Vlny a niečo málo o Kremli
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https://pro-vladimir.livejournal.com/104159.html
Je zaujímavé, že múry moskovského Kremľa majú sklon. Sklon múrov udržiavaný po obvode je pre obrannú
stavbu úplne zbytočný. Je to však potrebné, ak niečo tieklo pozdĺž steny. Vedci si už všimli, že sklon
vodovodov je udržiavaný mnoho stoviek kilometrov. Ale tu sú múry Kremľa? Ktokoľvek zmeria svoju
zaujatosť, tým viac je a priori potrebný na obranu. A aký je sklon múrov počas obrany?

Podivná veža na zásobovanie vodou, ako čerpadlo na tomto mieste vytŕčajúce oveľa vyššie ako múry Kremľa,
je vo veži Borovitskaya spojená stenou, ktorá klesá z kopca! Kto potrebuje svah na tomto mieste na obranu? Z
technického hľadiska sa ukazuje, že táto prečerpávacia veža dodáva do Borovitskaya gravitáciou určitú
kvapalinu, ktorá tam steká dole. Na druhú stranu k veži Borovitskaya prilieha múr oveľa vyšší ako ten, ktorý je
vysoký viac metrov a vedie z veže na zásobovanie vodou.
Z obranného hľadiska je to hlúposť. Z
technického hľadiska ide o prevádzku
vykurovacieho systému vo veži Borovitskaya,
ktorá posúva ohriatu kvapalinu na vyššiu
úroveň. A to ďalej gravitáciou, pretože múr ide
svahom, tekutina nasleduje k veži Trojice!
Kutafya susedí s vežou Trojice, ku ktorej most
klesá pod silným uhlom, akoby to bol banálny
odtok niečoho!

Z technického hľadiska by sme povedali, že tu prebehlo akési očistenie, izolácia alebo dokonca obohatenie
„kvapaliny“, a to oddelením od nej nepotrebných vedľajších frakcií, kde sa zbytočný extrakt spojil do veže

kutafa, tam došlo k následnému spaľovaniu ako v rovnakom neutralizátore a vylievanie sa do tečúcej rieky. A
tekutina by pokra4ovala!
Výmena energie by sa uskutočnila na Nikolskaja. Kde jedna tekutina ohrievala alebo ochladzovala inú. Pri veži
Spajsa by bola obohatená korením (nasýtené), ktoré by rafináciu korenia nebolo o nič horšie ako rastliny na
obohacovanie, a tiekla by ďalej k umývadlu. A tu na jedinom mieste v Kremli je stupňovitá stena! Nemá zmysel
pre obranu, ale pre odčerpanie prebytočného množstva, aby sa znížil tlak vypúšťanej kvapaliny, tento význam
existuje dodnes, rovnako ako dnes postupné odtoky. Ďalej by gravitáciou mohla kvapalinu, ak by zostala, tiecť
do tajnej veže a sledovať prívod vody.

V skutočnosti máme uzavretý cyklus chladenia, čistenia, nasýtenia a obohatenia určitej kvapaliny, ktorá sa
pohybovala v kruhu. A teraz používame kvapaliny v takomto cykle na priemyselné potreby v rudných
továrňach a v priemysle.
Skutočné tepelné čerpadlo.
http://aquagroup.ru/articles/kombinirovannaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html
http://gid-str.ru/kak-pravilno-sdelat-razvodku-otopleniya
Okrem toho sa pracovná tekutina pohybuje iba v dôsledku ohrevu, a nie čerpadlom.

Geotermálne systémy vykurovania domu
http://sm-piter.ru/inzhenernye-sistemy/otopitelnye-sistemy/geotermalnye-sistemy-otopleniya-domov
A tu je pre nás tepelné čerpadlo, ktoré popri tom dokáže pracovať s kvapalinou a poskytuje určitý priestor s
pohodlnými podmienkami.

Čítame a chápeme, že v našom svete existuje kopa stĺpov, ktoré sme zdedili z minulosti, nielen rozmar našich
predkov a mánia a fóbia architektov, ale aj akási sémantická, ba dokonca technologická štruktúra.
Existuje silný názor, že všetky druhy stĺpcov, ktoré niečo podopierajú, sú také, a to je taký štýl. Chceli stavať
týmto spôsobom a to je všetko.

