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Príklady prechodu vĺn - 1918-1919 - najjednoduchšej DNA, ktorá sa nazývala chrípka H1N1. V podstate
vyvážený prvok dobra. Jeho použitie Carcass DNA spôsobilo vlnovú reštrukturalizáciu systémov. Mnoho ľudí,
ktorí neboli fit, bolo spálených. Predzvesťou vstupu na vlnu bol rok 1908, aktivátor Tunguska. V skutočnosti
to bolo určené pre Rusko, kde sa DNA torz tiel zrýchlila, mnohí pocítili nárast, zahrnutie nástrojov a sme preč.
DNA tiel z Ruska, ktoré priniesla vlna emigrácie do Európy, začali postupne meniť svoj svet svojim
Svetlom, mŕtvoly západného sveta neboli pripravené a počas vývoja sa začalo lámať DNA veľmi rýchlo.
Príznaky sú podobné ako pri zapnutí vnútornej mikrovlnnej rúry. No, čo je dobré pre Rusa, potom ...
Tieto vlny sa valia každých 30 značiek, 30 rokov, aj keď sú trochu nestabilné, pohyb pozdĺž vĺn je stále. Dolu
rýchlejšie, hore pomalšie, na hrebeni mrzne. Rovnakým spôsobom letí aj Planéta vlnami a 4 krát ročne na
hrebeni spomalí svoj beh! Z vedeckého hľadiska je to úplne nevysvetliteľné. V tejto chvíli sa voda stáva
absolútne stabilnou a v súčasnom stave je liečivá, svätá. Čo všeobecne nie je tak ďaleko od Esencie. Zastavenie
v pohybe vymyje prebytočnú vodu z Esencie a zostane z nej iba čisté Dobro.
Takto kráčal Gripp:
1889 - Ruská DNA zvládla H2N8 - výživnejší súbor prvkov pre DNA, toho veľa nezjete, prebehlo to relatívne
pokojne a sme preč. DNA Rusov bola pripravená a schopná ju použiť. Objavy vedy a techniky, nielen také nové nástroje sú dôsledkom pretaktovania. N8 - viac informácií o duševnom svete. Na organizovanie sa
zhromaždili ezoterické kruhy. Niektorí tam verili, že rýchly rast sebauvedomenia Duší povedie k čistému
Dobru. Praktická telepatia konkurovala rádiu!
1900 - Keď sme zvládli predchádzajúcu známku, mohli sme prijať a H3N8 - ešte viac nasýtený informáciami.
Odhalilo sa ešte viac nástrojov, kto ich kde začal používať. Aby sa svet okolo neho príliš neurýchlil, potlačil
vzlet vojnou v roku 1905. Aj keď bola malá. H3 je však trochu viac a N8 je maximum ezoteriky! Prax
materializácie, levitácie, teleportácie sa stala prakticky prúdom. Ezoterické krúžky preukázali praktické
skúsenosti a úspechy! Mágia sa vrátila, veda bola šokovaná, ale nevzdávala sa. Išli sme paralelne!
1908 - všetci neboli uhasení, portál a pod. - koncentrát H1N1 účelovo kotviaci. Ľahký, široký - rozbalený,
distribuovaný. Viac výživy, viac aktivity v hmote a ezoterika. Svetu sa akosi podarilo v roku 1914 zahájiť
hasiacu operáciu na DNA torz tiel Ruska. Aktivita sa obrátila iným smerom.
1918 - vojna skončila. H1N1 chodí po Európe, ale bola určená pre Rusko a aktívne prestavala DNA Rusov.
Boli ťažko rozptýlení, za čo platil zvyšok sveta. Španielska chrípka - začala sa emigrácia z Ruska do
Španielska. Veľa sa vyhladilo, predtým to uhasila vojna. Inak by to bolo pre svet ešte ťažšie.
1933 - H1N1 - ďalší vyvážený zásah proti DNA v Rusku a nielen, ďalšie unáhlené potlačenie rozptýlenia
zvyškom sveta, ďalšia vojna. Tam už neveria, že duša je dôležitejšia ako mŕtvola.
1946 - Tí, ktorí zostali po vojne, boli kŕmení vírusom H1N1. DNA začala rásť.
1957 - H2N2 je informatívnejší na napájanie a ďalšie zrýchlenie DNA. Veda a svet dostali tlak a išli rýchlejšie.
Kostrové nástroje sa posunuli na inú úroveň. Vo vývoji stále zostáva rovnováha, poučenie z roku 1914 je príliš
odhaľujúce.
1968 - H3N2 doplnil informácie po úspešnom vývoji. Mierne vychýlené smerom k hmote a vrhli sa vlny
priaznivcov materiálneho blahobytu. Sloboda mravov atď.
1977 - H1N1 - aby sa nezasahovalo do pretaktovania, výkon sa úhľadne pridal.

