce 2. Zahájení projektu vysoce 
vyspělého života na Zemi (Terra)vyspělého života na Zemi (Terra)



Pokus o rekonstrukci klíčových událostí lidstva

BIBLICKÁ 
POTOPA

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE

Vysoké vibrace a 
neomezené Tvoření 
na bázi křemíku

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa

Dočasné zničení 
Velké Tartárie 

v roce 1675

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 

reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

a) Před 7 528 zničen křemíkový život a 
zahájení terraformace kontinentů.

b) Naše země v době Pangei bez oceánů 
před 180 milióny lety.

c) Zkamenění křemíkového života před 225 
milióny lety.

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se

projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Antická Unie (Imperie)

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)



  

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 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.

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.



  
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


  

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“

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 (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...

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


  

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“.

https://itsyourshop.ru/sk/lico/pni-gigantskih-derevev-nasledie-kremnievoi-zhizni-ostalnye-byli.html


  

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

http://www.pyramidycr.cz/
https://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

https://www.wmmagazin.cz/stavby-kyklopu-na-kefalonii


  

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.

https://www.stoplusjednicka.cz/pokrok-lemovany-omyly-1-rozpinajici-se-zeme-dalsi-prekonane-teorie


  

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

Zastáncem zemského růstu 
byl i Nikola Tesla.

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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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?



  mapa Světa z roku 1565 – Evropa a Asie

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...

https://aeronet.cz/news/video-kapitola-1-syndikatu-o-vzniku-planety-zeme-a-vsech-planetarnich-teles-tridy-g-v-celem-vesmiru-uprostred-nasi-planety-je-termonuklearni-jadro-jako-uvnitr-slunce-a-nase-planeta-se-zvetsuje/


  

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

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2016/02/hyperborea-1.html


  

1096 – 1270 Prvních osm křížových 
výprav
Manipulací se podařilo „Třetí síle“ rozpoutat 
bratrovražedné krveproliti bílé rasy mezi 
sebou. Součástí překrytí těchto událostí 
bylo tatarsko-mongolské jařmo, které jako 
takové neexistovalo.

Mezitím v Evropě probíhala vlna křížových 
výprav s cílem maximálně vyčistit stopy 
působení skutečného Radomira, jeho 
učení a následníků. Takto byli téměř 
vyvražděni Kataři – skuteční následníci 
Radomira a jeho manželky Magdalény.

K tomu sloužilo 8 velkých křížových výprav 
v letech 1096 až 1270 a množství malých.

První křížovou výpravu z roku 1096 
vypravili pouhých 10 let po ukřižování 
Radomira. Její směr byl: Francie - 
Konstantinopol - Nikája v Anatolii – Edessa - 
Antiochie - Jeruzalém.

1325 Církevní Koncil v Nike
Aby se „křesťanské“ události ukotvily a 
posílily, uskutečnil se roku 1325 první 
Církevní Koncil v Nike (též Nikáj).

Karel IV. – český král a římský císař
1316 
narozen

1346 Českým 
králem

1355 Císařem 
Svaté říše římské

1378 
zemřel

Svatá říše římská (800/962 ??? císařem Ota I. Veliký – 1806)
Události spojení s APOKALYPSOU v roce 1342 popř. 1329

1086 Ukřižování 
Radomíra

1241 – 1242 Boj proti 
„Mongolům/Tatarům“

1342
APOKALYPSA

1325 Církevní 
Koncil v Nike

1086 Ukřižování Radomíra
Dějiny křesťanství ve skutečnosti začaly 
16.2.1086 na hoře Bejkoz (Beykoz, Beicos, 
Beikos) u Konstantinopolu (dnešní Istambul, 
na severní části Bosporu).

V tento den byl ukřižovaný světlý bojovník 
Radomir (Радомир, Иисус Христос и 
Радомир), jehož jméno znamená „radost 
světu nesoucí“. Snažil se přesvědčit „ztracené 
ovce z domu Izraelu“, což bylo důvodem jeho 
obětování bohu Jahve. 

1420-68 Čtyři křížové 
výpravy proti husitům

1096 – Osm křížových výprav – 1270
1355 –   Svatá říše římská   – 1806

Zamyšlení nad koncilem v Nike
Na něm Radomira prohlásili za tzv. 
židokřesťanského Spasitele.

Křesťanství nezačalo v roce 33 n.l. kam je 
oficiální zdroje uvádí, ale bylo uměle o těchto 
1000 let předsazeno do minulosti.

K těmto závěrům dospěli Nosovsky a 
Fomenko při zkoumání skutečných zdrojů z 
minulosti a odhalili tento chronologický posun.

Zamyšlení ke Svaté říši římské:
1) Proč této říši vládl Karel IV., císař římský a král 
český, nikoliv z Říma ale z Prahy?
2) Byl Karel IV. prvním (jezuitským) papežem 
a zakladatelem papežského nuncia v Praze?
3) Proč na český trůn byl dosazen cizí král?