Ako si nemôžeme spomenúť na náš obľúbený kult sekty Pi?
Nakoniec sme zašifrovali číslo PI v každom kolese pre potomkov! A kvôli estetike sme tieto architektonické
drobnosti vložili na škatule s názvom automobilu.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo má auto guľaté kolesá? Pretože ľudia uctievajú veľké množstvo
PI, ktoré je pre nich posvätné a chcú to odovzdať svojim potomkom! A dokonca aj okrúhly volant je
symbolom PI! Prečo sú v aute sedadlá? Toto je, aby zosnulého sprevádzali služobníci a dôverníci, keď pri
nehode dokončí svoju pozemskú cestu! A kmeň? Existuje všetko, čo potrebujete k návšteve posmrtného života!
Prečo majú niektoré autá 3 pedále, zatiaľ čo iné majú 2? Podľa počtu končatín jednotlivca, ktoré narovnávajú
kult PI, držte „koleso“ za posvätný symbol PI! Zdá sa vám to smiešne? A koniec koncov, náš priemysel riadi
autá, aby všetci uctievali číslo PI, zašifrované v každom kolese! Teraz skúste povedať, že to tak nie je, pretože
pri nehodách zomierajú tisíce ľudí a koleso je guľaté!
Ale nie, ukazuje sa - toľko koliesok používame nie preto, že by sme v nich zašifrovali číslo PI, ale čisto
praktické!
Prečo sa teda predkovia kolóny (stĺpy) hrabali okolo z nesprávneho dôvodu? Nakopili sa, vyrobili pandemóniu,
stĺpy boli postavené a ďalšie, stali sa ďalšie kultové dobrodružstvá stĺpov. Dokonca aj fóra zazvonili medzi
stĺpcami. Možno najskôr na niekoho čakali, a potom zo zvyku?
Okamžite sami použijeme výraz „delá“ ako stabilné a štandardné niečo, čo sa praktizuje už večne, a okamžite
zabezpečíme, že ide o sudy s delami, ktoré musia strieľať a ničiť. Kde je teda naša logika?
Pozeráme sa na hru v priestore vĺn, rozmaznávame sa s lukom na povrchu a tabuľkou fyzikálnej chémie prvkov
a vidíme veľmi zaujímavé momenty, pretože nie je potrebné jazdiť s lukom, môžete si postaviť reproduktory !
A môžete umiestniť žiariče. A ukazuje sa, že stĺpy môžu byť nielen netesné a samy osebe viesť kvapalinu,
napríklad potrubia s vodou, a nielen to, že sú izolátormi, v ktorých vedú drôty, ale tiež emitovať vibrácie
do vesmíru nie horšie ako najvýkonnejšie reproduktory! Zvukové pole môže napokon pohár zničiť aj
zjemniť. Potraviny je možné ohrievať alebo spaľovať.
A vyladením niekoľkých stĺpcov na frekvencie a ich vibrovaním získame rovnaký vzor určitej plochy, iba vo
väčšej mierke, ako sa dostaneme na dosku z luku. A pri pohľade na tabuľky fyzikálnych prvkov našej chémie
vidíme, že tieto prvky majú svoje vlastné frekvencie a všetky nejako znejú tak, a samotný svet má určité
vibračné parametre, ktoré sú charakteristické iba pre tento súbor prvkov hmoty.
Môžeme však v určitom priestore vytvoriť ďalšie parametre prostredia? A potom v tomto priestore bude
úplne iná chemická tabuľka prvkov fyziky sveta a ich ďalších parametrov! Ale to bude iba v medziach
Stránky, na ktorej sme vytvorili tieto podmienky!
Ukázalo sa, že takáto tabuľka frekvenčných parametrov svetov existuje a dokonca naznačuje, ako tieto svety
znejú a pri akých nastaveniach môžeme dokonca zložiť hlavu z vody jedného prostredia, vlastne sa stať
vlastníkmi pozitívneho vztlaku. Alebo tam, po zatvrdnutí vody a kráčaní po nej, akoby bola vysušená. Alebo
sme nikdy nepočuli o ľade? Alebo si možno nemyslíme, že kameň môže byť za určitých podmienok mäkký,
napríklad ako voda alebo tvrdý ako ľad?
A ak naberieme odvahu a vytvoríme akýsi ekvipotenciálny povrch zodpovedajúci v jeho parametroch inému
svetu? Potom v intervale tohto povrchu dostaneme spojnicu svetov s rôznymi charakteristikami! No, ako

