NEVERTE NIKOMU A NIČOMU, KÝM SI TO SAMI NEOVERÍTE.
Veríte politikom? Jasné, politikom sa neverí už z princípu. Ak im však veríte napriek tomu, čo
dennodenne dokazujú, tak už ani ďalej radšej nečítajte. Tieto stránky nie sú určené vám. Miera
možného prebudenia do reality je totiž nad rámec vašich mentálnych schopností. A to bez urážky.
Človek buď má prirodzenú sebaúctu, pud sebazáchovy a súdnosť, alebo proste nemá.
Ak ste testom úspešne prešli, potom prečo si nepoložiť aj otázku, či môžeme veriť historikom,
vedcom, astronómom, súdom a prokuratúre, lekárom, učiteľom, obchodníkom, maklérom, proste
môžeme takto bez výnimky prejsť celým spektrom súčasnej spoločenskej hierarchie. Zdá sa vám to už
trochu prepálené? Veď každý človek si len ide za svojim snom a životnými cieľmi, tak nemôžeme
predsa každého jednotlivca viniť z nejakého klamstva. Musíme predsa mať nejakú vieru, nádej, lásku.
Znie to krásne, ale uvedomme si, že poznať skutočnú pravdu je naša svätá povinnosť. Mnohí nás
totiž klamú len preto, lebo nevedia že nás klamú. V tom je tá obludná absurdnosť. Povieme si o tom
neskôr a oveľa podrobnejšie.
Ak ste toho názoru, že na to aby nám hlásali večnú pravdu máme okrem politikov aj cirkvi a spolky,
politické strany a hnutia, tak tiež nastal čas, aby ste upustili od čítania týchto stránok. Vy nepotrebuje
hľadať pravdu. Vy ju už dávno máte a nebojte sa, nikto vám ju nechce zobrať. Veď blahorečení
chudobní duchom....
Ak ste ešte neodišli a čítate ďalej, tak sa vás pokúsim odradiť otázkou: „Naozaj veríte, že žijeme v tom
najlepšom svete, aký len môže byť, máme sa ako sme sa nikdy v histórii ľudstva nemali. Veď aj vojny
nás obchádzajú, máme tú demokraciu, banány dostupné každý deň, dokonca hypotéky, je nám
sveta žiť...“
Ak veríte že pravda je to, čo píšu noviny, čo vám povedia v televízii, čo znie z kazateľníc a čo nás učili
v škole, tak už prosím nečítajte ďalej. Ak ste dokonca liberálny demokrat, ktorý verí, že len vtedy
bude dobre, keď si každý bude robiť čo chce a kedy chce, tak vedzte, že v ďalšom bude popisované
len to, čo vy nazývate bohapustá konšpirácia. Veď všetko, čo nezodpovedá neoliberálnym zásadám
je iba konšpirácia. Iná, ako vaša pravda aj tak neexistuje... Načo sa týmito pomätenými nezmyslami
budete zapodievať? Liberálne je predsa to, keď si každý hlása a píše čo chce, takže odstúpte
a vykašlite sa na to. Vás sa to vôbec netýka. Vy máte svoj svet a svoju pravdu, takže si ju rozvíjajte. Ži
a nechaj žiť... Ak to nectíš, nie si liberál...
Zostal tu ešte niekto? Ak áno, čím vás asi môžeme odradiť? Povedzme tým, že prehlásim, že každý
z vás, ktorý sa ráno pozrie do zrkadla, sa díva iba na profil obyčajného raba. Díva sa na odraz
skutočného otroka fungujúceho v dobre vyladenom systéme, ktorý mu dennodenne riadi život. Riadi
mu ho však tak, aby tento status nepociťoval, ba dokonca mal radosť z toho že je vykorisťovaný. A je
úplne jedno, v akom spoločenskom postavení sa nachádza. Ak si napríklad myslíte, že ste mimo hry,
lebo ste veľký šéf, že napríklad vlastníte podľa vás úspešnú firmu, tak to je omyl! Aj my vlastníme.
A nemyslíme si to. Toto nie je hra na „lumpen proletariat versus elita“. Rabstvo sa prelína celým
portfóliom a postihuje všetky vrstvy obyvateľov. Od bežného robotníka z výrobne automobilov, cez
medzinárodné monopoly až po vládnucu skupinu svetových veľmocí. (Tu sa pýta filozofická otázka
pre každého jednotlivca v jeho spoločenskom statuse: „Je lepšie byť bohatým sluhom u chudobného
pána, alebo chudobným sluhom u bohatého pána, ak mu aj tak vládne niekto úplne iný?“)
Nuž dobre, ale kde sú dôkazy. Alebo kde sú iné možnosti? Každý človek aj s minimom intelektu vie,
že to na tomto svete nefunguje tak ako by malo, ale socializmus je blbosť, komunizmus blbosť na
kvadrát, aspoň s touto ľudskou garnitúrou a obvyklým ľudským charakterom nenažratého a
chamtivého jedinca nikdy nemá šancu.

Ale máme predsa demokraciu!
Ó, samozrejme, demokracia dáva aspoň zdanie toho, že o niečom rozhodujeme, keď si vyberáme
tých, ktorí budú na nás kašľať desať minút po svojej inaugurácii. Slobodne si totiž vyberáme len tých,
ktorých nám úplne neslobodne predvaria a naservírujú . Vybudovanie „konštruktívnej“ opozície je
len súčasťou veľkolepej hry na demokratické klamstvo. Všimnite si to: niekto vždy dôkladne vyberá
tak, aby aj ovca bol celá, aj baran sýty. Ľudia si z toho marazmu vyberú menšie zlo podľa citu,
svedomia, televízie, novín, besied, mítingov a predvolebných plagátov a môžu ísť ďalej pracovať na
svoje hypotéky, alebo zachraňovať svoje eseročky a živnosti. Odteraz sú však za všetko zodpovední už
len oni. Tak sme predsa volili...
Politici sa v novej situácii rýchle aklimatizujú, v politických kuloároch si rozdajú scenáre a potom už
prebieha to celé len v bezduchom štýle amerického wrestlingu. Zápasníci s profesionálnym
nasadením zabávajú publikum, ktoré nadšene tlieska, keď niekto poriadne dostane po hube.
No nevšimnú si pritom, že vstupné platia oni, teda diváci. Netušia že o výsledku zápasu aj tak
rozhodujú stávkové kancelárie, ktoré na tom musia zarobiť a podeliť sa s organizátorom hry. Takto
funguje celý demokratický systém. Tí, ktorí toto dobre vedia idú do politiky a vedia sa tam dobre
nabaliť. A „demokratický“ systém má takýchto ľudí veľmi rád. Dajú sa totiž ľahko kúpiť a potom držať
za gule, aby sa to o nich neprevalilo. Kto ide do politiky z nejakého presvedčenia, ten je buď blázon,
alebo iba naivný blbec. Buď sa totiž prispôsobí, alebo rýchlo v politike skončí. A vystúpiť z politiky bez
nejakých následkov sa len tak nedá. Nechcené jazvy a zlomeniny politického wrestlingu bolia dlho,
nie je to až taká jednoduchá zábava, ako sa to zvonku vidí.
Obzvlášť naivná je predstava ľudí, že voľby niečo zásadne zmenia. Vyčítajú vždy tým, ktorí na voľby
nechodia, že vďaka nim sa nerozhodlo v prospech „správnych“ ľudí, že chýbajúce hlasy mohli obrátiť
smerovanie krajiny k lepšiemu a bla, bla, bla.
Naozaj? Poďme si teda urobiť hypotetický scenár, že na Slovensku sa stane zázrak, že sa ľudia sami
rozhodnú postaviť proti neprávosti, vláde cudzích mocností a korupcii, že všetko bude v prospech ľudí
tejto krajiny. Povedzme že nejakým zázrakom si globálny režisér demokracie nevšimne, alebo to
jednoducho podcení a sa do kandidátky dostanú, boh vie odkiaľ, aj čisté nepoškvrnené politické ľalie,
ktoré v politike nikdy neboli a leží im len blaho krajiny a jej obyvateľstva na srdci: (Už to je blbosť, ale
dajme tomu...)
1. Deň volieb. Napriek masívnej reklamnej kampani sa Slováci zbláznili a zvolili úplne iných ľudí,
než im starostlivo vybrali z obvyklej farmy štandardných politikov. Nová vlna politickej čistoty
prevalila všetky očakávania a preferencie a volebné výsledky obvyklých strán sú na nule.
2. Deň po voľbách. Národ jasá a oslavuje. Všetci víťazi sú v uliciach, objímajú sa a pocit slobody
a spolupatričnosti lieta nad krajinou. Niet rozdielu medzi ľuďmi, všetci sú bratia a sestry.
Opozícia sa ťažko spamätáva a nevie to prežuť, časť nechápe a ticho zalezie do tmavých
kútov, časť však bez okolkov obracia kabát a hajde do ulíc hľadať nové možnosti ako sa
implementovať do situácie. Veď oni vlastne vždy chceli nové poriadky... Zvyšok rýchle balí
kufre a kontá a odchádza za hranice vytvárať zahraničný odboj. Svetová tlač a média najprv
prekvapene mlčia a potom po porade s globálnym režisérom vydajú rozpačité jednotné nič
nehovoriace komuniké.
3. Ďalší deň. Kým národ euforicky oslavuje, vodiči taxíkov vozia zdarma, podnikatelia rozdávajú
rôzne produkty, reštaurácie kŕmia zdarma, fabriky stoja s výrobou a organizujú mítingy,
poslanci nechcú strácať čas a okamžite sa schádzajú, aby urýchlili proces spoločenských
zmien. Bez problémov sa uskutoční rekonštrukcia parlamentu a vlády. Predsedom vlády sa