Ukončuje Husitské 
hnutí krátkou existenci 
biblického projektu?



  

cca 1342: Zničení „globální civilizace“ na celé Zemi 
(pravděpodobně antické / Védské civilizace, ovládající 
pokročilé technologie, volnou energii a cestování do vesmíru). 
Velké povodně v Praze.
Bombardování z vesmíru? Záznam skryt jako „betlémská 
hvězda“ (kometa)? Dostali se parazité k pokročilým zbraním?
1316: V období narození Karla IV. došlo k mnoha katastro-
fických událostech (ohnivé koule na nebi, zemětřesení, 
zničená města, lijáky, povodně, krutá zima, neúroda a 
hladomory, epidemie moru).



  

Události v předvečer Rozpadání světové Državy:
● Apokalypsa (celoplanetární útok) zdecimovala celosvětovou 

Imperii (minimálně v centrální Evropě)
● Cizí rod Lucemburků ovládl / zakládá jakousi „Svatou říši 

římskou“
● Zárodky pro náboženský rozklad Državy vloženy do původně 

jednotného křesťanství tj. celosvětové Imperie
● Dočasný biblický projekt úspěšně ukončuje Husitské revoluční 

hnutí (1414 - 1485)



Nová CHRONOLOGIE Nová CHRONOLOGIE 
dějin lidstvadějin lidstva

4. Rozpadání světové Državy4. Rozpadání světové Državy
vlivem šíření křesťanstvívlivem šíření křesťanství



Pokus o rekonstrukci klíčových událostí lidstva

BIBLICKÁ 
POTOPA

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE

Vysoké vibrace a 
neomezené Tvoření 
na bázi křemíku

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa

Dočasné zničení 
Velké Tartárie 

v roce 1675

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 

reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

a) Před 7 528 zničen křemíkový život a 
zahájení terraformace kontinentů.

b) Naše země v době Pangei bez oceánů 
před 180 milióny lety.

c) Zkamenění křemíkového života před 225 
milióny lety.

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se

projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Antická Unie (Imperie)

Rozpadání světové Državy vlivem šíření křesťanství:
● Počátek Tovaryšstva církve svaté a ambice ovládnout světovou 

Imperii
● Svatá říše římská jako centrum separatismu proti globální Imperii
● Šedí manipulací a intriky vytvářejí dědičné vládnoucí rody / 

monarchie – představitelé Imperie jsou cíleně vyvražďováni.
● Intervence kosmické „Třetí síly“ ve prospěch pozemských 

parazitů.
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XII-XV. století

Začátek 
rozdělování 

původně 
jednotného 
křesťanství

XV-XVI. století

Oddělení 
žido-

křesťanství, 
pravoslaví, 
judaismu 
a islámu

Odhalení projektu zkreslování dějin Scaligera-Petaviuse

druhá pol. XVI. století

Evropští guvernéři 
nechtějí poslouchat 

vzdáleného car-chána 
Velkého Novgorodu a 

vytvářejí rebelii

1598 až 1613

Útok na Moskovskou 
Rus  Smuta (Období 

zmatků, vláda 
samozvanců)

1241 – 1242 Trestná výprava Ruské Hordy 
předkládaná jako boj s „Mongoly / Tatary“

1419 – 1436 Husitské revoluční hnutí

1509 Štěpení jediné světové 
Državy, vznik protestantských 
církví, rozsáhlé vojenské 
konflikty a náboženské války

1355 Karel IV. císařem 
Svaté říše římské 1
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konec XIII – začátek XIV. stol.

Ruská Horda jako jednotný 
stát pod vojenskou vládou 

(Evropa, Asie, severní Afrika 
a severní Amerika)

V XIV-XVI. století Rusko-
Hordská říše obnovuje 

svou moc nad téměř celou 
Evropu, Asii, severní Afrikou 

a značnou části Ameriky

1342 APOKALYPSA

1606 Joseph Scaliger vytvořil 
falešnou Světovou Chronologii

Husité vyhráli boj o Světlo a vytvořili 
celo kontinentální TARTÁRII, která 
přešla do vyspělé Antické doby.

1675 ARMAGEDON (velká potopa)
1618-1648 vymyšlená Třicetiletá válka
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Joseph Justus Scaliger (1504 – 1609)
Architekt zfalšovaných Dějin resp. zednářské HisTorie

francouzský humanista, klasický filolog, básník

Historické primární zdroje, které jsou dnes dostupné, a které jsou publikované a 
dostupné ve veřejných archívech, jsou součástí Skaligeriho verzie a spolu s nimi byly 
vytvořené. 
Zejména prostřednictvím zkreslení a účelové úpravy skutečně starých dokumentů. 
Staré samotné texty, které daly správné popisy historie, byly nemilosrdně zničené. 
To všechno se uskutečnilo v XVII-XVIII století v průběhu mezinárodního evropského 
programu přepisování starověkých a středověkých dějin. Program měl státní podporu 
v Evropě, stejně jako v Romanovském Rusku. 
Potom v XVIII-XIX století byla Skaligeriho verze integrovaná do Asie a Číny. Na základě 
toho bylyi postavené asijské a čínské „staré“ chronologie.

