
  

Kaleidoskop a Mozaika
Mozaikové chápání světa (světonázor)

Všechny smyslové jednotky, se kterými operuje psychika, 
jsou vzájemně mezi sebou provázané s jistou určitostí. 

Vytváří se celostní obraz Světa.

Kaleidoskopické chápání světa (v podstatě toto není 
světonázor)

V psychice jedince nedochází k seřazování systému určitých 
vzájemných propojení mezi smyslovými jednotkami (vstupy 
informací), které se získávají v rámci svého Rozlišování.

Obsahuje mnoho faktů, pojmů atd., ale nenese v sebe jeden – 
celostní obraz Světa. I když fragmenty – smyslové jednotky – 
ze kterých může být v principu obraz světa poskládaný, jsou 
přítomné. 



  

Francúzsky exprezident: Minská dohoda mala jediný cieľ: Oklamať Moskvu a 
získať čas na vyzbrojenie Kyjeva
Francúzsky exprezident (2012 – 2017) François Hollande po prvý raz vyslovil otvorene  to, čo  viacerí už 
dávnejšie tušili a niektorí dokonca predpokladali.

Hollande to teraz povedal  v rozhovore pre provládne ukrajinské noviny Kyiv Independent, kde okrem iného 
uviedol:

„Celá takzvaná Minská dohoda nebola pre Západ a USA ničím iným ako rafinovaným medzinárodným 
taktickým manévrom, ktorý slúžil len tomu ako Rusko oklamať a získať čo najviac času pre Ukrajinu, 
kedy ju Západ mohol nerušene vyzbrojovať.“

Táto dohoda však  v podstate žiadnou dohodou nebola, pretože bola len zavádzaním , sľubovaním a neustálym 
porušovaním sľubov.

Zdroj: https://cz24.news/francuzsky-exprezident-minska-dohoda-mala-jediny-ciel-oklamat-moskvu-a-ziskat-cas-
na-vyzbrojenie-kyjeva

D. Vinnik: Prečo sa zlo na Západe „preoblieklo“ za dobro
Moderná západná „superspoločnosť“ otvorene prešla na stranu zla. Nikdy predtým nebolo zlo tak bezostyšne 
vydávané za dobro. Zlo získalo zásadne nové formy. Predtým neslýchané v ľudských dejinách.

V prvom rade ide o zasahovanie do povahy ľudskej sexuality. Nikdy predtým v histórii ľudstva neboli tak dôsledne 
ničené rozdiely medzi pohlaviami. Zvrátenosti neboli vyhlasované za normu a deti presviedčané, aby menili 
pohlavie.

Nebolo presadzované masové „umŕtvenie“ detí pomocou psychofarmakológie s cieľom kontrolovať ich správanie 
pod zámienkou boja proti nadmernej aktivite a agresivite. Štát nikdy predtým nedosiahol takú totalitnú moc, aby 
si pomocou inštitúcií takzvanej „justície pre mladistvých“ dovolil masívne odoberať deti biologickým rodičom a 
dávať ich zvrhlíkom na „výchovu“.

Zdroj: https://cz24.news/d-vinnik-preco-sa-zlo-na-zapade-preoblieklo-za-dobro



  

Kognitivní disonance

Kognitivní disonance je nevhodný, neodpovídající vztah mezi 
poznáními. Pod pojmem poznání jsou zahrnuty veškeré postoje, 
názory, přesvědčení, vědomosti a víra daného jedince. Kognitivní 
disonance je označení pro výchozí stav, který vede aktivity 
orientované na snížení tohoto nesouladu.

Autorem teorie kognitivní disonance je americký sociální psycholog 
Leon Festinger. Jedinec ve svém vnitřním životě směřuje k určité 
konzistenci. 

Jeho názory, víra a přesvědčení by měly být v souladu s tím, 
co jedinec skutečně dělá. Avšak v běžném životě přicházejí 
situace, kdy nitro člověka s vnější realitou není konzistentní.

Tento jev nazval Festinger kognitivní disonance.



  

Mike Adams: Globalisti majú planetárny plán nahradiť človeka umelou 
inteligenciou. Ľudia sú už zastaraní. John Kerry v Davose: Mimozemské sily si 

vybrali skupinu ľudí, aby riadili globálnu depopuláciu, vyhladzovanie ľudstva

Hlavným cieľom ľudí bolo vytvoriť umelú inteligenciu, hovoria luciferiánski 
globalisti

Primárnym účelom ľudských bytostí až do súčasnosti bolo z pohľadu globalistov 
vybudovať dostatočné zdroje a technológie, ktoré by umožnili vznik umelej 
inteligencie. Teraz, keď sa dosiahol tento bod zlomu, ľudia sú už zastaraní a 
postrádateľní.

To je dôvod, prečo dnes takmer každá vláda sveta bojuje proti vlastným ľuďom. To je 
dôvod, prečo bola spustená falošná „plandémia“ covidu a to je dôvod, prečo sú 
covidové vakcíny navrhnuté tak, aby spôsobovali neplodnosť, invaliditu a smrť.

To vysvetľuje aj zámernú sabotáž potravinovej a energetickej infraštruktúry a presne 
nám to hovorí, prečo samovražedné vlády USA a EÚ vedú svet do globálneho 
jadrového konfliktu s Ruskom.

Chcú nás všetkých mŕtvych. V skutočnosti bolo vládam nariadené dosiahnuť 
špecifické miery zabíjania vlastného obyvateľstva, aby uspokojili svojich pánov, 
ktorí ich riadia spoza opony.