stane ten najlepší z najlepších, najschopnejší zo schopných, členmi vlády sa stane novodobý
zbor anjelov.
4. Ďalšie dni. Vláda vie že treba využiť tento moment prekvapenia v prospech občanov a vydáva
komplex zákonov, ktorý parlament bez okolkov prijme a podporí. Samozrejme všetko tak
jednoducho legislatívne nejde, ale pre urýchlenie tohoto popisu fiktívnych udalostí musíme
pripustiť nejakú mieru fantázie. Prostredníctvom nových zákonov a nejakej zázračnej
operatívnej zmeny Ústavy sa podarí urobiť tie zmeny, ktoré národ túžobne očakáva. Vláda
vyhlási prechodný stav, ktorý má za úlohu dostať Slovensko do zeme zasľúbenej. Vyrieši
sa nejakým zázrakom korupcia, prestrojí lojálna štátna správa, školstvo, súdnictvo, armáda,
zdravotníctvo a majetok môže zákonne patriť len Slovákom. Cudzie elementy ho musia vrátiť,
alebo keď ho chcú využívať na podnikanie musia za to tvrdo platiť. Nesmú sa drancovať naše
suroviny, lesy a pôda. Zavádzajú sa rôzne formy slobôd, ale aj úplná zodpovednosť štátnych
orgánov a vlády výhradne len voči ľuďom tejto krajiny. V zahraničí sa už spamätávajú z toho
čo sa stalo a zasadá najvyššie vedenie EU, USA a RF. Výsledkom je rezolúcia o hlbokom
znepokojení nad situáciou na Slovensku a vyzývajú vládu, aby si ctila medzinárodné dohody
a povinnosti vyplývajúce z členstva v OSN, EÚ a NATO.
5. Nasledujúce dni. Vláda nedbá na text rezolúcie a cítiac neutíchajúcu podporu obyvateľstva
prijíma ďalšie opatrenia prijímané s búrlivým ohlasom. Každý, včítane detí a dôchodcov sa
zaujíma o politické dianie. Ľudia tlačia na vedenia zahraničných firiem a tvrdo požadujú
zmenu formy vlastníctva s dôrazom na Slovenské záujmy a potreby. Za nimi sa už formujú
rady prezlečených kabátnikov, ktorí sú ochotní to okamžite za národ zobrať do rúk. Slováci v
zahraničí sú vyzývaní k tomu, aby prišli splatiť svoj dlh voči krajine a prišli svoje mozgy
využívať tam, kde je to principiálne potrebné. Kto nechce bez náležitého zdôvodnenia prijať
výzvu, ten stráca slovenské občianstvo. Vláda tlačí na obyvateľstvo, aby sa vrátilo do práce,
menej mítingovalo a pomohlo spustiť výrobnú a občiansku infraštruktúru. Občania sú zatiaľ
ešte v opojení a preto mnohí prijímajú túto výzvu. Začína sa však už prejavovať hlboká
nespokojnosť tých občanov, ktorým je a bol slovenský záujem vždy ukradnutý. Mnohé firmy
nemajú zdroje na výplatu, nakoľko sa už dlhšie nič nerobilo a mnohí podnikatelia musia
chodiť po kanáloch, aby sa vyhli zamestnancom, ktorí chcú svoje výplaty.
6. Ďalšie dni. Vlády mocností začínajú konať. Je vyhlásené celoplošné embargo na väčšinu
tovarov a potravín. Okolité krajiny uzatvárajú hranice a prejsť sa dá len na mimoriadne
vízum. Vojská NATO pre istotu sa tiež mobilizujú k hraniciam, obzvlášť aby mohli obrániť
americké záujmy v US Steel Košice. Vláda Slovenska hľadá vnútorné rezervy, ale zisťuje že ich
nemá. Krajina nie je sebestačná v ničom a potravinové rezervy sa rýchle míňajú. Končia sa
zásoby plynu a nafty. Zahraničné trhy na pokyn riadiaceho centra sa odvracajú od
Slovenských exportérov a neberú od nich vôbec nič. Automobilky majú plné parkoviská
produkcie, ale vstupné diely už nechodia a zamestnanci musia brať dovolenky. Polovica
národa je bez výplaty. Načo by im aj bola, keď niet čo kúpiť. Podnikavci a šmelinári majú zase
zlaté časy. Skončili finančné rezervy, štát kolabuje, občania sa búria...
A tu by som sa rád spýtal tých, čo si ešte stále myslia, že o niečom rozhodujeme, aký asi
bude ďalší scenár? Možno sa vo vláde teraz už padlých anjelov nájde nejaký Vasil B.
s pozývacím listom a vojská NATO prídu rýchle spraviť poriadok. Plne v súlade
s medzinárodným právom, len vietor zafúka z opačnej strany. Možno hladní a smädní ľudia
sami povstanú a urobia si poriadok a nahádžu nimi zvolených anjelov do hnojiska dejín.
Nebolo by to prvý, ani posledný krát v našich dejinách, keď niekto robil čo mohol v daných
podmienkach a potom ho vlastní občania obesili.

A teraz mi niekto môže právom povedať že som obyčajný skeptik a nedávam žiadnu šancu ani
východisko, ako sa vymaniť z tohto marazmu. Ale nie je to tak. Východisko je iba jediné:
-

-

-

Nesmieme stratiť národnú, rodovú identitu a štátnosť, lebo keď tie nebudú, nebude ani za čo
bojovať ani nás nebude mať čo spájať. Odnárodňovanie a rozbíjanie rodinných väzieb je
hlavný ciel globalizácie a hymna liberalizmu
Musíme zabudnúť na to, že zmenu môžeme urobiť sami, bez pomoci okolitých krajín
Musíme takticky počkať na vhodnejšiu chvíľu, poznať a analyzovať ciele globálneho režiséra,
ktorý evidentne zastavuje pochod globalizácie a zrejme smeruje dianie znovu do bipolárneho,
resp. viac polárneho sveta.
Hrať túto hru na vyššej úrovni riadenia procesov, teda dostať čo najviac správnych ľudí do
verejného povedomia. Tam by sa horeuvedený scenár mohol vyvinúť pozitívnejšie.
Rozvíjať vedomie občanov, prebúdzať ich a ukazovať im reálne kontúry sveta.

PREČO NEVERIŤ VEDCOM.
Do kategórie tých, ktorí nás nesmierne klamú, patria aj vedci. Nemám predstavu koľko z nich
to vníma a vie, ale ak verím v dobro človeka, som ochotný pripustiť, že väčšina netuší podľa
Ježišovho: „odpusť im Pane, veď nevedia čo činia“...
Prečo sa tak deje, vyplýva z „historických“ tradícií. Veda sa stala doménou tajných spolkov
a slobodomurárskej lóže a ak sa zatiahnu bežní ľudia do tohto systému, tak ich úlohou je len
tvoriť štít a bojovať za lož, ktorou sa potom dobre prostredníctvom tzv. oficiálnej vedy
manipuluje svet. Dobre odmeňovaní sú potom za to, ako ekvilibristicky dokážu obhajovať aj
to, čo sa obhájiť nedá...
Klasická vedecká komunita má celistvé akademické zásady, ktorými dokáže nových členov
držať pekne v predklone. Stať sa špičkovým vedcom môže aj bežný smrteľník, ale jeho
postavenie bude závisieť od toho, ako dokáže bez excesov manévrovať v úzkych okrajoch
vedeckej kariéry. Vyvolení a zasvätení totiž majú úplne iné mantinely, úplne iný rozsah
povolených znalostí a vedecké tituly a Nobelové ceny si bez štipky hanby poskytujú
navzájom. Výnimky potvrdzujúce pravidlo sú prípustné len vtedy, ak nezasvätený kandidát
dokáže prísť s teóriou, ktorá vyrieši nakopené problémy a brilantne vysvetlí nevysvetliteľné.
Čím je takáto teória menej pochopiteľná a čím má viac vzorcov, absurdností a konštánt, za
ktoré si môžete dosadiť čokoľvek, tým lepšie. Nevadí, že okrem autora tomu nikto
nerozumie. Hlavné je, že sme napríklad vysvetlili funkciu niečoho, čo bolo v kategórii
závažných vedeckých problémov. A tie bohužiaľ neustále pribúdajú s tým, ako pribúda počet
nadaných a talentovaných ľudí, často z nevedeckej brandže, ktorí sa v osobnej praxi vracajú
k dávno akoby „vyriešeným“ problémom.
Áno, praktici sú nesmiernym problémom súčasnej vedy. Nie každého totiž je možné
jednoducho odrovnať osvedčenou nálepkou konšpirátora. Ak sa raz niečo v dennodennej
praxi tvrdošijne chová ako mačka a veda tvrdí, že je to pes, potom nie je všetko
s kostolným poriadkom.
Nezasväteným vedcom niet veru čo závidieť. Ak niečo nové objavia, musia to vysvetliť na
základe dogmy a musia pritom použiť len schválené práce ctihodných vedeckých elít.
Preboha, len žiadne vlastné teórie!
To je, akoby ste objavili zemiakovú polievku, ale pred komisiou by ste ju museli uvariť
z kapusty, lebo zemiaky nie sú vedecky dokázané. Nobelovú cenu by nakoniec aj tak dostal

ten, ktorý by teoreticky a najlepšie maximálne neprehľadným vzorcom zdôvodnil, že
zemiaky sú v určitých kvantových podmienkach formou kapusty.
Neveríte?
Stačí si pozrieť históriu objavu tranzistora, alebo lasera a pozrieť sa koho odignorovali, ale kto
dostal Nobelovu cenu a za čo.
Správne, málokedy ten, kto niečo neobvyklé objavil, obvykle vždy ten, kto tento jav síce
debilne, ale dostatočne ekvilibristicky vysvetlil v intenciách vedeckej dogmy. Stačí ak tomu
nikto nebude rozumieť…
Prečo aj pomerne jednoduché javy nie sú už vysvetliteľné sedliackou logikou ako v dávnej
či dokonca relatívne nedávnej minulosti?
Fyzika bola v časoch zlatého veku naturálnou filozofiou a veda ako taká, bola určená pre
všetkých, ktorí na ňu mali vlohy a chuť.
Prečo zrazu prišla doba určená pre vyvolených a „vedenie - vedomosti“ a z nich odvodené
„védy“, teda učenie o vnímaní, vedení o stavbe a celistvosti v poznaní hmotného a
nehmotného sveta boli odstránené, ničené, falšované, alebo aspoň prísne zakázané?
Bol v tom premyslený ťah na šachovnici nového ustrojenia spoločnosti, ktorý kulminoval
na prelome 18 a 19 storočia. Bolo to obdobie keď sa svet potkýnal v poslednej kataklizme,
o ktorej nám oficiálne dejiny zámerne nič nehovoria. Ale my si o nej a tej ďalšej ktorá jej
predchádzala postupne povieme v kapitole o sprznených dejinách...
Ak si tento zákerný, dobre premyslený ťah teraz spoločne odhalíme, dostaneme sa
k prapodstate jednej z nesmierne dôležitých vedeckých lží.
Ako k tomu všetkému došlo?
Tajná cirkevná lóža v Yorku prostredníctvom ctihodného Isaaca Newtona sa jedného
pekného dňa rozhodla, že musí raz a navždy odstrániť z tohto sveta satanskú a pohanskú
substanciu ktorou je nenávidený éter.
Ak ľudia zabudnú na éter, zabudnú aj na éterické bytosti a nebudú mať schopnosť sa nikdy
oslobodiť, nikdy nenadobudnú vyššie vedomie.
Najlepší spôsob bude pomocou „temných“ síl klasickým spôsobom obsadiť tie odvetvia
vedy, ktoré s touto substanciou operujú, s cieľom odstrániť ju zo všetkých kníh, literatúry a
vedeckých prác. A efektívne bude sa skryť pod kepienok inej vetvy slobodomurárov.
Samotný Isaac Newton sa teda stal vyvoleným zakladateľom novej teórie exaktnej vedy,
ktorá bola hrobárom všetkým vedám, ktoré boli pred tým založené na princípe
prirodzeného poznania, osobnej intuície a zdravého sedliackeho rozumu.
Namiesto prirodzeného filtra poznania, teda vágnosti, účelovo sa zaviedol umelý filter,
ktorý bol nazvaný „diskrétny“. Naviac sám Newton vymyslel umelý formálny jazyk, aby
veda bola zrozumiteľná len vyvoleným.
Tým zaviedol do praxe dodnes platný pseudovedecký prístup, v ktorom len akademický
systém a nie vágne poznanie určuje, čo je a čo nie je vedecké, alebo objavné. Mal to dobre
premyslené a odkopíroval to zo svojich osobných skúseností získaných v drsnej politickej
kariére poslanca anglického parlamentu, ministra kráľovskej mincovne a z pravidiel elitárskej
cirkevnej lóže, ktorá ho forsírovala k doživotnému obsadeniu kráľovskej akadémie .
Tam sa takéto pravidlá hodili na ovplyvňovanie vedeckého vývoja a Isaac sa ako žaba na
prameni dožil v pozícii prezidenta Royal Society a zároveň predsedu tajnej lóže úctyhodného
veku 84 rokov. Toto u ozajstných slobodomurárov nie je možné (povinné striedanie).
Takto vyťažený človek nemal mnoho času na vedecké práce, preto mu ich na pokyn z lóže
vytvárali mladí študenti a nadaní vedci. Neskôr si podľa nových akademických pravidiel
klasickým poslaneckým spôsobom, teda bezcharakterne, prisvojoval už aj práce a myšlienky
členov akadémie. Málokto sa opovážil proti tomu vystúpiť a ani také vedecké kapacity ako