zárubňa dverí, kde sú dvere otvorené a z jednej strany ulice a z druhej domu. Alebo povrch vody - kde je voda
na jednej strane a vzduch na druhej strane, nie je to portál medzi svetom vody a svetom vzduchu? A nikto vám
nezakazuje prechádzať! Parametre oboch svetov sú však veľmi odlišné a ich obyvatelia zvlášť netúžia po
prechode z jedného sveta do druhého, hoci sa vzájomne ovplyvňujú a dokonca ovplyvňujú. Ryby akosi neradi
chodia a žijú vo vzduchu. Robte to v akváriách alebo na panviciach. A ľudia sa dokonca utopia, keď sa dostanú
do vody. Ale zároveň nikto nepíska, že portál prechodu medzi vodou a vzduchom je uzavretý? Použi to! A ako
na púšti? Ach, kričíme, portál voda-vzduch bol ukradnutý a ukrytý darebákmi! Tu obdivujte, v banke je malý,
malý kúsok tohto portálu do sveta vody!
Čo potrebujete na vytvorenie takéhoto povrchu? Áno, v skutočnosti obyčajný stĺpik, ktorý pozdĺž obvodu
nastavuje niektoré parametre vo vnútri tohto otvoru. A potom sa dva svety spoja pozdĺž rezu ekvipotenciálneho
povrchu v statickej rovnováhe parametrov prechodových prvkov a vytvoria rovnaký povrch ako voda-vzduch.
Je to, akoby sa 2 mydlové bubliny zrazili so stenami a mali spoločnú stenu, pričom každá zostala na svojej
strane, obyvateľ takejto bubliny by mohol prejsť cez spoločnú stenu a prejsť do inej bubliny. Čo sa však stane,
ak je v jednej bubline kyslík a v druhej metán? Bo-bo bude po prechode! Čo ak sú odlišné parametre nasýtenia
kyslíkom a dusíkom? Ide o rovnaký efekt ako pri zdvíhaní z veľkej hĺbky.
Podľa toho môžete ísť do niektorých svetov bez toho, aby ste si to vôbec všimli. Za prvé musíte prejsť bránou,
pri prechode ktorej sa prispôsobuje hmota tela. Alebo sú k priechodu potrebné dokonca aj špeciálne odevy a
doplnky. V jednom prípade to bude iba tenký rám, cez ktorý musí byť prekročený prah. V inom prípade ide o
stĺpovú halu, cez ktorú musíte dlho kráčať a každý krok posúvať cez ďalšiu zárubňu portálu, čo mierne mení
parametre prostredia, postupne prispôsobuje záležitosť okoloidúceho človeka . Alebo po obklopení určitého
povrchu stĺpmi, vrátane nich, je možné tento priestor celkom pragmaticky vyplniť hmotou potrebného
sveta a nechať túto oblasť v inom prostredí. V skutočnosti ten istý výťah, koniec koncov, keď sa výťah
pohybuje, mení pre nás vonkajšie parametre prostredia a môže ho dokonca spustiť do vody, pričom vo vnútri
zachováva jedinečné parametre pohybu.
Možno aj preto v dávnych dobách neboli cesty s kolesami také všadeprítomné ako dnes? Za čo? Vošli sme do
búdky - a už sme na inom mieste. Ak nie ste zdravotne postihnutí, môžete ísť do stánku. A koniec koncov, ak sa
pozriete okolo ruín, také „pavilóny“ sú plné tmy! A koľko fresiek a obrazov, kde odchádzajúci ľudia mávajú od
stánkov k tým, ktorí zostávajú! Aj my sa fotíme na stanici? Ako sa neskôr dozvieme, že tento box s oknami
bude nasledovať aj nás?
Takéto platformy samozrejme môžu vyzerať ako dvojica stĺpov, ktoré bzučia na určitej frekvencii a prechádzajú
nimi, cez ktoré sa môžete dostať sem alebo tam. Alebo ako guľa, v ktorej je zamerané požadované pole. V
zásade to robíme rovnako, keď prechádzame dverami staníc, ale na presun v priestore na značné vzdialenosti
používame dopravu, a tu je celkom možné urobiť s konvolúciou priestorov. Alebo vojdeme do priechodnej
búdky, a dvere sa za nami otočia a dokonca im hovoríme „sklo“. Vošli sme tam a úps, sklo sa otvorí a nikto tam
nie je! Teleportácia je zrejmá. Alebo výťah - vstúpil a zmizol. Zvyčajne si to vysvetľujeme transportnými
tepnami a chodbami. Odborníci by povedali, že priestorové tunely medzi svetmi, ako sú ulice a vnútorné
priestory. Aj keď je pre obyvateľov 2D dlhá a namáhavá dlhá línia cesty, ktorá sa vinie v rovine, pre obyvateľov
3D je to len krok verandou. Niekto koniec koncov bude hľadať most, cez ktorý bude prechádzať, zatiaľ čo iní
prebehnú cez cestu. Alebo dokonca preplávajte na druhú stranu.
Prirodzene, stĺpov môže byť čoraz menej, v závislosti od požadovaného frekvenčného vzoru, ktorý sa vytvorí
vo vesmíre. Aj keď samozrejme môžete do bambusu vo veľkom buchnúť a budete prekvapení, že od tohto
úderu sa dvere mierne otvorili a k nám priletelo niekoľko kvapiek z iného sveta. Nie je to to, čo vedci robia,
keď búšia do urýchľovača? Zároveň zvyčajne zabezpečujú, aby vo vzduchu z pary kondenzoval dážď. Problém
je s objemom dodávania tejto pary do vzduchu, aby pršalo. Kto sa však za to hanbí?
Ale aby sme boli v mimozemskom priestore, potrebujeme aspoň dýchaciu masku, ak je vzduch trochu odlišný?
Takýto vzduch však môžete nielen nosiť ako rezervu, ale aj ho vyrábať na mieste a meniť miestne prvky tak,
aby vyhovovali vašim potrebám? A potom nie je vôbec potrebná obrovská sila inštalácií kmitočtov vibrácií, ale

stačia všetky druhy drážok alebo rúrok, ktoré v potrebnom objeme vytvoria potrebné vibrácie priestoru.
Nenoste vagón alebo potápačský zvon, keď sa zaobídete s prilbou alebo dokonca s bežnými okuliarmi a
dýchacou trubicou? Nebudete vláčiť okolo výkonných vrtných súprav, ak potrebujete niečo miestne zohriať na
povrchu, že? Môžete použiť bežný plynový horák a dokonca aj jednorazový. A prázdnu plechovku dajte
domorodcom.
Pozeráme sa na kresby a premýšľame, aké to je, rozprávkoví hrdinovia a mýtickí, neustále sa na niečo hrajú,
hrajú na fajke alebo sa bavia pri hudbe. Boli to skutočne milovníci hudby? Alebo im zvuk, ktorý sami vydali,
dal potrebné vlastnosti priestoru v miestnom zväzku? Potom vydali určité zvuky a banálne vytvorili okolo seba
potrebné parametre systému a celkom pohodlne existovali vo svete, v ktorom by to inak bolo ťažké.
A všelijakí pastieri? Len ich nechajte, ak sa pozriete na mýty a rozprávky, trochu sa nadýchnite! A potrubie si
musíme vyrobiť sami! A koniec koncov, dokonca aj králi pred svojím vymenovaním do vlády kraľovali
niekoľko rokov satyrom, kozám a dokonca býkom! Zároveň tam neúnavne niečo hrali. Nemali pri ních čo
robiť? Alebo možno cvičili a cvičili namiesto toho, aby sa motali okolo? A potom vôbec napíšu, že treba
otočiť jeden koniec a bude to tak, a druhý a tak! Klamstvá alebo práca prevodníka?
Pozeráme sa sem a sme prekvapení, aké podobné sú otvory banálnym dverám „výťahu“, z ktorého prichádzali
nováčikovia, ktorí začali hučať alebo sa hrať. Koniec koncov, sami používame hudobné nahrávky, aby sme v
sebe urobili určité nastavenia! Môžeme počúvať rytmickú hudbu a hýbať sa alebo upokojovať hudbu alebo
čokoľvek iné. A keď opúšťame lietadlo, dokonca sa obliekame podľa miestneho počasia, t.j. prispôsobenie sa
prostrediu vášho pobytu!