PRAKTICKY VŠECHNY UDÁLOSTI JSOU ZALOŽENY NA UPRAVENÝCH 
STARÝCH A PODSTRČENÝCH DOKUMENTECH. DALŠÍ OTÁZKA JE - KDE A 
KDY? V tomto případě došlo k chronologickému a geografickému zmatku. Taktéž 
úmyslné zkreslení vedlo k „prodloužení historie". Byli tam samozřejmě některé 
přirozené chronologické chyby. Hlavní úlohu však hrála tendenční úprava.

V éře XVII-XVIII století na podporu zakotvené Skaligeriho verze byli skoro všechny 
díla vydané „klasickými“ řeckými a římskými autory, středověké kroniky a memoáry 
zveřejněné dnes, zcela nově vědomě vytvořené.
Zdroje, které se náhodou vyhýbaly cenzuře, byli starostlivě vyhledávané více jak 200 let a 
byli buď zničeny, anebo odstraněné z oběhu. Toto pokračovalo včetně 19. století.

V polovině XVII. stol. 
spuštěn MATRIX

1666 vyšel v Anglii první 
zákon Cestui Que Vie Act

Scaligery vydává svou 
chronologii ve svém díle De 
emendatione temporum 
(1583) a v dodatcích 
Thesaurus temporum (1606)



  

Katedrála svatého Izáka v Petrohradu
Chrám slunce z období před povodní

Křesťanská církev, která nyní vlastní všechny kostely a 
chrámy, dlouho a tvrdohlavě šíří verzi o tom, že křesťané 
tohle všechno postavili pro křesťanství. Co se týče 
současných, samozřejmě, že si postavili sami. Ale jak je 
to se starými chrámy? Opravdu je to tak?

Oficiální historie nás ujišťuje, že jde o křesťanskou 
katedrálu postavenou Montferrandem. A kde je v něm 
křesťanství? Žádný Kristus, žádné křesťanské kříže, 
žádné biblické příběhy. Ale nebiblické - jakoby „naložené 
na vagóny“.

Montfferand se v podstatě zabýval drobnými 
opravami a přizpůsobením katedrály křesťanství. 
Výměna jednotlivých detailů, „ničení“ a překreslení 
nevhodných fresek. Toto je jediné místo s takovým 
křížkem: vraťte se k andělům a podívejte se, jak to tehdy 
bylo s kříži. Kříže tam dodatečně nezapadaly, ať dělali 
co mohli a kde mohli. Protože to tak nemohli udělat.

Takto byla realizována „stavba“′ téměř celého Petrohradu: 
místo stavění došlo k přestavbě a nahrazení skutečných 
DĚJIN tzv. his-Torií, včetně V ru (Víry).ѣ

Pokud jste schopni věřit v XIX. století postavený 
křesťanský chrám se svastikami a římskou architekturou, 
postavený křesťany pro křesťanství, s využitím 
nekonvenčních technologií a využitím nekřesťanských 
symbolů (a dokonce i vzhledem k tomu, že křesťané 
nedělali nic jiného za celý život, než byli pronásledováni 
Římany), potom to vypadá jako bezmocná medicína.

www.facebook.com/namu.fi.9/posts/3684911191546074

https://www.facebook.com/namu.fi.9/posts/3684911191546074


  

Obraz předpotopní „antické“ 
civilizace



  

Bytostný princip ukrytý v genetice Bílé RASE
Světonázor národů obývajících území Velké Tartárie a formovaný po 
tisíciletí, položil mocný základ, který znemožňuje úplné zničení velké země. 
Principy rovného soužití kmenů a národů, spojených společnými ideály 
spravedlnosti, rovnosti, bratrství, odpovědnosti, vzájemné pomoci a 
sebeobětování ve jménu společného cíle nedávají nejmenší šanci na vítězství 
západní civilizace individualistů a konzumentů nad východní komunitní civilizací.
Je potřeba předat to, co nám naši předci zachovali, našim potomkům. A je 
jedno, jak se zítra bude naše země jmenovat, zda Sovětský svaz, Tartárie, Ruská 
federace nebo třeba Skytie, hlavní je vědět, že dokud jsme spolu, jsme 
neporazitelní.

Takto mají naši potomci zaručenou úspěšnou budoucnost.



  

Potopení Atlantidy během středověku
Přesný letopočet je neznámý, pracovně uvažujme o roku 1342

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).

Potopení Atlantidy během starověku a Husitské období
Nejednalo se o globální potopu a udála se v starověku a jejím důsledkem 
bylo naše otroctví a finanční ovládnutí světlých sil a přechod na 
vyprojektovanou Svatou Římskou říši. 
Ukončily to až husitské povstání, které vrátily svět do světlé doby, ale 
toto období je záměrně vynecháno v současné historii. Husité vyhráli boj 
o světlo, postavili celokontinentální Tartáriu, která později přešla do 
vyspělé Antické doby.