Leibnitz a Hook nijako neuspeli, aj keď verejne obvinili Newtona z plagiátorstva. Mali proste
smolu…
Ovládaciu páku vedy mal už kráľovnou Annou do rytierskeho stavu uvedený sir I. Newton
pevne v rukách.
Éter bol nadobro odstránený, védické, grécke a iné poznatky boli prepísané takzvaným
newtonovským formálnym jazykom a héliocentrizmus bol zabetónovaný newtonovskou
fyzikou. Amen. Tak sa to tvrdí, ale ako uvidíme, všetko sa mohlo spáchať oveľa neskôr, ako
mohol Newton reálne ovplyvniť.
Éter ešte dlho tvrdošijne zotrvával v mysliach vedcov, lebo bez neho fyzikálny, chemický
a biologický svet aj tak nemôže správne fungovať. Postupom času sa vďaka „vedeckému
filtru poznania“ údajného autora Isaaca Newtona našli skvelé ošúchané záplaty.
Vedci vďaka dogme bojovali s nesúladom teórie a praxe, ale nepomohli si .
Aj Mendelejev musel, aj keď veľmi neochotne zo svojej periodickej tabuľky odstraňovať éter,
ak chcel vôbec v akademickom klube uspieť.
No potom prišli žoldnieri a žongléri vedy, ktorí našli rôzne univerzálne záplaty.
Napríklad Einstein dal recept, ktorým sa dá vysvetliť čokoľvek potrebujete: „ Všetko je
relatívne, aj zemiaky sú kapusta, ak sa na to pozriete zo správneho horizontu udalostí...“
Keď vám to nestačí, následne objavené kvantovanie vám tak presne popíše nepresné
procesy, že máte neskutočne presný súčet nepresných čísel. Naviac máte možnosť legálne
vstupovať do procesov, ktoré ovplyvňujú výsledok experimentov, takže očakávaný
výsledok viete dopredu. Super nie? Kvantujú sa už dokonca aj dejiny a astronómia...
Na čom je vlastne založený ten záhadný nenávidený éter a čím bol nahradený?
Poďme na to od konca:
Éter bol nahradený korpuskulami, teda drobnými, pre istotu ešte aj absolútne
neviditeľnými časticami. Čo keby náhodou ich niekto chcel naozaj vidieť...
A všetko čo sa okolo nás deje, je vraj len pohyb a interakcia rôznych newtonovských častíc,
ktoré je možné popísať konkrétnymi matematickými vzorcami. A keď to možné popísať nie
je, nebude to môcť štruktúrami akademického sita nikdy prejsť. A všetko sa dá zdrojovať.
Preto keď vidíte nejaké vedecké práce, všimnite si, ako autor musel striktne uviesť zdroje
z ktorých čerpal a odvolať sa aj na každého autora. A pozor! Nie hocijakého! Musel to byť
preverený a overený autor a aj on musel bezvýhradne čerpať z „legálneho“ prameňa .
Takto sa postupne prepracujete až k samotnému Newtonovi, ktorý vraj tento systém
„diskrétnej filtrácie nechceného“ vymyslel. A kde je priestor pre vedeckú tvorivosť? No asi
nikde! Preboha načo tvorivosť, tvorte z kapusty a držte hubu!
No stalo sa a časticová teória veľmi rýchle sa začala potkýnať o vlastné krivé nohy a nie
všetko matematicky sedelo akoby malo.
Nevadí, rozhodla akademická rada, stačí vymyslieť správne konštanty, ktoré urobia potrebnú
korekciu a bude to ako má byť!
Keď sa pozrieme do oficiálnych dejín vedy, musíme si ihneď všimnúť, že po prijatí týchto
zásad a metód tzv. „exaktnej vedeckej práce“ nastal nebývalý hon na hľadanie konštánt.
Vznikali ako huby po daždi.
Nebudeme si ich menovať, každý sa ich musel nabažiť v škole napríklad na hodinách fyziky.
Mená objaviteľov, ktorí si na tomto princípe založili celoživotnú kariéru sú aj tak z jedinej
kapusty…
Štítom novej školy bola teda matematika, lebo ňou sa dá vraj popísať všetko. A kto ňou
nenarába, aspoň sa nebude do toho montovať.

Neviem však, či to bola najlepšia voľba, pretože „matika“ je naozaj exaktná, je to ozajstná
kráľovna vied, s ktorou sa veľmi čarovať nedá. Dva a dva budú štyri, či chceme, alebo nie,
preto ak newtonovská prax ukazovala niečo iné, muselo sa postupovať nasledovne:
EXAKTNÝ VEDECKÝ POSTUP:
1. Vieme reálny výsledok nejakého javu, ktorý nám ukazuje život.
2. Máme vzorec odvodený z meraní a experimentov na základe novej časticovej fyziky
popísaný newtonovsky.
3. Vidíme, ako nám to zaboha nesedí s realitou.
4. Hľadáme konštantu, ktorú keď tam dosadíme, výsledok bude aspoň približne sedieť.
5. Ak nestačí jedna konštanta použijeme ich viac. Keď to nestačí, výsledok integrujeme,
derivujeme, interpolujeme, alebo nejako ináč skrútime hore, dole, doprava, či doľava,
alebo podľa potreby ináč upravíme…
6. Výsledok si dáme schváliť u kapustológov.
5. Ak sme aj my z tej dobrej kapusty, môžeme dostať ochrannú známku a konštanta
dostane naše meno a nasledovné generácie sa o nás budú učiť v škole.
Návod nám samozrejme ukázal sám Newton, ak môžeme veriť historikom, že mal na to čas a
intelekt, keď vymyslel gravitačnú konštantu. Namiesto toho, aby nám konečne jasne
povedal, čo to tá nešťastná gravitácia vlastne je, našiel také číslo, ktoré keď dosadíme do
pomerne jednoduchého vzorca, bude nám zhruba ukazovať výsledok použiteľný v bežnej
praxi pri posudzovaní sily pôsobenia zemskej príťažlivosti na bežné telesá.
Keby bol len tušil, koľko komplikácií tým narobí nasledujúcim generáciám, možno by volil inú
cestu. Ale čo už. Aspoň sa vďaka nemu mohli plne realizovať armády výskumníkov
v časticovej fyzike a kozmológii, ktorí vlastne nám všetkým a hlavne veriacim dokázali takú
absurdnosť, že Stvoriteľ nebol schopný svet urobiť dokonalý a harmonický.
Bolo to v ostrom rozpore s predchádzajúcimi poznatkami starých civilizácií, ktoré videli svet
úplne ináč a chápali súvislosti na inej, vyššej úrovni poznania.
Dnes nás zámerne učia, že svet sa ešte v nedávnej dobe vyvíjal postupne od primitivizmu k
osvietenstvu. Nie sme hodní poznania, že svet pred zatajovanými globálnymi kataklizmami,
ktoré prebehli pomerne nedávno bol na takej vysokej úrovni o akej sa nám ani nesníva. Že
ľudstvo už minimálne trikrát spadlo do doby kamennej a muselo začínať od piky.
Dnes sme už tak otupení tým, čím nás očkujú od malička, že nás ani nenapadne sa ani
logicky zamyslieť nad tým, čo za voloviny nás to učia v rámci časticového podania sveta
údajne vymysleného Newtonom.
Aj sedliaka napadne sa zamyslieť napríklad nad tým, prečo sa svetlo javí ako svetlo.
A kde je ten prach, ktorý nám tie Newtonom vymyslené častice zvané fotóny vlastne sypú
nepretržite na hlavu. Kto nám napríklad od tohto bordelu čistí sietnicu oka a ako je možné,
že tak malé častice idú tak rýchlo- ba vraj najrýchlejšie ako sa len dá a pritom nemajú na to
logickú kinetickú energiu. A ešte sa pritom vlnia, ako praštené. A prevalia sa hravo aj cez
sklo, vodu, kryštály… Čo za diabol ich k tomu núti?
Ak má ten časticový fotón takú mieru energie, že dokáže vraj aj celým vesmírom preletieť
300 000 km za sekundu, tak podľa newtonovských vzorcov nás jediný fotón musí pri dopade
na ľudské telo v okamihu prevrátiť na popol a prach. Neprevráti… Našťastie.
Bravúrne vysvetlenia vedcov, ktorí tvrdia že „sily sveta nie sú jednotné“ sú tak debilné, že ich
je škoda uvádzať, aj keď uznávam, že to tí vedci ozaj nemajú ľahké.