Stĺpy však vyžadovali vyladenie, ako si viete predstaviť, a všade, kde na stĺpcoch vidíme určité úpravy ich
štruktúry, s drážkami alebo záplatami, ktoré menia frekvenčné charakteristiky systému ako celku.
Potrebujete nástroj na vyladenie? Podľa toho by mal existovať jednoduchý a pohodlný nástroj na kontrolu
frekvencií a koniec koncov, nástroj s 1. reťazcom už nie je na nič dobrý, ako také kontroly a úpravy vykonávať!
Tam linajkári stále bijú kladivami o spojovacie prvky vozňov.
A aby stĺpce zneli jednohlasne, pretože existuje také slovo - uni-sleep, musíte upraviť fázu a oneskorenia. A
koniec koncov, kov veľmi dobre prenáša nielen elektrinu, ale aj vibrácie, tak to robia koľajnice. Podľa toho
môžeme po umiestnení bojovej situácie niekde na správnom mieste rozdeliť požadovanú frekvenciu do stĺpcov?
A zmenou parametrov bitky, napríklad hraním melódie na zvonoch, sme schopní emitovať veľmi zložité
parametrické žiarenie. A čo je zaujímavé, vibrácie môžu sprevádzať svetelné harmonické a dokonca aj
koronárne výboje! Koniec koncov, požiare toho istého Svätého Elma, rovnako ako statické náboje, horia
perfektne v najmokrejšej búrke a strašnej búrke a v skutočnosti sú všade naokolo vodné, mokré a vysoké
koronárne výboje! Musia byť tiež uzemnené v súlade so všetkými predpismi pre elektrické inštalácie! Ale
horia! A zdá sa, že odkiaľ prameniť z vĺn elektrostatiky? Ale koľko pohybu! Existujú ale elektroinštalácie
založené na účinku pohybu vody a koniec koncov len vďaka letiacim kvapkám znásobujú energiu! A je tu tiež
problém elektrostatického namáhania v trupoch lodí, aj keď sa zdá, že sú vo vode, ale sú tu výboje!

A čo robili ľudia v tých rokoch, keď sa „bohovia“ túlali po svete a trúbili?
„Kozu“ stále zabili. Na obrázku sú v suteréne a nahí. Koľko sa toho zmenilo od tých čias? „Bohovia odišli“, ale
ľudia stále vraždia „kozu“. Aj keď niektorí, pamätajúc na to, čo dostali za služby „bohom“, utekajú k dverám a
prosia o Božiu almužnu. Zdá sa, že rituály sú verné a luky sú očakávané, ale niečo tomu chýba. Dvere sú
zrejme zaseknuté. A aby ste ich mohli klinovať, je potrebné ich nielen zlomiť, otvoriť priechod, ale aj začať
inštaláciu. Ale keď „bohovia“ učili ľudí, mysleli na svoje ako teraz. „Bohovia“ odišli a ľudia chceli viac, ale …

https://pro-vladimir.livejournal.com/360068.html

DR-X-054 Kostol Vzkriesenia slova v Ostoženke

http://arhproject.ucoz.ru/load/
dorevoljuchionnye_proekty_khramov/khramy/
dr_kh_054_khram_voskresenija_slovushhego_na_ostozhenke/
36-1-0-789

Zbierka plánov, fasád a profilov na stavbu kamenných kostolov so stručným návodom na výrobu samotnej
konštrukcie aj na výpočet potrebných materiálov; sú pripojené a vysvetľujúce výkresy najdôležitejších častí
budov s významom pre ich praktické využitie
Miesto vydania: Petrohrad
Vydavateľ: Katedra štátneho hospodárstva a verejných budov
Dátum uverejnenia: 1824
Fyzický popis: [4], 40 s., 104 s. sakra.
Knižničný fond: Ruská národná knižnica https://vivaldi.nlr.ru/bl000070006/view/#page=5
Zrejme musíte byť veľmi veľkým odborníkom na éterické kondenzátory, aby ste sa z toho niečo nenaučili:

Hľadá sa presne to potvrdenie teórie éterických kondenzátorov a zvyšok je skutočne hodný pozornosti
skutočných výskumníkov?
Všetko je starostlivo utriedené, čo funguje a čo nie.

A tu je použitie nádherných mriežkovaných okien s monogrammi.