  

Proces rozkladu jednotné Državy – skryto pod tzv. REFORMACÍ CÍRKVE

Jednotné KŘESŤANSTVÍ / VÉDICKÉ POZNÁNÍ



  

Rozpadání světové Državy 
vlivem šíření křesťanství

Události v předvečer 
ARMAGEDONU 1675 (velká potopa):
● Zahájení REFORMACE v 16. stol. v Evropě 

za tzv. nápravu církve
● Založení jezuitského řádu a vytvoření 

seznamu zakázaných knih
● Třicetiletá válka (1618–1648) v Evropě
● Smuta neboli Období zmatků (1598 až 1613) 

na Rusi



Nová CHRONOLOGIE Nová CHRONOLOGIE 
dějin lidstvadějin lidstva

5. ARMAGEDON 16755. ARMAGEDON 1675
a konec antické civilizacea konec antické civilizace



Pokus o rekonstrukci klíčových událostí lidstva

BIBLICKÁ 
POTOPA

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE

Vysoké vibrace a 
neomezené Tvoření 
na bázi křemíku

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa

Dočasné zničení 
Velké Tartárie 

v roce 1675

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 

reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

a) Před 7 528 zničen křemíkový život a 
zahájení terraformace kontinentů.

b) Naše země v době Pangei bez oceánů 
před 180 milióny lety.

c) Zkamenění křemíkového života před 225 
milióny lety.

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se

projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Antická Unie (Imperie)

ARMAGEDON 1675 a konec védické civilizace
● 1598 až 1613 Smuta nebo Období zmatků (Vláda 

samozvanců, Smutnoje vremja). 
● Vymřela dynastie Rurikovců a nastupují Romanovci.
● Válka Romanovců proti globální Imperii?
● Počátkem XVII. století vytvořen nástroj (Matrix) účinného 

ovládání vědomí, vědy, znalostí a podvědomí celého lidstva.
● Piranesi (1720-1778) zachycuje ARMAGEDON 1675 v Itálii.



  

Projekt zkreslování dějin 

FILTR ZNALOSTÍ resp. FILTR NAUKY 
(nesprávně nazývaný Matrix)

Významnou zbraní pro zavedení parazitické ovládání lidstva na Zemi-Midgard 
si vyvinuli a stvořili tzv. FILTR ZNALOSTÍ resp. FILTR NAUKY (nesprávně 
nazývaný Matrix). Jeho smyslem je zcela ovládnout vědomí a podvědomí 
svých obětí, aby se stali vězni tohoto důmyslného vězení a co ještě více, tyto 
oběti si tohoto vězení ani nejsou vědomi.

Kromě všemožných zavádějících a podvržených Světonázorů, pracovali 
Temní a šedí (tj. Třetí síla) na své verzi hisTORIE (FILTRU ZNALOSTÍ) – 
zcela vykonstruované verzi událostí lidstva. Za zakladatele a jejího tvůrce 
jsou považováni aškenádský teolog Joseph Scaliger (1540 – 1609) a jezuita 
Dionýzos Petavius (1583 – 1652; Denie Pétaua).

Mnohé události pozměnili, některé zcela vymysleli, další rozdrobili a 
předsunuli do jiných období, a dokonce došlo k vymýšlení nových 
osobností, filozofií a i celých státních útvarů. Přičemž samozřejmě tímto 
záměrným falšováním bylo zcela překrýt Dějiny Předků Slavjanů a Árijců 
(původního bílého národa). Takto se z oficiálních „dějin“ ztratila jak tisíciletá 
Rassénia, tak i velmi nedávná Velká Tartárie (Moskevská Tartárie), což obě 
byly velké Državy.

Počátkem XVII. století byl vytvořen 
nástroj na účinné ovládání vědomí, 
znalostí a podvědomí celého lidstva.

Scaligery vydává svou chronologii ve 
svém díle De emendatione temporum 
(1583) a v dodatcích Thesaurus 
temporum (1606)

Po jeho spuštění si přístup 
k původním pravdivým informacím 
vyhrazuje pouze elita.

Cíle: Překrýt skutečné Dějiny fikcí • Pseudo paměť pouze smyšlených a neužitečných 
zkušeností • Před Matrixem NIC nebylo • Pseudovědecké vzdělání a poznání pro 
davy • Skutečné vzdělání pouze pro elity • Zavést davově-elitářskou společnost



  

Dopotopní / předpotopní civilizace – antika? (допотопная архитектура)



  

ARMAGEDON 1675 – velká potopa: Následky 
potopy a zánik vysoce vyspělé védické civilizace
Malé části obyvatelstva se podařilo přežít 150 metrové vlny, které se převalili 
kontinenty, hlína, vápenec a štěrk pokryly úrodnou půdu a domy do 
průměrné výšky 15 metrů.
Z tohoto přeživší odkopávali Řím, Paříž, Vídeň, Prahu, Moskvu, Petrohrad, 
Košice,  proste všechny zasypané evropské města, a to proto, že potřebovali 
někde žít a bydlet.