NESMÚ CHUDÁCI VYMÝŠĽAŤ ŽIADNE VLASTNÉ TEÓRIE. Len tie konceptuálne...
Varia z tej svojej kapusty potom len rôzne prívarky, prílohy a kombinácie, ktoré im nielenže
nevoňajú, ale nám praktikom ani trochu nechutia. Majú jediné šťastie, že 99 % ľudí tejto
planéty to nezaujíma a nepotrebujú to jesť a kto to pre život aj potrebuje, ten vníma len
výsledný efekt a praktické dôsledky: ak niečo natriem na modro, bude to modré…
Svet stvoriteľa našťastie funguje aj bez náležitého zdôvodnenia a fungovať aj bude. Pobeží aj
bez ľudí. Nepotrebuje žiadne exaktné, alebo neexaktné vysvetlenie.
ŽIADA SI TO LEN POTREBA A POVINNOSŤ POZNAŤ PRAVDU.
Väčšina vedných odborov sa našťastie odohráva na empirickom ihrisku a teoretické
zdôvodnenie nie je pre funkčnosť a praktické využitie až tak podstatné. Horšie je, ak treba
nový poznatok zverejniť a v súlade s existujúcou teóriou a aj prijateľne vysvetliť.
Často sa to nedarí a profesionálni vykladači kapustových teórii sa pritom evidentne viac
zapotia, ako sami objavitelia daného nového javu. Kopia často nechtiac klamstvo na
klamstve. Stavajú pyramídu otočenú na hlavu. Na spodku je totiž položený Newtonov vadný
kameň a smerom dohora sa rozširuje o ďalšie kamene podľa neho modifikované , čím sa
ťažisko pravdy neustále vzďaľuje od osi. Takáto pyramída raz musí zákonite spadnúť.
Tu je potom namieste zásadná otázka: Bolo by vrátenie éteru do logických súvislostí
poznania a vedy východiskom z bludného kruhu?
Odpoveď je : Určite by to bolo aspoň lepšou alternatívou. Stálo by za pokus to aspoň skúsiť.
Vysvetlili by sa teda aj javy, ktoré sú teraz ťažko vysvetliteľné?
Áno, možno aspoň oveľa lepšie a jednoduchšie vysvetlili.
Tak prečo sa to nesmie urobiť? Prečo to nikto neurobí? Azda tí, ktorí o tom rozhodujú o tom
čo sa vo vede v minulosti stalo už ani nevedia?
Odpoveď znie, určite to vedia, ale loď klamstva sa už tak vzdialila od bezpečného brehu, že
vystúpiť z nej nie je už aj tak možné. A z pohľadu bežného človeka sa nič tak strašného
nestalo.
Zmení sa gravitácia, keď ju budeme vedieť vysvetliť? Nezmení. Bude inak fungovať výroba a
priemysel, keď budeme vedieť, ako sa skutočne prelína hmota a energia? Nie.
Budú lacnejšie banány? Nebudú.
Že sa minuli bilióny na výskum nezmyslov a aj sa neustále míňajú, to nikoho netrápi a trápiť
nebude. Nikto predsa nezastaví práčovne peňazí typu NASA a napr.CERN, kde sa skúmajú
exotické neexistujúce častice. Tento finančný balast okrem iného totiž živí nespočetné rodiny
zamestnancov, výskumníkov, pomocného personálu a dodávateľských firiem. Mojim cieľom
nie je nikomu ubližovať. Veď keby sa tento moloch musel rozbiť, doplatili by na to len tí
nevinní. Znova opakujem: ide len o povinnosť poznať a zjaviť pravdu. Aj keby ju potreboval a
využil len jediný človek na planéte .
OK. A povedzme si, v čom sa vlastne teória éteru líši od teórie časticovej?
Keďže máme v autorskom tíme vlastnú teóriu éteru, ktorá je odvodená z mojej pôvodnej
teórie chirality vytvorenej a zverejnenej vo VM magazíne už v roku 2003 a bolo skutočne
dosť času si ju overiť aj v praxi, použijem ju na čo najjednoduchšie vysvetlenie rozdielov.
V prvom rade tu chcem prehlásiť, že mi je jedno, či bude niekto považovať nasledovné
riadky za neexaktné, teda absolútne nevedecké, lebo nesplnia ani jednu podmienku
kapustovej mafie. Zámerne sa vraciam k vedeckým metódam používaným ďaleko
vyspelejšími spoločnosťami už dávno pred Newtonom, teda cez vágny prístup. Ak však
veľmi chcete, zdroje z ktorých som čerpal sú tieto: výrobná a výskumná prax, životné
skúsenosti, pomoc spoluautora a vyššie vedomie.
A TÝMTO POSTUPOM SA BUDE RIADIŤ V NASLEDUJÚCOM CELÁ TÁTO KNIHA.
Komu sa to nepáči, nech to nečíta.

TEORIA ÉTERU Z POHĽADU TEÓRIE CHIRALITY A VÝSKUMNEJ PRAXE.
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Táto teória potreby opätovného nasadenia fyzikálneho éteru je vlastne praktická teória.
Vyšla z reálnej potreby vysvetliť javy, s ktorými sme sa stretávali v oblasti teplotechniky,
elektrotechniky, pri každodennej chladiarenskej praxi a narábaní s technickými plynmi.
Pri pokusoch s plochými vákuovými kolektormi sa potvrdilo podozrenie, že korpuskulárna
teória ktorá tvrdí, že „teplo je len pohyb molekúl a chlad sa vytvára odoberaním kinetickej
energie“ nemôže mať pravdu. Jednoznačne je možné preniesť aj chlad ako energiu a to
dokonca vo vákuovom prostredí z jedného absolútne čierneho telesa do druhého bez
pričinenia akéhokoľvek vedou uznávaného nosiča energie. Ten nosič tam totiž je!
Teda chlad je rovnaká, dokonca aktívna forma energie, rovnako ako je aj teplo, akurát je
opačnej chirálnej polarity. To časticová teória vylučuje, pretože pojem chlad je podľa nej len
stav zníženej kinetickej energie molekúl v posudzovanom telese, alebo prostredí a opačný
proces ovplyvňovania vraj nie je možný.
To nám vnuklo potrebu skúmať a preveriť všetky súvislosti spojené s prenosom energií, ich
možnej premeny na iné formy energie, predovšetkým na elektrickú energiu a naopak.
Nakoľko na takéto konšpiratívne výskumy nie je možné dostať žiadny grant, museli sme si
pomôcť sami… Odborná špecializácia vo vlastnej firme s vlastnými zdrojmi to umožnila.
Preverené boli fázové premeny plynov, vplyvy zmeny skupenstva na charakter a smer toku
energie, adiabatická demagnetizácia paramagnetických solí, prečo rôzne fyziologické
vnímanie tepla a chladu absolútne nekorešpondujúce s termometrickým meraním, Peltiereov
a Siebeckov jav, vákuové javy, Teslove javy, formy plazmy a ďalšie podozrivé následky a
súvislosti.
Výsledkom už prvých pokusov boli nasledovné poznatky:
Najprv len teplo voči chladu prešlo pojmom chirálne, vzájomne nulované energie, neskôr aj
elektrika a magnetizmus a následne sa nám podarilo obsiahnuť úplne všetko.
teplo a chlad nie sú teda dôsledky stavu kinetickej energie molekúl, ale stavu hustoty dvoch
úplne protichodných foriem energie doslova nasiaknutých v hmote. Čím je táto hustota danej
formy chirálne zlepenej energie vyššia, alebo nižšia, tým nám meracie prostriedky- teplomery
namerajú vyššiu, alebo nižšiu teplotu. A tá sa môže veľmi líšiť od pocitovej.
Meracie prostriedky merajú tok energie v stave vyrovnávania chirality meracia sonda – merané
teleso, kvapalina, plyn a tým vlastne určujú priebežne meraný stav teploty.
Hmota sa chová ako molekulárna špongia, do ktorej sa energie doslova vpíjajú, pokiaľ je
v nej en. hustota nižšia, ako je v okolitom energetickom prostredí. To platí aj naopak a platí
pre obe chirálne zložky v súvzťažnosti na ich polaritu. Plne to platí aj pre biosféru.
Molekulárna stavba hmoty určuje nasiakavosť a tepelnú charakteristiku látky, teda či je
dobrým, alebo zlým vodičom tepla, alebo chladu. Niektoré látky, obzvlášť izolanty sa nechovajú k
obom zložkám rovnako a môžu byť lepším izolantom tepla, ale horším izolantom chladu a naopak.
Tepelná a elektrická vodivosť majú zjavnú súvzťažnosť, ale rôzne ovplyvnenú štruktúrou hmoty.
Ak nie sú chirálne zložky energie viazané na hmotu, vytvárajú dve formy plazmy: studenú a
teplú, ale mimo hmoty nemá zmysel hovoriť o teplote. Miliónové teploty určené podľa
spektrálneho vyžarovania sú blud. Reálna tepelná nasiakavosť hmoty končí okolo 6000 OC.
Prostriedky merania - teplomery môžu za určitých podmienok namerať inú teplotu ako
sa fyziologicky, teda pocitovo javí a udávajú pomerný súčet oboch chirálnych
zložiek. Medzi chirálnymi zložkami dochádza k postupnej interakcii a potom sa tento jav
stratí a rozhoduje výsledná hustota energie.
Horúce kvapaliny je možné za určitých podmienok oveľa rýchlejšie zmraziť ako studené
a naopak. Vzniká jav chirálneho kyvadla, ktorý časticová fyzika nevie jednoducho a jasne
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vysvetliť.
Medzi chladom a magnetický poľom je priama súvzťažnosť a jedna forma sa dá obojsmerne
premeniť na druhú. Majú rovnakú chirálnu podstatu.
Medzi teplom a elektrickým prúdom je priama súvzťažnosť a možnosť vzájomnej premeny.
Teplo a elektrický prúd majú rovnakú chirálnu podstatu.
Snaha o chirálnu rovnováhu je hnacím motorom všetkých dejov, včítane biologických.
Výroba el. energie je v princípe proces rozbíjania chirality. Chiralita je obsiahnutá všade
v okolitom prostredí a vieme ju rozbiť napríklad pohybom koncentrovaným magnetickým
poľom, alebo odberom do vodičov v rôznych zónach potenciálov a energetickej hustoty okolia.
Ak použijeme napríklad vhodnú dvojicu kovov s rôznym chirálnym potenciálom a spojíme
vodičmi a následne začneme ich rozkladať napríklad v elektrolyte, získame vnútorný
„nasiaknutý“ elektrický prúd. Bude tiecť od vyššieho potenciálu po nižší chirálne rozložený v
oboch smeroch. Funkčnosť takejto tzv. batérie skončí momentom vyčerpania obsahu
energie do stavu rovnováhy potenciálov. Proces je za určitých podmienok vratný nabíjaním.
Nosič chirálnej energie postupne degeneruje a stráca kapacitu.
Tuhé vodiče sa vyznačujú charakteristickou stavbou kryštalickej mriežky, ktorá umožňuje oddeliť
chirálne zložky tak, že jedna potečie v snahe o rovnováhu pod povrchom kovu a druhá tesne nad
jeho povrchom, kde ho záporná zložka chladí a kladná poháňa elektrické obvody.
Éter je vlastne chiralita – rovnováha dvoch elementárnych energetických vortexov.
Éter sa používal v ľudskom povedomí tisíce rokov a keďže žijeme bez neho len pár storočí,
možno si na jeho návrat rýchlo zvykneme.