Navyše môžeme dokonca vidieť na diagrame alebo v ruinách, že ak kolík vstúpi do stĺpca, je veľmi nepodstatné
ho pri tomto pokuse nejako chrániť pred zničením.
V skutočnosti nejde o silový upevňovací prvok, ale o silový kontakt.
Tých aj keď je to žiaduce, tieto výstužné tyče nemôžu uniesť vážne silové zaťaženie, pretože jednoducho
vykĺznu z muriva.
Ľudia ale ubezpečovali, že nič také neexistuje, že sú kostoly, sú tu tehly, ale neexistujú knihy. A potom sa pozri
ako. Klame to a klame.

A tu sú tvarovky kupoly.

Duc je rovnaká technológia ako éterické kondenzátory.
„Zbierka plánov, fasád a profilov na stavbu kamenných kostolov so krátkym pokynom“ Karol Veľký 1884
https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_1611933/
K dispozícii je dokonca aj „Najbližšia knižnica s papierovou kópiou publikácie“ a mapa Existujú skeny.
https://dwg.ru/dnl/5609
Na Yandexe je dokonca aj disk. https://yadi.sk/d/P6HGTkbfFN5tA
„KNIŽNICA CIRKEVNÝCH PROJEKTOV“
http://arhproject.ucoz.ru/load/dorevoljuchionnye_proekty_khramov/32
Len čo sa priblíži ďalšia etapa, literatúra padne dole!
A koniec koncov, klamala a nijako zvlášť sa nikoho nedotkla, ani na policiach, ani na internete.
A tu je chrám na priekope:

„DR-X-043 Zlatý rez na Červenom námestí“
http://arhproject.ucoz.ru/load/dorevoljuchionnye_proekty_khramov/khramy/
dr_kh_043_zolotoe_sechenie_na_krasnoj_ploshhadi_www_kannelura_info/36-1-0-310
A tu je jasný plán umiestnenia mauzólea pre konšpiračných teoretikov a svedkov konšpiračnej sekty:
Teraz môžu definitívne poraziť extázu, že odhalili
sprisahanie, a nerobiť čiary, ktoré by ich ťahali na sever
a na juh.
„Červené
námestie
a
Leninovo
http://kannelura.info/?p=1891

mauzóleum“

Okrem toho je chrám na priekope, nie v priekope alebo
pri priekope, ale na priekope. Čo jasne naznačuje jeho
polohu vo vzťahu k priekope.

A tu je priekopa, kde je jasne vidieť, že budova historického múzea nebola len taká, ale súvisela s priekopou.
A potom sa môžete stále pozerať na Tajomstvá architektúry: Chrám historického múzea (Kognitívna televízia,
Arťom Voitenkov)
https://youtu.be/7MaHBa-FeNE
A čo je zaujímavé, aj miesto popravy celkom dobre zapadá do architektúry červeného námestia. Tých nejde o
iba okrúhlu stenu, kde boli popravení domorodci, ale aj o niečo viac.
A potom sa okolo námestia motajú rôzne rytiny okolo rôznych večierkov, zjavne nie demonštrácie robotníkov a
nie novembrová prehliadka, ale niečo iné.

Táto fotka je z diskusie:

Kremeľ, označenia a šachty
12.01.2015
https://pro-vladimir.livejournal.com/109820.html
Kopanie do artefaktov z technologickej minulosti niekedy vyvolá zaujímavé prekvapenia.
Napríklad tu sú šachty, ktoré aktívne zvažujeme zo všetkých strán.
Mnohé z nich sú pomerne technologicky zložité, s obrovským počtom nepochopiteľných výčnelkov a prvkov.
Nie je pôvodne určené na streľbu zo strelného prachu v našom klasickom zmysle.
A opäť tu máme rytinu. Akýsi pozdrav z minulosti. A mnohí prešli okolo nich.

https://www.booksite.ru/enciklopedia/album/meierberg/index.htm
Meyerbergov album
Druhy a každodenné maľby Ruska v 17. storočí
Výkresy drážďanského albumu, reprodukované z originálu v plnej veľkosti s pripojenou mapou cesty cárskeho
veľvyslanectva v rokoch 1661-62.

Miesto vykonania. Nič si to nemýli?
To znamená, že nám ukazujú, že celé námestie spadlo na zem. A sprievod, ktorý je ako od vchodu a východu k
metru, s vozmi a koňmi, len nekonečným prúdom, ide z miesta popravy do Kremľa.