  

Piranesi zachycuje reálný obraz italských měst
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) čerpal z vlastních zkušeností architekta a z dobových archeologických nálezů.



  

Události v předvečer daší celosvětové 
globální potopy (1790):
● Příprava úplné likvidace globální Védické Imperie (Velké 

Tartárie) skrze totální rozvrat a náboženské války 
(Evropa a Asie)

● Jezuité a kabalisté připravili a aktivovali FILTR 
ZNALOSTÍ resp. FILTR NAUKY (nesprávně nazývaný 
Matrix)

● „Svatý Řím“ předurčen pro ovládnutí lidstva
● Vymazání důkazů existence védické globální Imperie



Nová CHRONOLOGIE Nová CHRONOLOGIE 
dějin lidstvadějin lidstva

6. Celosvětová katastrofa 17906. Celosvětová katastrofa 1790
a evropské majdany 1848a evropské majdany 1848



Pokus o rekonstrukci klíčových událostí lidstva

BIBLICKÁ 
POTOPA

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE

Vysoké vibrace a 
neomezené Tvoření 
na bázi křemíku

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa

Dočasné zničení 
Velké Tartárie 

v roce 1675

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 

reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

a) Před 7 528 zničen křemíkový život a 
zahájení terraformace kontinentů.

b) Naše země v době Pangei bez oceánů 
před 180 milióny lety.

c) Zkamenění křemíkového života před 225 
milióny lety.

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se

projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Příchod vesmírného parazita
a jeho plánovitá snaha ovládnout Zemi

Antická Unie (Imperie)

Celosvětová katastrofa 1790 a evropské majdany 1848
● Počátek britské Imperie a její válka za zničení zbytků přeživší celosvětové Imperii
● 1812 / 1815 až 1819 Kataklyzmatický zlom (vylidnění a jaderné ochlazení, 

Napoleonova bitva proti Moskevské Tartárii)
● 1816 – na severní polokouli vypukla „nukleární zima“ trvající tři roky
● 1824 / 1842 Použití masové zbraně na vymazání paměti lidstva
● Revoluční rok 1848 (majdany) proti védickému Rakouskému císařství (1806-

1867)



  

Důležité změny života na Zemi po III. katastrofě

Je potřeba řádně poodhalit agendu Třetí síly
Jakoby boly použité ohromné, přesně cílené zbraně 
hromadného ničení, které se nakonec vymkly z pod kontroly!
Je potřeba zamlčet skutečné události katastrofy a množství 
gigantických ruin a sutě – a tak se vymyslela nějaká strašná 
událost, že padala obloha, slunce, měsíc, a snad i komety… 
Vymyslely se dodatečné záznamy a přiohnutá His-Torie.
Máme v církvi stále opakující se problém, kdy se zcela nedaří 
antidatovat existenci Svaté říše římské, dotvořit nezbytné 
důkazy a někde co nejdříve tuto říši naroubovat na stávající státy, 
které se stanou nezbytnou obětí této falzifikace.
Pro lepší úspěch operace rozložení Svobodné unie antických států 
se vyrobí umělá parazitická šlechta, která různými záludnými 
operacemi a fyzickou likvidací nahradí tu skutečnou. A tak se 
odnikud vynořili Habsburkové a další různé evropské šlechtické 
rody se slušně padělanou a antidatovanou His-Torií.

Skutečné osobnosti předpotopní doby, které parazitům velmi 
vadily, je potřeba buď vymazat, a pokud po sobě zanechali příliš 
mnoho stop – přepsat jejich životopis a přisvojit si je. Například 
„krutovládce“ Ivan IV. Hrozný, Petr I. Veliký (1672 – 1725) ~ Josef 
II., Kateřina I. ~ Marie Terezie.
Josef II. (1741 - 1790) byl ve skutečnosti český předpotopní 
Král. Jeho socha byla doslova v každém Českém městě na 
náměstí. Proto se začala hromadná likvidace tohoto nepohodlného 
důkazu skutečných Dějin a přísný zákaz vlastnění jeho soch.

Sochy a obrazy předpotopní vládkyně 
Kateřiny Veliké byly předělávány na sochy 
a obrazy neexistující Marie Terezie.

Skutečné osobnosti předpotopní doby, které parazitům velmi vadily, je 
potřeba buď vymazat, a pokud po sobě zanechali příliš mnoho stop – 
přepsat jejich životopis a přisvojit si je. Například „krutovládce“ Ivan IV. 
Hrozný, Petr I. Veliký (1672 – 1725) ~ Josef II., Kateřina I. ~ Marie Terezie.
Josef II. (1741 - 1790) byl ve skutečnosti český předpotopní Král. Jeho 
socha byla doslova v každém Českém městě na náměstí. Proto se začala 
hromadná likvidace tohoto nepohodlného důkazu skutečných Dějin a přísný 
zákaz vlastnění jeho soch.