Aby sme to čo najjednoduchšie zhrnuli a podali to zrozumiteľne :
Éter je úplne všade okolo nás a neustále tečie od miesta vyššej hustoty do miesta nižšej
hustoty špirálovým pohybom a vplyvom hmoty sa môže štiepiť na chirálne elementy.
Nakoľko sa jedná o veľmi jemnú, supratekutú substanciu, prejavuje sa nám len nepriamo.
Bráni napríklad zrýchleniu hmotných telies aj vo vákuu, je pôvodcom vzniku elektriky a
magnetizmu, tepla a chladu, chemických väzieb, čí reakcií a poháňa všetky biologické
procesy.
Éter je priamym predchodcom formy hmoty, do ktorej sa môže za podmienok kritického
tlaku a teploty, teda dostatočnej vlastnej energetickej hustoty pretransformovať.
Obvykle k tomu potrebuje zárodočný program, informáciu, napríklad prímes, zrnko
kryštálu, DNA a pod. Ak informácia chýba, vznikne len plyn, alebo kvapalina.
Mimo vplyvu hmoty sa chová éter ako neutrálna rovnováha chirálnych zložiek.
Chiralita je bipolárna vlastnosť éteru a dvoch jeho zložiek, ktoré sa vzájomne nulujú a
výsledok je stav, ktorý poznáme ako fyzikálne vákuum. Napriek tomu je v ňom obsiahnutá
obrovská miera voľnej energie.
V súčasnej dobe k získaniu elektriky rozštiepením na elektrickú a magnetickú zložku je
potrebné vyvinúť takmer rovnakú mieru práce, ako z nej v konečnom dôsledku získame.
V minulosti to tak nebolo a dôvody prečo je to tak dnes budú popísané neskôr.
V blízkosti hmoty dochádza k veľmi dôležitému javu, ktorý sme nazvali chirálna
deformácia, alebo deformácia v stave chirálnej rovnováhy:
Éter síce voľne preteká hmotou, ale vzájomná interakcia spôsobuje okolo dostatočne
energeticky silne nasiaknutých hmôt a okolo veľkých telies interakčnú vrstvu vo forme
viacerých sfér. Tieto sféry sú oblasti zdeformovaného éteru, ktorý sa síce nerozpadol, ale

odstredivé a dostredivé sily chirálnych zložiek sú v tenzii. Túto sféru si telesá nesú so
sebou.
Čím je teleso hmotnejšie, tým má deformačnú zónu väčšiu. Ak sa stretnú dve chirálne sféry
dvoch veľkých telies, dochádza k snahe o chirálnu rovnováhu energie a tenzia hustejšej
sféry nasáva druhú, čím vyvoláva GRAVITAČNÝ EFEKT.
Okolo biologických štruktúr je navyše obalová sféra modulovaná aj mierou vnútorného
informačného poľa, preto má osobitú formu, ktorú poznáme ako AURA.
Vďaka supratekutosti éteru, ktorú môžeme laboratórne pozorovať na úrovni veľmi nízkych
teplôt, sa svetelný impulz šíri ako vlna aj na vesmírne vzdialenosti bez strát. Žiadny
časticový fotón svetelnú vlnu nesprevádza.
Časticové javy môžeme očakávať až v momente interakcie s hmotou, inak nie.
To platí aj v prípade elektrónu. V elektrických okruhoch žiadne časticové elektróny, diery,
či donory neexistujú.
Elektrický obvod je tok oddelených zložiek chirálnej energie jedným smerom vodičom,
druhým smerom tesne nad jeho povrchom. V striedavých obvodoch samozrejme striedavo
v súlade s frekvenciou siete. Čím vyššie je transportné napätie na vodiči, tým sú od seba
zložky viac oddelené a vodič viac energie prenesie pri rovnakom priereze.
Vznik hmoty formou kondenzácie éteru napríklad vo forme plazmy, alebo plynného stavu
je sprevádzaný potrebou dostatočnej hustoty chirálnej energie a tlaku.
Plazma musí byť udržiavaná v magnetickom poli, teda musíme rozbiť a oddeliť chirálne
zložky a podvojná zložka chladu a poľa musí obklopovať zložku tepla a elektriky. Snaha o
chirálnu rovnováhu bráni stabilite plazmy, preto vyžaduje silné pomocné magnetické pole,
ktoré sa robí umelo (tzn. umelo dotujeme zápornú zložku chirality).
Ak by sme však chceli vytvoriť umelý plyn, napríklad He, museli by sme dokázať po
oddelení zložiek chirality ešte vyvolať taký tlak, ktorý by spôsobil chirálnu samodržnosť.
Všetka hmota vesmíru je od princípu chirálnej samodržnosti závislá.
Podmienkou je stlačenie vnútornej zložky plazmy do takého malého objemu, že sa
elektrické zložky zbalia do formy mikrovortexu a druhé, magnetické zložky sa k nej
pripustia a v snahe sa vrátiť do chirality ju zvonka obalia a pevne uzavrú voči okoliu.
Takýto „atóm“ nepotrebuje žiadne vymyslené častice, ani elektrón k tomu, aby stabilne
existoval.
Nakoľko okolo takého kondenzátu, t.j. „atómu“ vzniká aj vo vákuu mikrooblasť
deformácie, musí byť zákonite sprevádzaná vznikom sféry s tenziou. Tá núti napríklad
atómy plynu sa spájať do molekúl.
Miera „dávky“ kvánt chirálnej energie zbalená obrovským tlakom do dvojzložkového
stabilného kŕča nám určuje daný prvok periodickej sústavy a silu jeho väzby.
Život je neustála interakcia a výmena energie, nekonečná snaha o zachovanie chirálnej
rovnováhy. Potrebuje však program a zdroj.
Ako stvoriteľ zvláda tento náročný proces, to presne nevieme, ale Nikola Tesla tiež
vypracoval schému, ktorá naznačuje existenciu univerzálnych princípov. Prvky majú potom
vlastnosti a stabilitu zhodnú stým, ako sa nachádzajú v jeho multiplikačnom diagrame. Stav
hmotného sveta a života v ňom je úplne prirodzene fraktálne riadený energiou,
rezonanciou, frekvenciou, spätnou väzbou a vyššími a nižšími harmonickými zložkami. Teda
ani stvoriteľ určite nič nenechal na náhodu a našiel podmienky pre dokonalosť a harmóniu.
Nechápem, prečo sa to tak úporne snažíme zničiť...

HISTÓRIA A HYSTÉRIA LŽI.
Snáď v žiadnom vedeckom odvetví sa nesústredilo toľko úsilia v implementovaní lži, ako
v histórii ľudstva. Známe pravidlo, že „históriu píšu víťazi“ sa prelína až do absurdnosti.
Človek už počas svojho pomerne krátkeho života sa s údivom pýta, či azda včera prišiel z inej
planéty, keď dnes neplatí už ani to čo sa udialo pred rokom.
Najviac je prekvapujúce, že ľudia prijímajú tieto priebežné zmeny dejín s absolútnym
pokojom a nezáujmom. Pravidlo, že opakovaná lož sa postupne stáva pravdou sa potom musí
prejaviť v takom rozsahu, že dopátrať skutočné udalosti je takmer nemožné.
Falšujú sa pre istotu aj falošné dokumenty, lebo už si nikto nepamätá, či sú, alebo nie sú
pravé. Túto účelovú zákazkovú činnosť potom môžete len s údivom analyzovať ako
nekonečné besnenie, ak úplnou náhodou nájdete pôvodné stopy v dvoch, troch odlišných
verziách.
Najprv pred pár storočiami aktéri zmien napíšu falošné dejiny Číňanom, aby ich legálne
posadili na územia, ktoré nikdy neobývali, dali im cudzie národné symboly, ktoré nikdy
nemali, vymysleli vládcov, ktorých nikdy nebolo, pripli objavy a vynálezy, ktoré im nepatria a
hop! Tu sa nájdu zrazu rôzne upravené verzie, ktoré všetko pôvodné úplne negujú. Falošná
modrá sa zmení na falošnú zelenú…
Kto to preboha postupuje tak neodborne, že za sebou necháva blbosti a nelogické fakty,
ktoré potom čínskych historikov privádzajú do zúfalstva. Nečudo, že je v Číne zakázané
hovoriť o pyramídach a hrobkách bielych vládcov a archeologický výskum sa robí pre istotu
pod prísnou kontrolou štátnej bezpečnosti, lebo nič nesedí, všetko sa musí skrývať a
kamuflovať.
Výsledkom je ďalšia lož, lebo zdôvodnenie nie je možné napasovať na spoločenskú úroveň
znalostí, ktorá bola len účelovo vytvorená a pribúda nová verzia dejín: faloš a klamstvo
najvyššej triedy…
V Európe máme aspoň tú „výhodu“, že všetko sa už stihlo nejako účelovo zjednotiť,
archeológovia majú jednotný manuál a presne vedia čo majú hľadať, čo nemajú hľadať, čo
môžu zverejniť a čo v tichosti musia uložiť do tajného depozitu.
Pravidlo je jednoduché: ak bolo určené, že Slováci prišli v 6. storočí na svoje územie, tak
potom všetko staršie je Keltské, alebo nejakej inej špecifickej kultúry. Ak to má ornamenty a
svastiku, tak to je nebezpečná vec patriaca do depozitu.
Podľa tejto logiky sa o pár storočí nález americkej whisky nájdenej na našom území
vyhodnotí, ako americká kultúra. Nález Gottwaldových spisov, ako sovietsko-česká kultúra.
Konzerva s maďarským gulášom ako maďarská kultúra… A pritom tu budeme stále iba my.
Ale tu sranda končí. Predstavte si, že by ste za týchto podmienok mali fungovať v archeológii,
alebo histórii. Žiaľ presne tak sa postupuje...
Nielenže máte problémy s pravosťou dokumentov, ale vám niekto ešte účelovo prehádže
letopočty a obdobia. Ani pri všetkej dobrej vôli vám z toho nič normálne nemôže vyliezť.
Teraz sa vám to ešte bude zdať nemožné, ale mali by ste vedieť, že oficiálne obdobia v poradí
„pravek, starovek, stredovek, novovek a moderná doba“ sú úplne prekrútené s určitým
konkrétnym zámerom falšovania dejín. Skutočný sled dejín ale údajne bol: Stvorenie,
pravek, starovek, stredovek, antická doba, predpotopná doba a novovek. V cirkevných
kruhoch to asi vedia, lebo oni si to tak interne píšu!
Možno ešte všetkému nerozumiete, ale fixujte si aspoň reálnu skutočnosť, že antická doba
bola jezuitmi pre nás nehodných zámerne hodená do obdobia až pred stredovek.
Blbosť! Prečo by to robili? Čo by im to prinieslo?.
Nuž poďme rozmýšľať, zdôvodniť a potom si to aj dokázať.