Miesto popravy sa predtým volalo Carské. Uskutočnilo sa z neho veľa obradov, vrátane procesie kríža, a toto
miesto sa rovnalo obdobám Golgoty. Niečo pre banálny kruh na povrchu je okolo toho veľa povyku.
Je zaujímavé, že pri takej hustote budov v okolí Kremľa, ľudí, nákupných arkád, o stokách nie je ani slovo.
Nakoniec sa zdá, že všetko musí niekam smerovať, ale zdá sa, že ulice neboli uzavreté a rieky tiež. A vodu
treba niekde odoberať, ak z rieky, odkiaľ teda tieklo všetko hovno? A veľa ich bolo vyrobených.
Na snímke opúšťajú miesto popravy a pochodujú do Kremľa, zatiaľ čo ich okolie leží v ľahu. Tých veľmi
vážený sprievod. Miestom popravy je v podstate veža naplnená až po najviac „zubov“. Ukazuje sa, že skôr to
bol „most“ medzi miestom popravy a Kremeľom.
Rovnaké metro iba z profilu.
A ako tie padacie mosty na hradoch vo výške desať metrov.
A jednoznačne existuje „výťah“, pretože sa odtiaľ objavili aj kone!
Mierová misia z Balm-Don-Fag. Aj keď nápis je tam komplikovanejší a don je písaný cez medzeru. Ale
význam je rovnaký - mierová delegácia z podsvetia. Zároveň poznáme výrazy Bal, Don a Phage.
Výška zásypu je pôsobivá, pretože je viac ako desať metrov, ak je v jednej rovine s vežou.
Samotné Červené námestie je navyše v nížine vzhľadom na okolitý povrch. Napokon, človek sa musí blížiť aj z
okolitých kopcov dole do Kremľa.
Ukazuje sa, že samotné múry Kremľa sú múrmi, podobne ako múry budovy, kde je vo vnútri „strecha“, ktorá sa
volá červené námestie. A „priekopa“ nie je väčšia ako priekopa než v modernom meste priepasť medzi
výškovými budovami, kde sa vrhajú mosty zo strechy na strechu a tí, čo kráčajú po strechách, ich považujú za
povrch.
Ukazuje sa, že ten istý Chrám blahoslavených je len vrcholom budovy, ako je u nás dom pre výťah. A keď
kráčame po námestí, kráčame po streche.

A ak odhadnete výšku rovnakých typických budov po celom svete, potom ide o výškovú budovu najmenej 20
metrov a to je asi 7 poschodí, z ktorých zostala iba strecha, a na ktoré sa potom miestami stavia.
Tých. legendy o mori, ktoré sa bili o breh Kremľa so zlatou kupolou a potom sa stali plytkými, môžu byť
realitou. Okrem toho Moskovské more v podzemí existuje dodnes.
Ak je podpora elektrického vedenia položená z tehál, získate zlú vežu.
Je sranda, že biele mesto, t.j. steny z bieleho kameňa, ktoré sa nosia ako kameň starodávnych budov, sú
bulvárnym kruhom.
Veľmi veľká budova. A celkovo podľa historikov asi 2 roky. Stačí šokovať robotníkov.
Na rôznych obrázkoch miesto popravy trčí dosť silno na miestach, dokonca aj tam, kde je naklonená zem, a
vyzerá ako súčasť konštrukcie, ktorá je holá a nenakláňa sa. Zároveň, ak sa jedná o vežu, potom sa môže pri
rôznych pohyboch zeme posunúť a podľa toho sa bude temeno hlavy pohybovať po celej ploche.
Priekopa pozdĺž steny vyzerá ako slušná hĺbka. Je zábavné, že na mieste kostola na príhovor na priekope bola
bunka Kyevského Víťaza. Tých rovnaký príbeh ako s mužom, ktorý sedí na Hrade a čaká na čas, ktorý príde, a
zachráni.
„Bunkou“ môže byť vchod do zadnej miestnosti.

Veľvyslanci Zemského Soboru informujú
obyvateľov a armádu o rozhodnutí zvoliť do
kráľovstva Michaila Fedoroviča Romanova.
Rytina podľa kresby zo začiatku 70. rokov 16.
storočia.

Červené námestie na konci 18. storočia. Rytina J. Delabarta po nakreslení G. Gutenberga. 1795 g.

Kostol sv. Bazila blahoslaveného. Litografia od Bischboisa. Zo zbierky P.S. Romanova

Červené námestie, južná časť. Pohľad na katedrálu svätého Bazila blahoslaveného (príhovor na priekope).
Akvarelový workshop Alekseev F.Ya.

Červené námestie v Moskve. 1801,81,3 x 110,5, olej, plátno, Štátna Treťjakovská galéria

Pohľad na vežu Nikolskaja a brány moskovského Kremľa (vpravo) a priekopa na mieste moderného cintorína
pri múre Kremľa a (čiastočne) Červenom námestí.

Nikolskaja veža v Kremli a priekopa Aleviz (na
mieste modernej nekropoly pri múre Kremľa).
Akvarel od F. Ya. Alekseeva, okolo 1800 - 1802
farieb
https://www.liveinternet.ru/users/5132602/
post303156618/

Vráťme sa ku hlavniam:

A otázka je, prečo to tu je? A podstavec pod havňami je len taký alebo s akou technologickou výplňou?