  

Falzifikace nedávné HisTORie
Kobercové bombardování mezi 1790 až 1842 způsobilo světový chaos a výhodu pro Británii 

1842 - 1908 Pokročilá válka nebo 
katastrofa, či kombinace obou jako 
záměr zničit „mezipotopní civilizaci“?
… důležitá otázka pro naše další zkoumání

Pravděpodobně se překrývají dvě události a to:
1) Stále nebyly odklizeny všechny trosky pro Velké 

potopě z roku 1675 a vykopány všechny zasypaná 
města.

2) Kobercové bombardování úlomky komety (měsíce) 
z roku zničily dosud úspěšně obnovená města a 
tuto mezipotopní civilizaci. 

3) Toto pravděpodobně efektivně doplněno zničením 
měst, která unikla katastrofě, pomocí „vysoce 
účinné energetické zbraně“.



  

Celoplošné mokré krátery po 
dopadu meteoritů
Válečné zóny světové války v letech 1800:
1. Evropa a Rusko / Tartárie (zejména Sibiř)
2. Jižní Afrika
3. Severní Amerika 
4. Austrálie

Teorie katastrof – Úloha civilizačních resetů  |  Zdroj: www.youtube.com/watch?v=yoVy1lnv_No (Chnopfloch)

https://www.youtube.com/watch?v=yoVy1lnv_No


  

Napoleonova bitva proti 
Moskevské Tartárii (verze I.)

Hlavním cílem válečných operací 1812-14
bylo zničit Moskvu a případně Kazaň.

Po skončení války s armádami Jemeljana Pugačova (1773 
– 1775) a vyhlazení původních obyvatel kolem Volhy, se na 
toto území zbavených od Tartarů hrnuli prostí rolníci z Evropy.
Tato další válka mezi Tartárií a Evropou proběhla na počátku 
devatenáctého století. V ruských zemi je známá jako 
„Vlastenecká válka z roku 1812“ a v Evropě se jí říká 
„Napoleonova východní kampaň“.
Vše začalo obsazením Petrohradu z moře – následně tito 
Oldenburgové / „Romanovci“ – dobyli Moskevskou 
Tartárii a poté své nové majetky nazvali „Ruskou říší“, což 
znamená, že rozšířil název Russia na dobyté země.
Proto nejprve z dějin musela být odstraněna poslední 
překážka na cestě k plné detartarizaci – Moskva (Moskevská 
Tartárie / Muscovite Tartarie).
„Skutečná historie Ruské říše“ začíná od Baltského moře:
1) Hlavním městem tzv. Ruské říše byl Petrohrad, centrum 

vládnoucí dynastie – Romanovci.
2) „Romanovci“ byl místní pseudonym Holstein-Gottorpské 

větve dynastie Oldenburgů, hospodařících v Baltském 
moři.

3) Hlavní vektor jejich dobývání a osvojování území Ruska 
byl řízen z Petrohradu (z Baltského moře) do vnitrozemí 
kontinentu – do povodí Volhy.

Francie byla spojencem Petrohradu, a byla součástí Svaté 
říše římské, jejíž centrum se v osmnáctém století nacházelo 
právě na severozápadě Ruska. Francouzský expediční sbor 
byl jen částí armády Svaté říše římské, která působila 
společně s ruskou armádou proti Moskevské Tartárii.Zdroj: www.tart-aria.info/cs/1812-bitva-o-moskevskou-tartarii

JAK SE VYTVOŘILA HISTORIE RUSKÉHO STÁTU: V roce 1803 byl princem 
Oldenburgem s předstihem zadán úkol ideologické přípravy na budoucí válku. Vytvoření 
této nové historie dobytých území bylo svěřeno N. Karamzinovi, který byl zvláštní 
vyhláškou jmenován „ruským historiografem“.

https://www.tart-aria.info/cs/koho-desil-jemelja
http://www.tart-aria.info/cs/1812-bitva-o-moskevskou-tartarii


  

Zasypaná města po celosvětové katastrofěZasypaná města po celosvětové katastrofě
Na přelomu 19. až 20.století vykopávali města na kontinentu severní Ameriky a Ruska.Na přelomu 19. až 20.století vykopávali města na kontinentu severní Ameriky a Ruska.

Moskva po apokalypse: Kdo zasypal Moskvu a její řeku?Moskva po apokalypse: Kdo zasypal Moskvu a její řeku?