1995 - Svety sú rozdelené na Dušu a Technickú cestu - ku každému jeho vlastnému - komu H1N1 a komu
H3N2.
Čo bude ďalej? Pozeráme sa na cykly - 1918-1946-1977 a ... 2008 - H1N1 - výkon pre pretaktovanie! V
závislosti od pripravenosti torz tiel sa plus mínus posúva. Náradie vyžaduje napájanie a pokyny - tu je! V roku
2009 ... No, je to celkom jednoduché. Tu aj lenivý uhádne, čo sa stane a prečo.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre človeka neexistujú žiadne prekážky! Iba on sám, jeho vedomie a bráni mu
v pohybe, túžba rýchlo prekĺznuť. Naučte sa tajné cesty od Majstrov. Prilákané slovom Vzostúpené! Ľudské
telo však napriek tomu nemá žiadnu životnosť, je nekonečné! Obmedzené iba osobným sebauvedomením!
Regenerácia trvá celý život. Torzné bunky sa úplne zmenia za 7 rokov! Poznámka - opäť 7.
Alebo tu je číslo PI. Kde, aký to má význam? Obvod sa vzťahuje na priemer! Zdá sa to úplne nepochopiteľné,
prečo to tak je. Aj keď sa samozrejme používa. A Vlny pozdĺž hriechu? Ale toto je Esencia vesmíru! Dĺžka
kruhu je dĺžkou lineárneho Sveta, je to tiež dĺžka cievky, rok takéhoto sveta, revolúcia okolo osi. Priemer je
priama cesta! Význam? Áno, aj to, že hnutie priamo redukuje náš Svet o 3,14-krát! Stratili sme 3,14 Esencie
sveta a snažili sme sa ísť priamo vpred. Tiež sú to roky volumetrického sveta, ak sa pohnete dovnútra, t.j. do
pekla-K! A tiež o koľko je svet od stredu hustejší ako svet od lineárnej hrany „A“.
Ukazuje sa teda, že neexistujú žiadne prekážky pre nekonečne dlhý život, ako aj pre regeneráciu orgánov, s
výnimkou bariéry našej mysle.
A ak to chcete rýchlo, môžete si okamžite pomôcť metódami a technikami. Ako vždy existujú 3 metódy meditácia, smrť mŕtveho tela, nezávislý proces. Technici vám povedia, ako mávať a čo čítať, aby to bolo
rýchlejšie a presnejšie. Aj tu, ako aj inde, technológia vždy sľubuje, že táto postupnosť krokov je najlepšia,
rozmanitosť krokov je obmedzená predstavivosťou tvorcov techník. Ľudia nechcú myslieť, chcú ísť rýchlejšie,
a najlepšie okamžite. Tu je pre nich návod, ako si majú sadnúť, ako dýchať, ako a kde hľadať. Tí, ktorí uspejú,
začnú svoju postupnosť posúvať do role najvernejších.
Problémy sa začnú neskôr - dostať sa tam nie je samoúčelné, cieľom je cesta, vyvážené získané skúsenosti.
Cieľ môžete dosiahnuť meditáciou alebo jednoduchým prelomením mŕtveho tela, ale smrť má niekoľko
pochopiteľných nepríjemností, opäť čert-K a späť. Meditácia vám umožňuje dočasne sa dostať k cieľu, zatiaľ
čo myseľ mlčí. Štát nie je tak ďaleko od smrti Carcassa, samozrejme, s určitými nuansami.
Techniky nie sú nič iné ako rýchle pretaktovanie zariadenia podľa schémy, bez odstránenia príčin
problémov a bez posilnenia zariadenia ako celku. Východné techniky ako také neponúkajú techniky iba
prostredníctvom vedomostí a harmónie. Dlho, súhlasím. Ak budete konať civilizovane, výsledok je rýchlejší. A
ukáže sa, v podobe, ako vzlietnuť v lietadle podľa výcvikovej príručky a bez praxe. Navyše opakovanie akcií
pilota podľa obrázkov. Asi bude možné vzlietnuť, pristátie je náročnejšie.
Meditácia nie je nič iné ako lietanie bez lietadla. Pilot (Soul) je a lietadlo (Carcass) je na Zemi.
Ako druh znamenia - Internal Dialogue (VD) je let, ale s rokovaniami vo vnútri lietadla medzi pilotom a
riadiacim systémom lietadla. Ak to zmizne, stávajú sa jedným, t.j. správa je na intuitívnej úrovni, duša a DNA
prichádzajú do rezonancie.
Po štarte sa zapnú ďalšie prístroje, rovnako ako stúpanie, pocit letu, to je však veľká strata energie Dobra.
Tu je otázka - je možné vzlietnuť podľa výcvikového manuálu s technikou pilotáže a nie je nebezpečné v
budúcnosti takto lietať, ak systémy pilota a lietadla nemajú skúsenosti s intuitívnou komunikáciou? Nie je
problém dostať sa do rezonancie DNA a duše. Skúsenejší pilot môže trénovať, aby sa dostal do tohto stavu.
Problém je zotrvať. Nie je ťažké prepnúť na takéto ovládanie, ale ho používať. Letieť v priamom smere nie je
otázka, ale ako sa otočiť, vetrať, pristáť? Nie je nedostatok skúseností nebezpečný? Skúsenosti však získava iba
osobne pilot a nacvičuje sa až v čase náletov.