nie sú to kanónové sudy, sú to rezonátory, v skutočnosti musia byť niekde nasmerované a aby ich bolo možné
uviesť do prevádzky, vyvalili sa v „jadre“ a zafixovali to ako v tom mega nastavení pomocou piezo v trubici,
ktorá sa začínala generovať. V podstate je koniec koncov Matka Matky Božej, chrám, pomenovaná tak, že
Božiu hmotu vytvára Rod. V podstate je to niečo ako ochranné stabilné pole MaRa, Matter Ra je Matkou
Božou podľa Roda. No, ako to už býva - Matke Panny sa hovorí generátor.
Iste, ak nakreslíte čiaru, potom je na mape vlákno pre Suzdal alebo Ryazan v ich smere.
zdá sa, že na rôznych rytinách je iný smer
Takže v rôznych časoch bola Moskva v Suzdalskom kniežatstve a v Rjazani. Až kým sa nestalo sebestačným.
Vyzerá to, že ide o rôzne časové intervaly, respektíve odlišné smery. Súdiac podľa „vozňov“, ktoré sa nechystali
strieľať, ale k dispozícii je sada na opravu tela v podobe „domov“, akési rozvodne s hromadou „vypínačov“.
Akýsi druh protivzdušnej obrany.
Typ moderných kontinentálnych rakiet a komplexov, ktoré sa nasadzujú na nie slabé „vozne“ s hromadou
sluhov.
Princíp je odlišný, ale význam je rovnaký, a preto sú vozne natlačené nie horšie ako moderné štartovacie
komplexy. Obrázky ukazujú, že nejde iba o držiaky pohárov.
Zábavné je, že hlavne sú spárované, napríklad duplexný prenos / príjem. Pre snímanie nemá zmysel držať ich
tak blízko, ale pre technologicky vyspelý kábel „krúteného páru“ to je.

Je to zábavné, hovorí sa tu aj 7/7 Levovven anno
i630 den i7 SMavlij. Anno má tiež význam
zemepisnej šírky - measure-di (a) -anno.
Všeobecne niekde v 744 roku nášho zúčtovania.
i6 - 12 * 62. Podľa oblečenia je to celkom
vhodné.
Hovorí však tiež, že sa zdá, že anno i630 na i7 sa
narodilo. To je asi 360 + 374 rokov. v i64z na
i647 tam niečo urobil 504 - 564, zdá sa, že
pravidlá.
Ak to vezmeme ako štandardný poriadok,
dostaneme to, že sa narodil v roku 1630, vládol v
rokoch 1642-1647 a zomrel v roku 1662. v 12
rokoch vlastne už riadil a vystupoval.
Ale upozorňuje na skutočnosť, že čísla sú veľmi
násobkami typu i6 a i7, všetko bolo urobené
prakticky, ak to spočítate na stovky, dostaneme
17. - 18. storočie. Bolo to, akoby tam boli
napchaté úspechy, ktoré sa tlačili ako sleď do
nádob.
moje dekódovanie dátumov je skreslené. I6-62 = 62 * 12 + 6 = 750?
Ak je však tento základ založený na princípe rotácie, rovnako ako na starých mapách, sú zóny oddelené
zemepisnou šírkou.
Môže to byť pokojne aj 750, pretože +/- 6 rokov sa nedalo spočítať. A nebolo nič. Je to, akoby 1 hodina trvala
od 1:00 do 1:59. a všetko sa zdá byť 1 hodina.

Ale s najväčšou pravdepodobnosťou bol pripojený k i66Z. Zaokrúhľovanie nadol.
No, alebo zaokrúhlené na najbližšie celé číslo, s výnimkou najmenej významných číslic.
A mimochodom i64z den i3 julij. Je to pravdepodobne týždeň, napríklad 3. júlový týždeň. Aj keď je to
pravdepodobnejšie deň 3. júla. Tých. od i64z 3. júla, no, vlastne 3. júla. Vlastne, nie je to tak dávno, čo hovorili
o 3. alebo 7. dni. Počíta sa iba ako číslica, nie ako zlomok.
Tých. niečo ako 507. V skutočnosti to bolo s ním v tom čase podobné niečo viac ako 100 rokov staré. Samotný
rozkvet múdrosti.
Všeobecne je to logickejšie, ako predpokladať, že na trón nastúpili ako 12-roční a rozhodli o osude mnohých
ľudí.
Zdá sa, že kvôli tejto jemnosti anno datovania je v dokumentoch z 1000 rokov obrovská diera, kde sa zdá, že sa
nič nestalo, a všetko sa začalo posúvať bližšie k 13. - 15. storočiu. A predtým sa zdalo, že nič. Ale 15. - 18.
storočie je plné udalostí a ľudia ako šproty, vládli pár rokov, ba dokonca od útleho detstva. Čo tam mohli
poslať?

Hlbšie a širšie
02.03.2015
https://pro-vladimir.livejournal.com/128296.html
A ako šli zmerať, kto má viac pôdnej vrstvy. Pre niektorých je dôležité „dokázať“, že sa včera nič nestalo. No,
alebo bolo, ale práve tam. Skúšajú po svojom, jo. A všetci sa čudujú a odkiaľ sa vzala táto pôda?
Vedľajší účinok elektrických polí je možné pozorovať v aktívnej vegetácii pod elektrickým vedením. Všetko je
tam akosi zelenšie. Žacie služby sotva držia krok. A tiež statická látka dobre priťahuje prach. Na tomto princípe
pracuje na čistenie dokonca aj množstvo puzdier. Pravidelné, lacné, ničím výnimočné. Akýsi „mačací chvost“
na palici.
Tí, ktorí mali možnosť kopať rukami pri upevňovaní televízorov pomocou katódovej trubice, si dobre pamätajú,
ako vysokonapäťový drôt a sieťový transformátor prerástli konkrétnou vrstvou. Lustr Čiževskij, ktorý je
zarastený rovnakými „sadzami“ prachu a ktorý sa považuje za liečivý.
Zväčšujeme Čiževský luster až k Zvonici Ivana Veľkého a dostaneme oblasť so slabými takými potomkami v
podobe prašných zrážok, ktorá dostatočne rýchlo pokryje celý okres. Toto však nie je jediný efekt fungovania
systému. Vedieť o takýchto vlastnostiach, aby ich okamžite nezačalo kopať a pokúsil sa ich dať vyššie.
Moskovský Kremeľ bol údajne niekoľkokrát vykopaný. Teraz sa ukázalo, že je to trochu v diere vo vzťahu k
zvyšku okresu.
Môžete sa však bližšie pozrieť na množstvo hlinených hradieb, ktoré má obrovské množstvo chrámových
budov.
https://pro-vladimir.livejournal.com/116073.html
Trochu o tom, ako rozkopali Rusko.
Môžete si spomenúť na množstvo ulíc „hlinený val“. Často existuje "hrdlo". Historici samozrejme obstoja, že
majú výcvik v obrane. Od Nefa to mali robiť predkovia.
A hovoria, že sa nikdy nedostali na dno Kremľa. Aj keď sme sa snažili kopať.
V rokoch 1972-1974 pri položení jamy na oboch stranách mauzólea, 15 metrov od múra Kremľa, bola objavená
západná stena alevizovskej priekopy. Takto to opísali archeológovia z Kremľa: „Vrchol steny leží iba pol metra