Zdroj: https://vk.com/wall510552269_6284



  

Zasypaná města po celosvětové katastrofěZasypaná města po celosvětové katastrofě
Zasypaná americká městaZasypaná americká města

Nalevo ulice je „Mechanics Bank“, budova napravo je „Vateins 
Bank“, obě na hlavní ulici. Obydlí na kopci je Jesse 
Riddlesdarger. 1868. Dár od Dr. Robert McE. Sehauffier



  
Zdroj: https://sedoy-74.livejournal.com/9313.html

Zasypaná města po celosvětové katastrofěZasypaná města po celosvětové katastrofě
Vykopávky „starověkého Říma“ v různých koutech města a v okolí z doby 1900-1940Vykopávky „starověkého Říma“ v různých koutech města a v okolí z doby 1900-1940



  

Falzifikace nedávné HisTORie 
(události kolem roku 1824 resp. 1842)

Na začátku 19. století probíhají celosvětové výstavy 
„ukradených“ antických a předpotopních artefaktů.
Ve druhé polovině 19. století, po poslední katastrofě, 
došlo k úplnému zfalšování celého spektra lidského 
poznání – zejména technické vyspělosti.



  

Základní model neustálého jezuitského 
falšování skutečných Dějin:

„Co bylo pro světlé lidstvo dobré, 
je podle nich vždy zlé, 
co bylo černé, to udělali bílé, 
co malé to velkým,
co patřilo jiným, je nyní jejich…“

Připomenutí Scaligeryho (1540-1609) tzv. nové chronologie 
dějin a FILTRU ZNALOSTÍ resp. FILTRU NAUKY 
(nesprávně nazýváno Matrix).



  

Celosvětová globální potopa (1790) – 
snížení atmosferického tlaku a prány, 
zničení mnohých volných technologií 
a výrazné zhoršení podmínek pro život.

Evropské majdany 1848 
Revoluční rok 1848/49 (majdany) proti 
Rakouskému císařství (1806-1867)

Všechna města zasypána 5 až 15 
metrovými nánosy hlíny.

Revoluce 1848–1849 v Rakouském 
císařství podle HisTORIE pramenila 
jednak z nespokojenosti s feudalismem
a s Metternichovým absolutismem. 

1812 až 1819 Kataklyzmatický zlom
● Vylidnění a jaderné ochlazení
● Napoleonova bitva proti Moskevské 

Tartárii
● Tzv. „dopotopní / dopožární / 

mezipotopní civilizace“



  

Bylo potřeba doladit vlastnické vztahy mezi mocnými a tak někdy před rokem 
1848 se iniciovala plošná taktika barevných revolucí pomocí zmanipulované 
lůzy.
Pomocí informační války se podpořily davy nespokojenců, podpálily se některá 
města a velkoměsta, a krycí manévr pomocí chaosu zapojené lůzy se naplno rozjel.
Došlo k nečekaným problémům a chaos (tj. revoluce) se vymkly kontrole – a 
tak císařským vojskům Habsburků musela vypomoct i vojska Romanovského Ruska.



  

Dopad Celosvětové katastrofy 1790 
a evropských majdanů 1848:
● S konečnou platností byla přerušena a zfalšována paměť 

lidstva na předešlou globální „antickou“ civilizaci.
● Konec používání pokročilých a „volných energií“.
● Temní ukotvují svou nadvládu nad lidstvem a davově-

elitářský parazitický systém.



Nová CHRONOLOGIE Nová CHRONOLOGIE 
dějin lidstvadějin lidstva

7. NEW ORDER, COVID-19, Velký reset7. NEW ORDER, COVID-19, Velký reset
a budoucnost lidstvaa budoucnost lidstva



Pokus o rekonstrukci klíčových událostí lidstva

BIBLICKÁ 
POTOPA

mnoho let před 7528 lety
KŘEMÍKOVÁ CIVILIZACE

Vysoké vibrace a 
neomezené Tvoření 
na bázi křemíku

Potopení 
Atlantidy 
během 

starověku
Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Celosvětová 
globální 
potopa

Dočasné zničení 
Velké Tartárie 

v roce 1675

Celosvětová 
globální 
potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ 
BOŽSKÉ 

LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW 
ORDER, Velký 

reset, Covid-19 
a snaha připojit 

lidstvo na UI

a) Před 7 528 zničen křemíkový život a 
zahájení terraformace kontinentů.

b) Naše země v době Pangei bez oceánů 
před 180 milióny lety.

c) Zkamenění křemíkového života před 225 
milióny lety.