Predstavme si, že svet v období rokov okolo 14. storočia terajšieho datovania je na vrchole
svojej vyspelosti, ktorú nedosiahol ani dnes. Aspoň nie po stránke morálnej a ľudskej.
Technická vyspelosť je v niektorých ohľadoch vďaka vtedajším špecifickým podmienkam
omnoho vyššia ako dnes.
Ľuďom sa darí žiť v súlade s prírodou v nádherných bielych antických mestách z mramoru a
nádherne zrenovovaných hradoch a zámkoch, ktoré si z úctou zachovávajú z
predchádzajúceho stredoveku.
Vďaka využívaniu voľnej energie je možné ľuďom poskytnúť všetko zdarma. Stačí ak
dodržiavajú všeobecne prijaté a platné morálne zásady. Základnou zásadou je nekradnúť,
nepodvádzať, nebrať si viac ako je pre jednotlivca nutné, vyhýbať sa lenivosti, rozvíjať sa a
tvoriť.
Priemyselné objekty na výrobu energie a spotrebných tovarov v tejto spoločnosti nazvanej
dajme tomu Antická únia, sú tak integrované do nádherných stavieb, že ich nie je možné
vizuálne odlíšiť od okolitých.
Všetko zdobia nádherné sochy, priečelia budov sú zdobené ďaleko nad rámec úžitkovosti a
funkčnosti, ale dosahuje sa tým silný vzťah obyvateľov k umeniu a duchovnej harmónii.
Nové stavby v jednotnom štýle a osvedčenými zdobnými a funkčnými reliéfmi sa budujú
po celom svete. Svet je prepojený podzemnými, lodnými a leteckým dopravnými uzlami a
univerzálnym komunikačným prostriedkami. Vyššie formy vedomia občanov sú
podporované rezonančnými aktivátormi, ktoré majú podobu pyramíd a chrámov vyššieho
vedomia. Ľudia sú oddelení od „neľudí“, teda jednotlivcov s charakterovými vadami tak, aby
mali nad nimi kontrolu a nemohli im narúšať chod spoločnosti. Neľudia musia žiť za bránami
mestských štátov a musia sa veľmi snažiť, ak sa chcú dostať na inú spoločenskú úroveň a
preniknúť medzi bežných antických občanov. Mnohým sa to darí len vďaka duchovnému
postupu, ktorý im účinne zabezpečujú učeníci- velikáni tovarišstva Ježišovho. Tí ich učia
tomu, ako získať v samom sebe vlastné stvoriteľské vedomie a ako otvoriť ducha, ktorý v nich
upraví auru tak, aby sa očistila a oni mohli vstúpiť medzi občanov antickej únie. To bolo
podstatné, lebo vo vtedajšej dobe ste sa nemohli pretvarovať, že nie ste klamár, zlodej, alebo
vypočítavec. Každý to na vás vďaka špecifickým podmienkam okamžite videl podľa farby a
tvaru vašej aury. Prečo a ako to tak bolo, si ešte povieme. Samotný majster Ježiš putuje po
krajine a pravidelne vyučuje v antických chrámoch, z ktorých sa jeho posolstvo prenáša do
chrámov vzdialených aj stovky kilometrov, kde jeho hlas rezonuje a vibruje v kupolách. Lieči,
sceľuje, nabíja energiou, prehlbuje ducha a upravuje deformácie aury. Ježiš je uctievaný aj
stavom patricijov, lebo učí ich deti etike, morálke a iným potrebným cnostiam.
Ježiš je velikán, ako väčšina ľudí antickej
doby, iba neľudia si odkiaľsi dovliekli malých
ľudí, len o málo menších, ako sme my, aby
im posluhovali. Keď Ježiš putuje na koni,
nohy mu siahajú skoro až na zem a kôň
popri ňom vyzerá, ako oslík s krátkymi
ušami. Neustále sa nabíja pránou, podobne,
ako Budha, alebo Šiva technikou tvorby
rezonančného obvodu pomocou zdvihnutej
pravej ruky. Keď prichádza ku bránam getta,
aby posúdil, alebo odblokoval nádejne
preškolených neľudí, musia mu sluhovia
podložiť izolačné koberčeky a palmové listy,
aby sa nevybila predčasne energia.

Takto tovarišstvo Ježišovo ako na páse vyrábalo Ľudí z neľudí… To sa tovarišstvu cirkvi svätej, ktorá
dovtedy vládla neľuďom nemohlo ani trochu páčiť. Strácali vplyv a ovečky. Nik nemohol byť v ich
očiach väčší nepriateľ, ako bol Ježiš. Treba tento svet zničiť kataklizmou. Ako, o tom neskôr.
Z oblasti Sibírskej neostane na povrchu zeme nič. Hyperborejské severné centrum je navždy
zničené a skončí hlboko pod hladinou mora a pod nánosmi hliny a kameňa.
Antická doba katastroficky skončila.
A teraz si predstavte, že cirkevná enkláva skrytá v tuneloch so stratami, ale predsa prežije. Prezentuje
to ako dar boží, alebo tento koniec antického sveta s rituálnou obeťou Ježiša si vymodlila, ba možno
dokonca aj nejakým božím pričinením aj vyvolala.
To nevieme. Dobre informovaní konšpirátori však tvrdia, že stopy cielených útokov na centrá
antickej civilizácie nezahladila ani následná kataklizma. Sú viditeľné aj dnes. Akoby boli použité
ohromné, presne cielené zbrane hromadného ničenia, ktoré sa nakoniec vymkli spod kontroly!
Každopádne cirkvi „nový svet“ spadol k nohám. Je pustý takmer bez ľudí, ale to nevadí. Ovečky ho
osídlia, množiť sa vedia, mestá vykopú, opravia, len im možno bude treba vysvetliť čo sa stalo,
zdôvodniť, prečo to postihlo celý svet.
Potom asi prišiel ten šialený nápad nič nevysvetľovať.
Preniesť to treba na božiu silu a boží zámer, ktorý bol potrestať celé nehodné ľudstvo.
Presne tak, ako to bolo v časoch Noema, teda presne podľa biblie…
No problém tu zostáva.
Treba vymazať „antičnosť „z histórie a nadviazať históriu niekde tam, kde vplyv velikánov cirkvi
ešte harmonicky pôsobil. Teda treba sa jednoznačne vrátiť až do stredoveku!
Ako to však vedeli urobiť?
Veľmi jednoducho, ale ako uvidíte aj dôkladne, našťastie s chybičkami krásy a vleklými
problémami, hlavne v národnostných dejinách, ktoré sa vďaka tomu tiahnu dodnes:
Povedzme že v čase, kedy by sa to takto rozhodlo by sme chceli nadviazať rok 1663:
1. Najprv si zhromaždíme všetky dokumenty a mapy z roku 663, dobré budú aj 7633 podľa starého
datovania, kde číslo 7 bude jednotka.
2. Urobíme si v nich analýzu a čo sa
nehodí dáme navždy zavrieť do tajných
archívov.
3. Z toho čo ostalo urobíme nové dejiny.
4. Pred datovanie ak dopíšeme číslo „1“
urobíme zroku „663“ rok „1663“.
5. Mnohé dokumenty zo stredoveku sa
však píšu Ano . i666, čo znamená „Od
založenia impéria“, takže písmeno „i“
použijeme ako číslo „1“. Stačí vyškrabať
bodku. Neskôr „i“ bude akože „iesus“
6. Od teraz nariadime, že všetky dátumy
sa budú písať tak, aby sa namiesto čísla 1
písalo písmeno „i“ bez bodky.
7. Keďže písmeno i je menšie, ako 1,
zavedieme to ako „ozdobnú“ normu pri
datovaní
Pozrime si mapu dostupnú vo Francúzskej národnej knižnici, ktorá slúžila okolo roku 1680 ako
podklad k vytýčeniu Balkánkých hraníc so spätnou platnosťou. Mapa je z roku Ano i663 ale
používa sa pri výuke dejín aj s neretušovanou bodkou na „i“ , ako by bola z roku 1663…

Následne bolo nariadené písať tak, že jednotka bude vždy pripomínať „i“ bez bodky.
Takže aj po storočí od nariadenia nového štýlu dátumov sa štýl striktne dodržiaval.

Pri falšovaní dokumentov, ktoré bolo potrebné vložiť do minulosti sa dbalo o to, aby jednotky v
dátumoch boli malé aj keď nie sú na prvej pozícii. Tu máme napríklad dve jednotky v dátume.
Pančovaná jednotka vpredu sa písala s väčšou medzerou, aby sa podobala starým originálom po
úprave, teda s retušovanou bodkou na „i“ a tiež retušovanou bodkou v medzere za ním.
To preto, lebo sa v stredoveku často písalo aj „a o i.617“. Tak sa dalo hravo zdôvodniť, keby sa
niekomu dačo z minulosti náhodou nepáčilo: „Pozri, tak sa vtedy predsa písalo!“

Toto „malé“ klamstvo by sa dalo možno ešte odpustiť. Svet po kataklizme musel začať od nuly a
neverím, že ľuďom , ktorí prežili to až tak vadilo, zrejme sa ani nemali čas takýmito taľafatkami
zaoberať. Svet dostal zdarma omladzovaciu kúru a všetci sme sme o tisíc rokov mladší….
Lenže čo horšie, niekto chcel, aby sme boli aj o tisíc rokov blbší...
Uvidíme čo toto omladenie spôsobilo a ako bohužiaľ zistíme, stále aj spôsobuje.
Keď boli nevhodné dokumenty odstránené a zostávajúce sa analyzovali, vznikol vážny problém.
Najprv treba sa zbaviť Antickej doby.
Čo s ňou?
Nestačí povedať že nikdy nebola, keď je všade okolo plno ruín gigantických stavieb, sôch a
pamätníkov…
A tiež treba plebsu podať informáciu, že sa niečo stalo… Že v minulosti bola nejaká strašná udalosť, že
padala obloha , slnko, mesiac, snáď aj kométy...
Ľudia-neľudia si túto udalosť ponesú ešte dlho v hlavách a raz budú skúmať, kedy sa to stalo.
Tak im dajme informáciu, ale tak, aby tam o vyspelej Antickej dobe nič nebolo..
Tak zrejme vyrobili tento pamflet možno so spätnou platnosťou a datovaním v roku 1552.

Môžeme sa ale domnievať, že máme dátum zničenia Antickej Únie: rok 1552 „nového“ datovania?