Ako všade inde - chceme rýchlo, radi sa hlásiť a radovať sa, získavať nové príležitosti, ktoré prvé využili techniky pre to nie sú zlé. Chceme letieť ďalej, ale aby sme boli praktickejší, manévrovali a používali všetky
prístroje, ale energia nedochádzala a torzo tiel nevyhorelo z preťaženia, neexistuje spôsob bez vyváženej
akumulácie skúsenosti.
Na želanie - chceme ísť rýchlo - nasadíme prúdový motor, je to jednoduchšie - na auto akcelerátor na tuhé
palivo - zapaľovanie, poďme! Zrýchlenie, zrýchlenie! Krása! Iba v prípade, že sa karoséria nerozpadne a nie je
potrebné nič riadiť, dôjde k opotrebovaniu pneumatík z brzdenia. Ďalej bude telo lietať po povrchu, kým ho
niečo nezastaví. Zvyčajne doškrabané na konci cesty. A čo je zaujímavé, existujú také príklady zo života
automobilu.
Ak sa duša zrýchlila a torzo stále šliape, potom sa jej hmota, v tomto ohľade slabšia, začne zhoršovať, vysychať
a vyhorie zvnútra. Vlasy vyblednú, vypadnú, pokožka sa napne, to sa často pozoruje u tých, ktorí žijú už dlho,
hovoria, že majú vysoký vek. Pravdaže nie, samozrejme - duša s vekom sa pre torzo stala horúcejšou, takže
vysychá ako kvet, ktorému chýba voda. Vyššie uvedené platí aj pre pretaktovanie alebo rýchle pretaktovanie
DNA. Každý sa musí rozhodnúť sám, ako chce ísť. Skúsenosť aj z tejto pasáže je dôležitá. Ale bez fanatizmu
nie je samovznietenie veľmi príjemná vec.
Strata torza takto nedávno nebola taká strašná, smrť, návrat, nové torzo. V súčasnosti je čoraz menej času na
prispôsobenie nového torza pre svet.
Osoba 6. rasy je vyvážená Esencia DNA a duše, a preto si nemôže dovoliť taký luxus, ako je rozptyl Carcasses,
skutočne Sultry, pestovaných na Dobre svojej duše.

A čo kondenzátor vlastne kondenzuje? éter?
A odtiaľ, z histórie obvodov. Prvé príspevky ukázali, že korene nášho moderného chápania elektriny idú o niečo
ďalej, ako si dnes myslí ktorýkoľvek priemerný štatistický laik. Skôr aj priemerný muž na ulici vie, že prúd žije
v zásuvke. A odkiaľ je a ako dávno ho tam priviedli, nemá záujem zo zbytočných dôvodov.
http://pro-vladimir.livejournal.com/5781.html
A-RH-volty ako sa ukázalo, boli dávno pred tým, čo voláme Volty.
Kúsok fragmentu A-RH-I-VOLTA.
Nič také. Len architektonické prvky. Ale.
Čo ak:
•

červené prvky - (Cu meď)

•

modré prvky (vitriol Cu meď - kryštál)

•

šedé prvky (Zn zinok)

Usmerňovacie stĺpiky s rovnakými
silovými guľami na rozperách.
Pokúsme sa na to všetko pozrieť v
súvislosti s takouto schémou
Volt - vôľa Stvoriteľa potom, ten istý V vol-tw („tvoja vôľa“, ako dnes spievajú
zbory) a Aleksandr Volt dostal vol-tw (voltv) malý koniec chýba napríklad pri
stĺpoch, kde sú vsadené kosoštvorce.

Tam na obrázku sú pri archivolte hrubé stĺpy, ktoré nie sú otvorené, alebo skôr uzavreté.