Několik souběžných civilizací
Vzájemně navazující a překrývající se

projekty ovládnutí a obnovení lidstva na Zemi

Celosvětové védické společenství,
tj. Velká Tartárie

Paraziti úskokem
ovládnou řízení
celé společnosti

Antická Unie (Imperie)

NEW ORDER, COVID-19, Velký reset a budoucnost lidstva
● 1853-1871 Východní válka Německa proti Rusku tzv. Krymská válka (Evropa v ruinách, vlaky se 

sirotky), tj. krytí katastrofy 1790 / 1848
● 1881 Volné energie vystaveny v pavilonu úspěchů elektřiny ještě na světové výstavě v Paříži
● 1914-18/21 První světová válka + navazující krycí Bolševická revoluce v Rusku (genocida)
● 1920-1930 Hromadné ničení archivních dokumentů v SSSR a vytváření nové HisTORIE
● 1938-1945 Druhá světová válka (genocida Slovanů)
● 1989 Evropské majdany a přeformátování Východní Evropy podle „západních hodnot“
● 2020-22 Snaha zničit původní lidskou DNA skrze Covid-19
● Současnost – ukončení Systému / Matrixu a jeho nahrazení Novým spravedlivých společenstvím



  

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, Temných) se zde potkávala s vyspělým, 
ale velmi nezkušeným obyvatelstvem a vladaři
Tyto 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 (Globální prediktor) je: 

1. Otec / bůh svých lidských dětí 
(klonů);

2. syn své invazivní matky (Luny);
3. duch svatý ve smyslu duchovní 

otec „myšlenky“.



  

Přelomové období 1790 až 1848: 
Zničení Antické Védické společnosti
1) Potopa nezanechala mnoho stop a pokud ano, 
tak to pro zdecimované obyvatelstvo na mentální 
úrovni dobytka neznamenalo absolutně nic.

2) Další umělé falzifikáty a konstrukty v hisTORII 
jako jsou: 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.

3) Vytvoření Davově-elitářské uspořádání 
společnosti, založené na kontrole znalostí a 
vědomostí.

4) Odebrání skutečné svobody člověka („živý 
člověk“) a vytvoření trvalého otroctví na základě 
Námořního práva na základě falešných domněnek.



  

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

Ničení pozůstatků a důkazů na předchozí 
civilizace pokračuje za každou cenu



  

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



  

Právě teď skládáme důležitou 
maturitu z několika maturitních 
otázek:
Covid-19 je virus či parazit, oxidu grafenu 
a UI, nošení roušek, PCR testy, lockdowny, 
vakcinace, covidové pasy, pozměnění 
a poškození lidské DNA, sterilizace, 
ochránění dětí před touto zvráceností 
a odpojení Duše od ovládání fyzického 
těla.



  



  

mojmír mišun a
libor domas

Mail: sati@volny.cz

FB: Duchovní vzestup skrze pozemskou zkušenost

https://www.facebook.com/IngMojmirMisun


  

Dodatky



  

Předávání rodové 
zkušenosti
Zachování a nezkreslené předání 
zažité zkušenosti předků vers. 
umělé vytváření apokalyps 
a tzv. his-Torie pro překrytí a 
zfalšování genocidy Bílé rasy.
Ukládání rodové zkušenosti do 
genetiky rodu pro jeho přežití.
Umělé programování a ovládání 
vědomí lidstva – zánik rodů.

Č
asová osa u dá

lo
stí

Potopení 
Atlantidy během 
starověku (15.st.)

Pravděpodobně jen 
lokální potopa, jejíž 

období ukončilo 
Husitské hnutí

Období nástupu Karla IV.

Nástup západního 
vládnoucího rodu 
Lucemburků ve středu 
Védické Državy – snaha o 
její zotročení a ovládnutí 
světlých sil.
Snaha p přechod na 
původní Svatou Římskou 
říši úspěšně zastaven 
husitským povstáním.

Celosvětová 
globální potopa
Dočasné zničení Velké 

Tartárie v roce 1675

Celosvětová 
globální potopa

Roku 1790 zničena 
védická civilizace 

(Antická Unie 
svobodných států 

a Hyperborea)

ZNIČENÍ BOŽSKÉ 
LIDSKÉ DNA

2020/2021 NEW ORDER, 
Velký reset, Covid-19 

a snaha připojit lidstvo 
na UI  vers. pád celé 
„západní civilizace“

Období obnovy Védické 
civilizace

Po krátkém období úpadku  
je opět obnoveno duchovní 
poznání a vysoká 
průmyslová vyspělost.

Násilné ukončení Antické 
civilizace

Vylidnění Evropy a Euroasie
Tisíce sirotků a vlaky s nimi
Genetický úpadek Bílé rasy
Ztráta používání volné 
energie
Jaderná válka a vymazání 
dlouhodobé paměti
Úplné přepsání dějin a 
vytvoření umělé his-Torie

Snaha o dokončení 
zotročení zbytku 
přežívající Bílé rasy

Snaha o plné ovládnutí těla, 
duše a ducha každého 
jedince na Zemi.

Nedávné genocidy lidstva 
zejména Slovanů
1) Násilné pokřesťanštění

2) Středověké cholerové 
epidemie

3) Napoleonovo tažení 
1802-30 proti Velké Tartárii 
a podivné vylidnění Evropy

4) 80 tisíc z inkubátoru 
„zachráněných“ dětí mezi 
lety 1896-1944

5) I. světová válka
a Španělská chřipka

6) II. světová válka

7) Současně probíhající 
genocida lidstva
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