od moderného povrchu Zeme. Pri dosiahnutí projektovanej úrovne jamy (-10 metrov) nebolo možné dosiahnuť
dno priekopy. Ukázalo sa, že vnútorná stena priekopy [...] bola podobná ako v Kremli. Jedna fasáda steny,
otočená do vnútra priekopy, bola hladká a sklonená k Kremľu o výške 1,1 metra x 10 metrov. Ďalšia fasáda
steny, obrátená k Kremľu, pozostávala z oblúkov a bola zvislá. Obdobne sú usporiadané aj múry Kremľa.
Hĺbka oblúkov je 1,6 metra. Šírka oblúka v hĺbke 10 metrov bola 11,5 metra. Vzdialenosť medzi oblúkmi je 5
metrov. Múr je hrubý 4 metre. Západná stena priekopy bola postavená z tehál na základe bieleho kameňa.

https://pro-vladimir.livejournal.com/98345.html Архитектура= Азъ-РХ-Те-К-То-У-Ра

To znamená, že v „jame“ je nielen Kremeľ, ale aj klasické bašty, ktoré sa dnes dostali pod zem.

Čo je to za nezmysel postaviť pevnosť v jame?

A do akej hĺbky ide tento oblúk z bieleho kameňa? A čo robí oblúk v základe steny?

Jedná sa tiež o biele „kamenné“ skladané tehly. Že sem-tam trčia v spodnej časti celej budovy.
Existuje video popisujúce silu pôdnych sedimentov na území Kremľa.
Existuje aj taká štruktúra:

Všeobecný plán Najsvätejšej Trojice Lavra svätého Sergia z albumu z roku 1745

a samotná Lavra, ktorá sa nachádza v Sergiev-Pasad. A čo vidíme na hlavnom pláne? A všetky rovnaké bašty. A
navigačná hviezda.

Všetko, čo máme radi v metre predpotopných dopravných systémov.
http://places.arch-grafika.ru/news/2013-01-01-40

Tj. Všetky tieto budovy vychádzajú z budov, ktoré sú oveľa staršie, ako sa bežne verí.
Tieto hviezdy bašty sú roztrúsené v takom množstve po celom svete, že človeka jednoducho prekvapí, koľko
tých istých bolo založených. Niektorým pobočkám tohto metra sa im dokonca podarilo priradiť hranice. Ako
dáte hranicu Tagansko-Krasnopresnenskaya so vstupnými priekopami? A ak sú delá vybavené a ďalšie otvory
sú kladené tehlami a dátum „záložky“ je vyhlásený za dátum výstavby?
A preto niektorí dejatelia chcú, aby sa historické obdobie ľudstva zredukovalo na niekoľko storočí a všetko, čo
bolo predtým uznávané ako remake a falšovanie. Najzábavnejšie je, že rovnaké čísla sa prerušili už pred
niekoľkými tisíckami rokov. A pred nimi tiež boli podobné. A tam, pred našimi očami, históriou druhej svetovej
vojny sa niektorí snažia prepísať. Dať perifériám štatút univerzálneho pupku, okolo ktorého sa točia všetky
hviezdy, galaxie, alfa a kentauri. A potom sa čudujú, kto to všetko skryl, spálil a sfalšoval. A ukázalo sa, že
falšovanie zväčša robia tí, ktorí o ňom najviac kričia. Niektorí sa podriaďujú „módnemu trendu“, pretože v
tejto klietke s týmito banánmi je to také obvyklé. A ďalší zámerne pracujú pre túto kampaň.

Objavila sa zaujímavú fotografia
https://alvantara.livejournal.com/123218.html

Všeobecne platí, že v strede fiorentín typu „Star“ je často niečo, čo sa podobá studni. Možno vždy, ale neobjavil
som to zaujato.

Tu je mapa Michurin

Teraz je stred mapy väčší a zreteľnejšie viditeľný, takže:

Фонтан на параде https://youtu.be/63A9caiYnLw
Такое вот метро С кучей "кольцевых" и пересадок https://youtu.be/Qzfs4uHaG-c

Ďalší dokument o Kremli, vodný a energetický systém https://pro-vladimir.livejournal.com/277580.html

https://pro-vladimir.livejournal.com/110349.html