Oceľové výstužné väzby chrámov. Veľmi často majú koniec s prstencovým očkom a klinom do neho
zarazeným.
Teraz sú zatvorené, zakryté, odrezané.
Pripomína vám tento prvok niečo?
Bah! Je to teda klasický terminál.
Ďalej je uvedený malý výber odkazov, ktoré vám povedia,
ako predĺžiť životnosť vašich žiariviek. Schémy sú uvedené z
nejakého dôvodu. A ako prvok priamo súvisiaci s iskrovými
lampiónmi, ktoré svietili vo svetelných bubnoch ChRámov.
http://homemade-product.ru/vtorye-zhizni-lyuminescentnojlampy-i-payalnika/
http://www.silver-kansk.narod.ru/radiofil/Lamp.htm
http://goodpc.chat.ru/other/energylamp/index.htm
http://www.e-reading.co.uk/chapter.php/83924/105/
Korshever_-_Elektrika_v_dome.html
Každý, kto má záujem, sa môže hlbšie naučiť schémy a
princípy práce. V niektorých prípadoch fungujú tieto
obvody celkom dobre iba z jednej fázy.
Ďalej. Ak vezmeme do úvahy, že farba je z väčšej časti
výberom určitých chemických prvkov, ktoré určujú farbu.

Chemické prvky majú svoje vlastné špecifické vlastnosti. A podľa toho po tomto porozumení začnú plniť svoju
pridelenú úlohu. Farby kupol a Voltových stĺpov voličov a-PX majú veľmi špecifickú funkčnosť. Pozlátenie
kupol navyše prebehlo nie tak dávno.
A okrem chemickej náplne, ako napríklad:
•

červené prvky - (Cu meď)

•

modré prvky (vitriol Cu meď - kryštál)

•

šedé prvky (Zn zinok)

K dispozícii sú tiež funkcie filtrovania svetla. Ako kupoly CH-Rámov. Modré alebo zelené. Práve v týchto
farbách sa najčastejšie maľovali kupoly. Dá sa predpokladať, že svetlo bolo voľné, na čo bola kupola
„vyladená“, a bola akousi hodinovou frekvenciou fungovania systému.
Okrem toho. Ak sa pozriete bližšie na CH-Ram, potom sa napriek množstvu detailov budú opakovať pomerne
často. Trochu inak, tak či onak, sú prítomné všetky rovnaké typy prvkov. Jedná sa o skrútené skrutky v rôznych
smeroch. A prerušované čiary. A všetky druhy guličiek. Skrutky môžu byť buď vo forme stĺpu, alebo vo forme
kupoly. Rovnako ako v katedrále svätého Bazila blahoslaveného.
Táto katedrála je všeobecne výsmechom nás všetkých. Pre každú kupolu je len maximálne zväčšený prvok
obvodu. S vlastnou hlavnou frekvenciou parametrov. Všetky príbehy o oslepení architektov sú už dávno
odpisované ako rozprávky. Pre remeselníkov, ktorí postavili tento CH-Ram banálny trpel oslepením došlo
takpovediac k narušeniu bezpečnosti.
Mimochodom, o bezpečnostných opatreniach. Hádajte, aký prvý dokument možno v mnohých jeho
rozprávaniach bezpečne prirovnať k TB? Táto kniha je považovaná za najčítanejšiu na planéte. Ale toto je
všeobecne forma výsmechu. Každý číta, ale čo číta?

Exodus. Kapitola 27 http://www.mepar.ru/library/bible/vethy_zavet/pyatiknizhie_moiseya/ex/27/
1 A urobíte oltár z agátového dreva, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, takže bude štvorcový a tri lakte vysoký.
2 A urobte rohy na jeho štyroch rohoch, takže rohy z neho budú vychádzať; a prekryť to meďou.
3 Vyrobte mu hrnce, do ktorých bude sypať popol, a lopaty a misy, vidličky a uhlíky; vyrobte všetok riad z medi.
4 Vyrobte mu rošt, akýsi druh siete z medi, a na sieti na jej štyroch rohoch štyri medené krúžky; 5a položte ho
na okraj oltára dole, aby bola sieť v polovici oltára.
6 A urobíš tyče pre oltár, tyče z agátového dreva a obložíš ich mosadzou; 7a vložte jeho póly do krúžkov tak,
aby boli póly pri prenášaní na oboch stranách oltára.
8 Urobte to vo vnútri prázdne, fošne: ako je vám to zobrazené na hore, tak nech to urobia.
9 Spravte nádvorie príbytku: na poludňajšej južnej strane budú závesy na nádvorie z jemného tkaného plátna,
dlhé sto lakťov na jednej strane. 10 ich stĺpov dvadsať a ich podstavcov dvadsať mosadzných; háčiky na
stĺpikoch a kravaty na nich sú vyrobené zo striebra.
11 Rovnako pozdĺž severnej strany je opona dlhá sto lakťov; ich stĺpy dvadsať a ich podstavce dvadsať
mosadzných; háčiky stĺpov a kravaty na nich (a ich objímkach) zo striebra.
12 Šírka nádvoria na západnej strane je päťdesiat lakťových opon; ich stĺpy desať a ich zásuvky desať.
13 A šírka nádvoria spredu na východ bola (opona) päťdesiat lakťov [ich stĺpy desať a ich podstavce desať].
14 Z jednej strany sú vysoké pätnásť lakťov závesy, pre ne tri stĺpy a tri zásuvky. 15 a na druhú stranu - pätnásť
závesy (vysoké lakte), tri stĺpy pre nich a tri zásuvky pre ne.