Zdroj: https://cz24.news/mike-adams-globalisti-maju-planetarny-plan-nahradit-cloveka-
umelou-inteligenciou-ludia-su-uz-zastarani-john-kerry-v-davose-mimozemske-sily-si-
vybrali-skupinu-ludi-aby-riadili-globalnu-depopulaciu



  

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov Mexika podniklo kroky
 na prijatie zákazu chemtrails a solárnych geoinžinierskych experimentov

MEXIKO: Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov Mexika 
podniklo kroky na prijatie zákazu chemtrails a solárnych geoinžinierskych 
experimentov v krajine po tom, čo sa začínajúca súkromná spoločnosť 
pokúsila stlmiť slnko v boji proti klimatickým zmenám. Kontroverzný 
klimatický projekt, v ktorom sa aerosólové častice uvoľňujú do hornej atmosféry, 
aby odrážali slnečné teplo, už nebude v krajine povolený.

Mexická vláda prostredníctvom medziinštitucionálnej koordinácie medzi 
Ministerstvom životného prostredia a prírodných zdrojov (Semarnat) a 
Národnou radou pre vedu a technológiu (Conacyt) zakázala a tam, kde je to 
vhodné, zastavila experimentálne praktiky so solárnym geoinžinierstvom 
v krajine a bude vykonávať činnosti spojené so zásadou predbežnej opatrnosti 
na ochranu komunít a životného prostredia.

Dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o biologickej diverzite, ktorého 
zmluvnou stranou je aj Mexiko, ustanovil v roku 2010 moratórium, ktoré stále 
platí proti nasadzovaniu geoinžinierstva.čelom ľud

Zdroj: https://cz24.news/ministerstvo-zivotneho-prostredia-a-prirodnych-zdrojov-
mexika-podniklo-kroky-na-prijatie-zakazu-chemtrails-a-solarnych-
geoinzinierskych-experimentov



  

Slovanská (védická) 
společnost

Současná davově-
elitářská společnostPředpotopní období

Obnova původního vysokého 
vědomí a životní úrovně

Antické období

Reset 1
1463

Reset 2
1675

Reset 3
1790

Reset 4
2020-25



  

Hlava Senátu

Členové Senátu
Složení senátorů zohledňovalo podíl 

jednotlivých skupin obyvatel.

Patriciové (dnes označovaní gójové)
• Byli součástí svobodných antických společenství

• Přirozeně uctívali Kony, což zahrnuje svědomí, 
čest, duchovnost, smysl pro spravedlivost a 
přirozenou lidskost

• Nevolili za sebe žádné občanské zástupce

• Neplatili daně

• Byli suverénními obyvateli své krajiny

• Patří jim spravedlivý podíl na veškerém přírodním 
bohatství a vlastnictví kontinentálního území

• Svá suverénní lidská práva si spravují úplně sami

Svá práva uplatňovali přímo

Kontrolovali senát před zneužitím

Ze sebe volili své 
občanské delegáty 

Občané
• Své volební právo nevykonávali přímo

• Za sebe volili zástupce jako odborníky

• Jejich život byl více světský

Právo účastnit 
se správy 
společnosti

Neměli žádné 
volební právo

Antické, Římské, Pirátské a Mořské právo
 www.slovanskakosile.cz

Nelidé, Plebs, účelově klonovaní nelidé

• Neměli žádné genetické předpoklady a vnitřní sebe-
kontrolní mechanizmy na přirozené dodržování stvořitelských 
principů a přirozené morálky

• Rozhodují se podle biblického principu fungování světa

Ústava a občanské otroctví

• V současné době je tento 
systém parazity zdokonalen 
na tzv. demokracii a 
novodobé otrokářství

• Na základě Cestui que vie 
act 1666 se občané stali 
obchodovatelnou věcí bez 
duše a ducha

• Vytvoření právních mrtvol 
na základě Pirátského 
a Mořského práva

rok
1790

Ze sebe volí bezpáteřní 
zkorumpované politiky



  

Rekonstrukce časové osy včetně Velké Tartárie a Antické unie
Temnou okultní magií nad vnímáním času bylo vyňato 1000 let, jejichž některé části byly umístěny do jiného času, přičemž byly přejmenovány a byl přidán zfalšovaný výklad.

Slovanská (védická) 
společnost

Celosvětová
globální potopa II.
Apokalypsa a zvláštní 

„vojenské operace“ ničí 
zcela antickou civilizaci a 
jemnohmotný astrální svět

PŘEPROGRAMOVÁNÍ 
BOŽSKÉ LIDSKÉ DNA
2020/2021 NEW ORDER, 

Velký reset, Covid-19
a snaha připojit lidstvo

na UI  vers. zhroucení celé 
„západní civilizace“

Současná davově-
elitářská společnost

Meritokratická 
společnost

Celosvětová 
globální potopa I.
Dočasné oslabení Velké 
Tartárie apokalyptickými 

událostmi

Potopení „Atlantidy“ 
během starověku

Pravděpodobně jen lokální 
potopa a snaha ovládnout 

Državu. Toto období úspěšně 
ukončilo Husitské hnutí.

Předpotopní období

Nezbytné přechodné obdobíObnova původního vysokého 
vědomí a životní úrovně

Antické období

Reset 1
1463

Reset 2
1675

Reset 3
1790

Reset 4
2020-25

KOPNÉ PRÁVO ANTICKÝ SENÁT DEMOKRACIE
A POLITIKA

MERITOKRACIEPřechodné období

790 až 1790 – Vymazáno 1000 let skutečných dějin Tartárie a Antické unie
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