Skutočné udalosti vyzerali však skôr takto:

A dôsledky kataklizmy zachytené následne Piranesim sú už bohužiaľ veľmi presné, desivé a
deprimujúce. Ruiny po kataklizme vyzerali takto:

Aj iní autori sa venovali ruinám antickej doby:

Ľudia sa po kataklizme ubytovali v antických ruinách...
Antickú dobu vrazili do minulosti aj s Ježišom a mixovali s dejinami „Rímskej“ ríše.
Pre istotu datovanie postupovalo opačne. Aby archeológovia mali nad čím rozmýšľať, keď
mnohé staršie nálezy pridelené vymysleným Rimanom sú vyspelejšie ako novšie. Seriózni
vedci dobre vedia, že u najstarších nálezov aj tak išlo o ruských Etruskov.
Priebežne sa to samozrejme korigovalo falšovaním kamenných nápisov a umelo presúvalo
do najvhodnejšej doby sekaním iných dátumov a iných nápisov a vymýšľaním veľkolepej
histórie Ríma, či Egypta. Teraz už azda chápete tú nebývalú iniciatívu v oblasti Egypta,
Mezopotámie, Grécka, Sýrie a obzvlášť Ríma a teda po celom bývalom antickom svete.
Vraj ľudia v stredoveku boli, slepí že nič v svojej histórii o Antike nezaznamenali?
RÍM NIKDY NEBOL RÍMOM A ETRUSKOVIA NEMAJÚ S ANTIKOU NIČ SPOLOČNÉ.
Dejiny bolo nutné v súlade so stúpajúcou gramotnosťou obyvateľstva, množstvom
archeologických vykopávok a reštaurovaných umeleckých predmetov dávať do poriadku.
A navyše bolo možné sa nabaliť skvostnými predmetmi tej doby, preto cirkev chcela byť
pri tom a pri tom aj bola. V hlavách zachránených však Ježiš mátal tvrdošijne ďalej.
Hlavný cieľ sa však podaril:
Bola vytvorená neprerušená kontinuita vlády cirkvi od „narodenia“ Krista až po dnešok!
Ježiša sa totiž akosi nevedeli zbaviť a tak ho tam šupli namiesto zrodu svojho impéria.
Nejaké nutné korekcie v období po kataklizme sa dali zdôvodniť aj zmenou juliánskeho
kalendára, ktorý dokonca vyriešili so spätnou platnosťou, teda akoby sa stal tesne
po kataklizme, okolo rokov 1582-1584, k čomu sa vyhotovili nápadne sa zhodujúce
dodatočné záznamy. Pre tvorcov novej „histórie“ nič domyslieť a dorobiť nebol problém.
Na dokumentoch zachovaných od staroveku, teda zo skutočného obdobia rokov 1 až 666
je tento zjavný podvod s dopísaním jednotky, alebo použitím „i“ overiteľný. Nehodiace sa
jednoducho zlikvidovalo, nahradilo novým a skončilo v tajných archívoch cirkvi.

Ak chcete vedieť pravú históriu, pýtajte si tajné dokumenty z archívov Vatikánu. Prečo sú
asi tak nesmierne tajné, čo by sme nemali vedieť?
ČO SA NA TEJTO ZEMI DIALO POČAS VYNECHANÝCH TISÍC ROKOV? Uvidíme…
Nakoľko bol akútny nedostatok obyvateľstva, bolo potrebné ho intenzívne presídľovať a
pokračovať v babylonskom miešaní jazykov. A to bola ozaj veľká aktivita, ktorú zaznamenal
aj Piranesi na svojich rytinách z tohto obdobia. Jednotne odetí ľudia, akoby vyšlí z
klonovacej farmy chodili po ruinách a čumeli nechápavo na trosky úžasnej krásy a antickej
dokonalosti.
Aby história dávala nejaký logický sled, bolo potrebné ľuďom v doplnkoch histórie mnohé
veci náležite poupratovať. Tak sa napríklad dopísali neskutočné zoznamy cholerových a
morových katakliziem do pôvodnej stredovekej histórie, aby bol skrytý náhly, skokovitý
úbytok obyvateľstva, doplnili sa rôzne primitívne povery o temnom období, popravách,
katoch, inkvizícii a iné excesy, ktoré je možné ľahko nájsť a dešifrovať, pretože sa vymykajú z
rámca svojou nápadnou primitívnosťou.
Ako bolo uvedené, z antickej doby sa vtedy zachovalo mnoho úžasných sôch a obrazov, ktoré
skončili v tajných archívoch cirkvi. Mnohé obrazy boli robené farebnou bezpigmentovou
litografiou, super dokonalé sochy boli vyhotovené odlievaním marmarínu vo formách
otlačených na živých telách, preto nikdy nemali prísť na verejnosť. Veď v stredoveku také
technológie nemohli byť. Zato sa snažili predhodiť všetky nájdené erotické obrazy a nahé
sochy, aby mohli poukazovať na neskutočnú skazenosť tej doby, čo vyvolalo jej pád...
A my samozrejme máme dojem, že iné, ako tieto ani neexistujú. Sochám dali mená cisárov,
vymysleli príbeh o založení Ríma okopírovaný od iného Talianskeho mesta a tkali históriu
Etruskov, Minójcov, Grékov do vymyslenej Rímskej, ktorá by ladila s cirkevnou doktrínou.
Najväčšou absurdnosťou je, že po vzniku tohto komplotu, bolo nutné aj nejako nadviazať
na postupnosť dejín a stredovekú štruktúru hraníc.
Začalo sa projektom nové Poľsko, nové Maďarsko, nové Turecko, Francúzsko a pod. Tieto
krajiny totiž v Antike už vôbec neexistovali, ale na stredovekých mapách ešte stále boli! Tak
bolo potrebné ich nanovo inštalovať a prepojiť im dejiny do obdobia, ktoré ostalo prázdne
vyhodením antickej periódy.
Takto napríklad Maďari a Poliaci získali dávno skončené staré dejiny a ako bonus aj
podivuhodnú historickú predohru s vymysleným popisom akejsi inváznej barbarskej doby,
z ktorej ich ale matka cirkev s božou vôľou oslobodila.
Tak sa vymyslela doba, ktorá údajne predchádzala novým dejinám vloženým s 1000 ročným
posunom, aby mohli byť noví obyvatelia na svoju históriu náležite hrdí a stali sa kladivom
cirkvi v strednej Európe.
Epické vsuvky maďarských a poľských dejín majú datovanie okolo 10. storočia, riešia
problém krátko a rýchle, aby nemali jezuiti okolo toho veľa práce. Nechcem si ani predstaviť
akú históriu by im vymysleli, keby chceli začať dajme tomu 1 storočím po Kristovi….

Toto sú prapodivné mapy oblasti Maďarska.

V oblasti pečiatky francúzskej knižnice je Slovensko znázornené ako biele nič, nakoľko Maďari sa za
Tisu vôbec nedostali. Vľavo biele nič sú Čechy. Klin v strede je oblasť Malých Karpát, kde mali svoje
okupované územie nazvané Moravie. V strede okupovaného klinu je Pozony, teda Bratislava. Z toho
možno vznikla konšpirácia, že Slováci a Češi prišli na toto územie až v 6 storočí. Veríte tomu?
Ďalšia mapa z Dáckej doby to tiež potvrdzuje. Najsevernejší bod, kde sa inváznici dostali je kopec
Tokaj a Agria. Vyššie boli už len barbari, teda asi my Slovania.

Ale cirkevníci potrebovali také mapy, ktoré im umožnia zachytiť do dejinných záznamov
s právom večného vlastníctva omnoho väčšie územie, najlepšie od Jadranu po Baltik.
A ako sa hovorí, kto hľadá ten nájde. Dobrá mapa sa našla, akurát v reálnej skutočnosti
nevieme z ktorého obdobia je, pretože tu sa účelovo kúzlilo a dátum nie je uvedený.

Mapa je pracovná, je z Francúzskej národnej knižnice a študoval ju aj M.R.Štefánik. Na mapu
niekdajší delitelia sveta farebne nakreslili budúce správne rozdelenie Maďarska. Podklad s
názvami miest a obcí je robený ručne, ale popisy oblastí sú už robené strojovo. Zvláštne je, že
celkom hore je napísané „DE LA POLOGNE PARTIE DE LA RUSSIE NOIRE“, čo znamenalo vtedy
niečo ako Pobaltské Rusko, ale dalo to možnosť z dejín znova vylúpnuť Poľsko.
No hlavne že Maďarsko sa podarilo už inštalovať skvele a straší dodnes.

Toto je ale súbor máp z obdobia AO i. 566 vydaný v Padove a hľa, kým Košice sú už veľmi
významným hviezdicovým mestom v ktorom Vizigóti a Góti postavili Terajší Dóm Svätej
Alžbety v gótickom, pardon gotickom štýle. Budapešť je iba súbor dvoch pevností určených
pre stráženie Dunajskej plavby, Ostrihom iba malá obec s hradom a Levice slovanský strážny
systém.
Hlavne že sa učíme, že Košice vznikli v roku 1230 ako malá obec Villa Cassa s kostolíkom.
Dokonca plagiátori tu nestihli domaľovať na veže kríže, ktoré sú tak typické pre iné, oficiálne
zobrazenia, kde sú prehnane obrovské a krivé...Podľa dnešného, falošného datovania teda
Košice vznikli minimálne v roku 450 pred našim letopočtom?

Pri určovaní správneho rozdelenia Poľska sa tvorcovia vôbec netajili tým, že tvoria „nové
dejiny Poľska“. Exemplár pracovnej mapy z Francúzskej národnej knižnice surovo nazvali
„ A NEWE MAPE OF POLAND“. Zákazku na „novú“ mapu Poľska dostali Angličania...
Veľa času museli venovať a si veru dali záležať na vymyslení veľkolepej histórie Vatikánu a
predstavte si, že si ho už v šiestom storočí akože sami vraj aj postavili! Pritom v čase po I. kataklizme
sídlila cirkev stále vo Viedni a Rím sa ešte len odkopával.
O pančovanej histórii pápežov sa radšej nezmieňujem, veď pozrite si ju niekedy sami.