Počkaj minútu. Medené podstavce, strieborné kravaty. Prečo teda tiež zostavovať obvod nejakého druhu, čisto
elektrického?
16 A pre bránu nádvoria záves z dvadsiatich lakťov (vysoký) z modrej a fialovej a šarlátovej vlny a z jemného
tkaného plátna; sú pre to štyri stĺpy a štyri zásuvky.
17 Všetky stĺpy okolo nádvoria musia byť spojené striebornými väzbami; ich háky sú zo striebra a ich chodidlá
sú z medi.
18 Dĺžka nádvoria je sto lakťov a šírka celej dĺžky päťdesiat lakťov; záclony z krúteného jemného plátna a
noha stĺpov z medi.
19 Všetko príslušenstvo príbytku na každé použitie v ňom a všetky jeho stoly a všetky dvorce sú z medi.
Opäť sú všetky úplne vodivé prvky. A ďalších šesť. Čo je také dobré byť priateľom so statickou elektrinou. A
nielen vlna, ale aj farbená vlna. Farba sú oba chemické prvky s rôznymi vodivými kapacitami a svetelným
filtrom.
20 A povedz synom Izraela, aby ti priniesli čistý olej vyšľahaný z olív na osvetlenie, aby lampa mohla vždy
horieť. 21V svätostánku zhromaždenia, mimo opony, ktorá je pred truhlou svedectva, ju Áron a jeho synovia
rozsvietia od večera do rána pred Pánom. Toto je večný zákon pre ich pokolenia z detí Izraela.
A pamätáme si, že plameň je zdrojom ionizácie. Ďalej je celá „kapitola“ venovaná oblečeniu, v ktorom musíte
byť pri tom všetkom:
Exodus. Kapitola 28
42 A urob si z nich ľanové spodné prádlo, aby zakryli telesnú nahotu od bedier po holene, 43 a nech sú na
Áronovi a na jeho synoch, keď vstupujú do svätostánku zhromaždenia alebo prichádzajú k oltáru, aby slúžili vo
svätyni, aby nezostavujú (na seba) hriech a neumierajú. Toto je večný zákon pre neho a pre jeho potomkov
podľa neho.
Je dosť veľa odevov a toho, z čoho je vyrobený. Ktoré vodivé, ktoré izolačné.
A ten, kto nedodržiava bezpečnostné opatrenia, budem musieť s tými, ktorí sú takpovediac osobne,
komunikovať mimo jeho náhodne zasiahnutého tela.
Exodus. Kapitola 29
4 Priveď Árona a jeho synov k dverám príbytku zhromaždenia a umy ich vodou.
Exodus. Kapitola 30
17A Hospodin hovoril k Mojžišovi a povedal: 18 Urob si umývadlo z bronzu na umývanie a jeho podstavec z
bronzu a postav ho medzi príbytok zhromaždenia a medzi oltár a nalej do neho vodu. 19A Aron a jeho synovia
nech si z neho umyjú ruky a nohy; 20Keď majú vstúpiť do príbytku zhromaždenia, nech sa umyjú vodou, aby
nezomreli. alebo keď majú prísť k oltáru na službu, na obetu Pánovi, 21 nech si umyjú ruky a nohy vodou, aby
nezomreli; a bude to večný zákon pre nich, pre neho a pre jeho potomkov po ich pokoleniach.
Všetky tieto čistenia nie sú v skutočnosti ničím iným ako znížením schopnosti tela viesť prúd. Rovnako ako
odevy, je samozrejmosťou aj oblek na prácu v oblasti so zvýšeným nábojom statickej elektriny.
Predstavte si takto našich energetických inžinierov za 1000 rokov, keď skončí prúd v drôtoch. Ako múdro budú
mávať ako atrapy božských kliešťov na meranie prúdu.

https://pro-vladimir.livejournal.com/33597.html

Začnime krížikmi. Sú uvedené v hornej časti schémy s uvedením ich účelu.

http://novejshaaj.mybb.ru/viewtopic.php?id=482&p=12
Dnes sa tým chváli na veži sv. Štefanov cisársky orol, korunovaný krížom. Ale toto je dnes. A čo sa nachádzalo
na vrchole hlavnej viedenskej katedrály v 16. - 17. storočí? Odpoveď je úžasná. PRI ZATOČENÍ
STEPHANSKEJ KOLEKCIE, DO ROKU 1685, DO NICH BOL OTOMÁNSKY KRESENT S OSEMBODOU
HVIEZDOU. Jasne to vidno aj na spomínanom stredovekom pláne mesta Viedeň.
Predstavujeme zväčšený fragment plánu, ktorý zobrazuje vežu katedrály s polmesiacom.
Polmesiac s hviezdou na veži sv. Stefana vidno aj na mnohých ďalších starých obrázkoch. História jeho
nahradenia cisárskym orlom krížom je navyše dobre známa vo Viedni. Tejto udalosti je v Historickom múzeu
mesta Viedeň venovaná špeciálna výstava. Známe sú aj mená majstrov, ktorí vykonali náročnú operáciu odstránili polmesiac a namiesto neho zdvíhali orla vo veľkej výške veže. Urobil to v rokoch 1685-1686
majster Nikolay Reshitko (Nikolaus Ressytko) so svojimi dvoma synmi Jacobom a Lukom (Jacob, Lukas). To
všetko podrobne popisujú tri staré rytiny, ktoré sú dnes pre všetkých vystavené v Múzeu mesta Viedeň na
prvom poschodí. Tu na stene vidíte samotný CRESCENT S HVIEZDOU,
Je kovový a pôsobí dojmom pozlátenia. To znamená, že sa vyrába rovnakým spôsobom, ako sa dodnes robia
kríže v kresťanských kostoloch.
Zároveň je prekvapujúce, čo je také dôležité v histórii Dómu sv. Štefanova udalosť sa z nejakého dôvodu
neodráža v príručkách a popisoch katedrály, napríklad v [1061], [1445]. Drobné opravy veží a čistenie stien sú
dôsledne zaznamenané. Ale zmena HLAVNÉHO SYMBOLU, KORUNOVANIE KATEDRÁLY, je zvláštnym
spôsobom obchádzaná úplným tichom. Formálne sa zdá, že sa nič neskrýva. Ktokoľvek môže ísť do Viedne a
navštíviť Historické múzeum mesta Viedeň, ako to urobil A. T. Fomenko v roku 1996. Tam uvidí všetko. Ak
však dáva pozor. Nikto mu koniec koncov nepovie, kde má hľadať. Jednoducho povedané, ak návštevník o tejto
skutočnosti vie vopred, uvidí ju. A ak nevie, je nepravdepodobné, že by si niečo všimol.
A tak na vrchole hlavnej kresťanskej gotickej katedrály vo Viedni až do druhej polovice sedemnásteho storočia
chňapal osmanský = atamanský polmesiac s hviezdou. Na ďalších viedenských kostoloch a na ďalších nižších
vežiach tej istej katedrály sv. Štefana, samozrejme, boli tam aj obyčajné kríže

Podľa tohto odkazu existuje pomerne veľa úvah na tému „ako sa kresťanské kríže zmiešali s Muslimskými
polmesiacmi: http://go212.narod.ru/index/0-14

Kríže a mesiačiky na kupolách a vežiach moskovského Kremľa (detail).
Ale v hlavnom meste Švédska, Štokholme, sa polmesiac nad radnicou stále chváli.
Stále je dosť veľa obrázkov rôznych typov antén, neťahal som všetko.
Čo je na našej pôvodnej schéme? Šikmý polmesiac, Mi-Na-Re-T. Príjem, vysielanie, zosilnenie. Funkčnosť
prvku sa líši v závislosti od typu antény. Z takých sú to minarety.
Ľudia, čo to je, rozdelili náboženstvo podľa typy antén? Už dávno som písal, že čoskoro budú mať na krku
SIM karty s obrázkami mobilných operátorov a budú merať, kto rozumie slovu „bonus“ správnejšie.
Dobre, nechajme filozofické pohľady.
Okrem toho existujú antény tak na budovách, ako aj na čelenkách tých čias. Ako príklad:

* MIDA * RE. Je to vtipné, prenos
správy z veže je priamo nakreslený.
Všeobecne povedané, niet sa čomu
čudovať.
Tradícia
zdobenia
kráľovských pokrývok hlavy krížikmi
nie je nová.
Zdá sa mi však, že samotný význam
toho nie je pre nás úplne jasný. Áno,
zistili sme, že Tamerlane bol

vyobrazený so symbolom kráľovskej moci - krížom a tvar kríža na jeho čiapke zodpovedá ére, keď kríže na
chrámoch mali presne tento tvar, otázniky však zostávajú. Boli to kresťanské kríže? Mali vôbec nejaké spojenie
s náboženstvom?

A čo je charakteristické, na systémoch ChR
sa často inštalujú krížiky rôznych funkcií
súčasne.
Napríklad tu

V skutočnosti táto zvonica celkom dobre zapadá do koncepcie pôvodnej schémy. To je Veľký Rostov.
O krížoch-anténach nateraz asi dosť. Ak si prajete, môžete ľahko blúdiť po internete a hľadať ďalšie a ďalšie
obrázky starodávnych antén.

Poďme teraz otočiť pohľad smerom k vikierovým oknám.
Všetko je o tom, že Zem je plná povestí. Každý už počul o vikierových oknách. Mnohí to dokonca videli. Akýsi
kruh, niekde v hornej časti budovy. A všetci zabudli na termín. A prečo je to zrazu vikier.
Na počiatočnom diagrame je veľa okien vikýra a sú nakreslené. Nájdete ich vo vysielacích zvoniciach aj v
jednoduchých altánkoch.

Dóm smolenického kostola v Trojičnej Sergejovej lavre. Sergiev Posad, Moskovská oblasť.

Borisoglebskaja
cirkev
v
Kurtnikove
(predtým
Kuritnikovo), Moskovská oblasť. Dokončenie hlavného
zväzku chrámu.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Shubin, okres
Domodedovo, Moskovská oblasť. Pohľad zo severozápadu.
Dokončenie kostola Najsvätejšej Trojice v dedine Nizhnie
Mulla, okres Perm, územie Perm.
Kostol Trojice v Martemyanovo (okres Naro-Fominsk,
Moskovská oblasť). Pohľad na klenbu chrámového
štvoruholníka.

Kostol Martina Vyznavača (Nanebovstúpenie Pána) v novej osade Alekseevskaya - Tagansky - Centrálny
správny obvod (CAD) – Moskva
Borisoglebský kláštor. Katedrála Borisa a Gleb - Torzhok - okres Torzhok - Oblasť Tver

To znamená, že tento prvok „vikier“ je prítomný v mnohých budovách v
hojnom množstve.

Pozeráme sa opäť na schému. A tam je nejako indikovaný príjem aj vysielanie. A sú za ne zodpovedné rôzne
úrovne zvoníc.
Pri hľadaní som narazil na istanbulskú vežu. Bolestne sa mi na tomto skóre páčilo. A pamätáme si, že Istanbul
je hlavným mestom starovekej Byzancie, Konštantínopol.

No okná. No sluchové. Čo si z nich vziať.

https://pro-vladimir.livejournal.com/141703.html
Dospelo sa k záveru, že technológie minulosti mali technické zariadenia na
vytváranie vyžarovacieho poľa, ktoré sa široko využívali v celej Tartarii v
systémoch zvonice. Najvýznamnejšia kópia z týchto inštalácií je verejne
vystavená v Kremli. Cárske delo a cársky zvon. A nejde o samotné
existujúce artefakty, ale o náhradné diely z jednej integrálnej inštalácie,
ktorá bola kedysi namontovaná vo Zvonici Ivana Veľkého. Cárske delo v
úlohe „nohy“ pohára grálu, na ktorom bol navrchu inštalovaný cársky
zvon, so sukňou hore.
http://pro-vladimir.livejournal.com/1710.html
Pracovná poloha cárskeho dela je zvislá na plochej päte základne.

Pre druhú schému je vykonávanie tohto dela podobné ako:

Kto je pozorný, uvidí rozdiel. A so skutočným účelom dela pre túto hlaveň sa uvažovalo aj v predchádzajúcich
častiach. A áno, nepozerajte na delové gule, tieto kanóny s nimi nestrieľali. V prvej časti sú k dispozícii
výsledky tých, ktorí sa pokúsili o streľbu.

Radiačný diagram pochádza z bočných povrchov a ak znie tak, ako je teraz prijatý, potom zvuk smeruje k
oblohe, pretože ohnisko zakrivenia povrchov smeruje hore. A ak ju otočíte, potom sa rozbieha smerom nadol a
pokrýva oblasť takým dáždnikom, preto je logické ju zdvihnúť vyššie, aby porazila ďalšie.
To znamená, že pôvodná pracovná poloha zvonov, ktorú
sme dostali z týchto systémov, je hore nohami.
Existuje také zaujímavé slovo „mažiar“. No a slovo, čo sa
na tom líši? "mažiar - mortír" = "mor Tary".
Typická malta z 15. - 16. storočia. Plochý zvonový
podstavec. Sukňa na vrchol. A čo je charakteristické,
existujú oči ako cárske delo. Práve tie, na ktoré boli
navinuté cievky, idú.

Na tomto sa mi páčila ikona „štiky“, ktorá je neaplikovateľným atribútom máp „dopravných systémov
minulosti“.

Vtipné poškodenie. presnejšie je to veľmi jasné a priamo v strede v mieste dopadu „tĺčika“, inak v skutočnosti
„štrajkujúceho“ v tomto systéme.

https://www.google.ru/search?
q=bronze+mortar&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dSzAU_PaDKbMygO5goHAA
w&ved=0CBwQsAQ&biw=1280&bih=709
Zaručene vám vyskočia „mažiare - mortar“ v očiach.
A samozrejme, aby ste zo stúpania za niečo búšili, určite potrebujete kontúry ako napríklad „zvonček“. A z toho
nič nebude. A rozbité stredy „mínometov“ sú obzvlášť horlivé na pretlačenie.
Všeobecne vtipné použitie. Iba zaváňa konverziou zo zúfalstva.
A čo je charakteristické, každý má stred opotrebovaný rovnako.

A teraz sa pozrieme sem.
Kódy Leonarda da Vinciho.

VÝKRESY VOJENSKÝCH VOZIDIEL. 1487-1490. Kráľovská knižnica, Windsor (Anglicko).

A pozdĺž ďalekej steny zlievarne vidno náznaky skladacích diel. A menšie sú naskladané ako rúrky. To
znamená, že nemajú charakteristické výčnelky pre čapy a rukoväte.
Sudy so zárezmi, ako v „kánonoch“, a zdvíhací mechanizmus s prefíkaným „hákom“ upútajú pozornosť. Nie je
to ani štandardný navijak, ale niečo zložitejšie. Opäť v pozadí sú na výber sudy so zárezmi a na „vozíku“
nastavovacia skrutka a z nejakého dôvodu je niečo vložené do „ústia“.

Klasický vozík, ktorý leží neďaleko, zároveň slúžil iba ako
držiak a na pohyb na krátku vzdialenosť, respektíve „vozík“,
na ktorý sa nakladajú, vôbec neslúžil na pohyb. Je zábavné,
že sa zdvíhajú bez toho, aby objali „laná“ telom, čo je
logické, ale hranami, čo je náročnejšie a naznačuje, že nejde
o laná, ale o drôty, ktoré už trčali.
A mimochodom, v diaľke je na dne aj „mortír“. V dnešnej
dobe je takáto dištančná vložka vložená do „ústia“ na
vycentrovanie počas inštalácie tak, aby sa ukotvili 2 časti, a
potom ju vyberte. Vyzerá to, že sa zdvihne, a potom sa dá
vertikálne na spodné „kolesá“, potom nebude možné
zdvihnutie po obvode lán pre trup - držiak sa zosunie. Ale pre
rímsy okrajov je celkom možné zdvihnúť.
Opäť je viditeľný otvor v rozpere vloženej do „ústia hlavne“. Delo sa podľa toho zdvihne iba z tohto konca, aby
sa vyhli „kolesá“, ale iba z jednej strany a zasunula sa „skrutka“. Ďalej sa táto konštrukcia môže otáčať na
nápravu „kolies“, ak sa hlaveň zdvihne zvisle. Keby ho chceli prepraviť, urobili by zdvihák pod hlavňou tohto
vozíka, ako držiak vedľa, na ktorý bol zjavne dodaný a ktorý leží vedľa roliek. Takéto obrovské kolesá sa ťažko
prepravujú, sú chatrné a príliš vysoké, nadmerne premočené, ale aby podopreli iba jednu časť „dela“ o hriadeľ,
zatiaľ čo druhá je zdvihnutá, je to celkom.
Niektoré objasnenia týkajúce sa „kánonov“. Dosť na bezcitný ušný pohľad „ka“. „ka-non“, v tomto prípade sa
jedná o ľahké delo alebo mikrovlnné delo. Preto „kanonier - strelec“.
V úplne prvom príspevku sa nachádza takáto fotografia:
Na ktorej je značka „kánon“.

Zdá sa, že je všetko rovnaké - rovnaký nosný vozík, ale má chvostovú časť, ktorú sme na podobných vozňoch
nevideli, ale tu je tiež na slučke. Chvostová časť má šnekový prevod. Toto delo je jednoducho rekvizita v
múzeu. A so zadnou časťou vozíka by ste si mohli myslieť, že ide o samotný systém. Prečo závit na ústi? Má to
držať hlaveň, keď je robený závit? Ale ak je to banálne delo, tak čo môže točiť závitom? Potom je prevedenie
rovnaké ako hlaveň, do ktorej sa záver naskrutkuje na skrutku. Ale menej. Prečo však závit? Závit je zaradený
do prevodových stupňov pre jemné doladenie. Prečo také jemné doladenie nejakého dela, a dokonca aj na tomto
mieste? Hlaveň je zafixovaná, pretože závit ju nesmeruje, ale iba zozadu otáča záverom, čo mení parametre
kamery. Rezonančné parametre.