Nápadný je aj prapodivný spôsob prelínania Rímskej ríše s umele prepojenou Antikou a ťarbavým
prechodom do ranného stredoveku. Následne smerom do budúcnosti, kde cirkev nemala podklady,
vznikla aj rozprávka o sťahovaní národov, obdobie barbarov a pohanov a iné dostatočne naivné
vstupy do reálnej histórie, ktoré nedávajú logiku, ale sú pochopiteľné.
Tvorcovia klamstva si dosť skomplikovali život nesediacimi hranicami, chýbajúcimi národmi a
potrebou ich dať do súladu s dobovými listinami, ale recept, ktorý bol nájdený, sa potom
osvedčil aj v ďalších etapách prerábania dejín.
Napríklad neustále vojny a prakticky permanentné cholerové epidémie dopísané do
falošných dobových kroník urobili priestor pre dostatočne široké lavírovanie.
Konečný stav usporiadania štátov sa umelo urobil vymyslenou dohodou, akoby „neustále
bojujúcich strán“, ktorá sa podľa sídla cirkevných novátorov volala Viedenská dohoda.
K tomuto aktu, ktorý sa napísal spätne do minulosti bolo potrebné vyrobiť dobové obrazy, listiny,
záznamy v kronikách a podobne. Vznikol tak plagiát „Viedenská dohoda 1515“
spísaná minimálne o polstoročia neskôr.
Veľké prepisovanie dejín prebehlo v etape posledných 350 rokov minimálne dvakrát.
Malé prepisovania prebiehali a prebiehajú kontinuálne. Po každej vojne, po každej zmene politickej
situácie, po každej zmene režimu.
NEVIEME O SVOJEJ SKUTOČNEJ HISTÓRII ABSOLÚTNE NIČ.

I. ZHRNUTIE TOHO, ČO PRINIESLA I. GLOBÁLNA KATAKLIZMA:
Vlastnú rodovú pamäť sme prestali používať a iné cesty sú zasypané hlinou, štrkom, tsunami a
jezuitskou iniciatívou.
Ak sa sústredíme na hľadanie stôp hľadanej kataklizmy, poďme sa dôkladnejšie pozrieť na tie roky,
kedy sa najviac „renovovalo“.
Toto obdobie tzv. renesancie asi dostalo skrytý názov aj s podtónom renovácie dejín, ale je spojené aj
s návratom posolstva tovarišstva Ježišovho do Predpotopnej poantickej doby.
Už sme o tom hovorili, ako sa vo vede prejavilo renovovanie vedeckých prístupov a toto obdobie
presne spadá do čias, ktoré nastali po nami hľadanej I. globálnej novodobej kataklizme.
Bežný človek si asi nedokáže predstaviť, čo sa udialo a aký čas bol potrebný na to aby sa totálne
zničený svet znova postavil na nohy.
Čo urobíte, ak tisíc kilometrov okolo vás nie je nič a vy ste práve vyliezli z katakomb, kde sa vám
podarilo prežiť 150 metrové vlny, ktoré sa prevalili kontinentmi, hlina, vápenec a štrk pokryli úrodnú
pôdu a domy do priemernej výšky 15 metrov? Okolo vás nie je ani jeden strom, ani stebielko trávy?
Ak prežijete túto novú dobu kamennú, za koľko rokov sa z toho spamätáte?

V strednej a západnej Európe boli následky kataklizmy evidentne miernejšie.
Dôsledky tejto povodne zasiahli celý svet, ale vďaka Špicbergom,Tatrám, Karpatom a Alpám
sa prejavili v strednej a západnej Európe oveľa menej ako inde.
Ameriku spláchlo ako detskú vaničku a z Austrálie odnieslo celý sloj úrodnej pôdy, takže
teraz vyzerá ako červená polopúšť.
V južnej Amerike ešte aj dnes všetky pyramídy údajných Mayov, Inkov a Toltékov
odkopávajú z nánosov hliny a štrku a prales, ktorý nad nimi rastie je veľmi podozrivo mladý…
Stromy staršie ako 350 rokov na celom svete nájdete len zriedka a pritom bežne sa dožívali
aj niekoľko tisíc rokov. A podľa leteckého snímkovania LIDAR je pod pralesom Strednej
Ameriky ešte možno 90% neodkrytých juhoantických stavieb.
Presne tak, ako teraz odkopávajú stredoamerické pyramídy a mestá Inkov v tom čase ľudia
odkopávali Rím, Paríž, Viedeň, Prahu, Moskvu, Petrohrad, Košice, proste všetky európske

mestá boli pod niekoľkometrovým slojom nánosov hliny a štrku! A nerobili to kvôli
archeológii, potrebovali niekde žiť a bývať.
Niektoré časti miest, napríklad Prahy sú pod nánosmi hliny ešte stále a alternatívni vŕtači
v dejinách sa zbytočne pýtajú, prečo sa pri stavebných prácach objavujú aj dve podzemné
etáže s evidentne dodatočne zamurovanými oknami.
Odpoveď je odborná, vraj tak sa kedysi stavalo, to je len kultúrny sloj a podobné nezmysly.
A toto nebola posledná novodobá potopa, k tej ďalšej, resp. sérii ďalších ešte prídeme.
V Čechách, na Morave a vo Francúzsku pri čistení zasypaných ulíc sa v podzemných tuneloch
našlo toľko ľudských kostí, že z nich vyrábali chrámové ozdoby, budovali kostnice a zapratali
Parížske katakomby…
Na Morave mleli kosti na múčku a zúrodňovali pôdu. Cirkev sa veľmi intenzívne zaujímala o
tieto kosti a operatívne vytrieďovala kosti velikánov, nakoľko boží hnev sa ich vôbec nemal
týkať. O velikánoch si ešte povieme, sú súčasťou reálnej histórie o ktorej nám žiaľ nikto
nikdy nepovie pravdu.

Cirkev v tej dobe potrebovala podporiť domnienku spravodlivého božieho hnevu, ktorý zasiahol len
nehodných. A tým, že oni ostali a pohania z východu , severu a za oceánom boli zdecimovaní, predsa
bolo dané jasné božie znamenie!
Ako memento, ale aj na slávu božiu postavili v mnohých mestách Európy tzv. morové stĺpy. Väčšina
bola mnohokrát reštaurovaná, takže stopy sú už prekryté, ale nenájdete tam umierajúcich na nejaký
mor v podobe akejsi modifikácie cholery, ako sa to vysvetľuje, ale nájdete tam znázornený pád
kameňov, skál a hliny a ohromné valiace sa vlny. Aspoň v Košiciach a vo Viedni sa to ešte dá jasne
identifikovať.
V Košiciach dokonca ešte nájdete znázornený aj pád mesiaca Ľelja, ktorý bol jednou z príčin, ak nie
následkom, alebo dôsledkom globálneho nešťastia Antickej doby. Ale o tom neskôr. Ale myslíte si, že
niekto si to vôbec všimne? Ani náhodou. O to viac, keď cirkev prekryla stĺp náboženským koloritom.

Ešteže aspoň Anta z antickej doby stojaceho pred morovým stĺpom neprerobili na sv. Jozefa, ako sa
pôvodne plánovalo.
Celá hľadaná udalosť sa stala pravdepodobne v období okolo roku 1552, pretože ak dáme do
hľadáčika udalosti, ktoré nasledovali, sú spojené so scenárom, ktorý nám veľa napovie:
„Veľké bolo víťazstvo božie svätej Rímskej ríše so sídlom vo Viedni a počas vykopávania Ríma
z ruín sa rozhodlo pripravovať budúce presťahovanie do jeho centra.“ Začali sa rozsiahle
reštaurátorské práce a jezuiti zároveň dohliadali na prijateľný prepis jeho dejín a prerobenie
nevhodných nápisov na budovách a sochách. Kto neverí, nech sa občas trochu pozornejšie
pozrie na častý konflikt nedokonalých, krivých nápisov s tesaným hĺbkovým profilom a super
dokonalých basreliéfov na antických dielach.
Na scénu bolo teraz potrebné dodať nejakého velikána, ktorý sa stane symbolom novej doby a
nadviaže na 1000 rokov preskočené dejiny.
Velikáni boli ľudia z mäsa a kostí a nehovorilo sa im „Vaše Veličenstvo“ len z úcty, ako sa to tvrdí,
ale pre ich poloboží pôvod a enormne vysokú postavu.
Dnes, keď už niet velikánov hovoríme „šľachtický urodzený pôvod“. Bežne v tej dobe mali výšku dva
a pol metra. Minimálne ako mal pán Ježiš.
Veď aj Adam, prvý človek, pokiaľ to neviete, bol vraj zhruba 50 metrový obor!
Niektoré zdroje udávajú omnoho viac, ale stačí ak vnímame, že to bol enormný rozdiel.
V minulosti po prvej, tzv biblickej potope žili spolu ešte bohovia, poloviční obri, velikáni a plebs,
poslední dvaja až do konca antickej doby. Štruktúra, ozdoby, vchody, okná a ohromné proporcie
antických aj stredovekých stavieb neklamú!
Tí obri, ktorí prežili antickú kataklizmu boli už len
velikánmi a mali bohužiaľ aj značné zdravotné problémy.
Vypadávali im vlasy a preto nosili premrštené parochne.
Mali častokrát veľký problém pri chôdzi a chodili
výhradne o palici. Kto chce vidieť akú dosahovali výšku,
môže si nájsť dobové maľby z Benátok, alebo rytiny zo
Stockholmu, kde sa sústreďovali. Palice a parochne
neboli módny výstrelok, stali sa ním až neskôr.
Veľa Vám naznačia aj Piranesiho diela, kde velikáni a
plebs chodia obdivovať antické ruiny. Prípadne si v
Istanbule pozrite tie obrovské sarkofágy, ktoré sa pre
velikánov vyrábali. Sú vonku voľne dostupné pred
miestnym múzeom.
Svätá rímska ríša si za symbol teda vybrala velikána pod
krycím menom Leopold I. a na trón papierovo zasadol v
roku 1657. Dali ho tam spätne? Dosť možné...
Táto značne degenerovaná osoba musela celý život stráviť
v špeciálnych pozlátených brneniach, ktoré mu pomáhali
udržať pokope jeho vysoké telo, inak by nedokázal ani stáť. Ako údajne Viedenský muzikant z
aristokratickej rodiny, tento vysoký mladík v časoch výberového konania vyzeral ešte prijateľne, takže
nová zem dostala z vôle božej aj nového veľkého cisára Rímskej svätej ríše, kráľa Českého a kráľa
Uhorského v jednej osobe. Ako uvidíte, cirkev sa s tým nepárala a hltala čo mohla.
Keby sa do toho podarilo ihneď vsunúť aj Poľsko, boli by vymyslené dejiny strednej Európy
dokonalejšie a prechod s preskokom zo stredoveku plynulejší. Ale Poliaci mali trochu smolu.
O tom však inokedy.

Všimnite si však na dobových obrazoch Leopolda I. vytvorených až po ďalšej kataklizme:
Bez brnenia - korzetu ste ho už vlastne zobrazeného nevideli a pritom sa nezúčastnil žiadnej
vojenskej akcie a boje vždy riadil iba akoby na diaľku. Nebolo zrejme koňa, ktorý by ho bez ujmy
niesol do boja. Veľké antické kone velikánov asi kataklizmu neprežili. O jeho vláde sa hovorilo, ako o
vláde symbolickej. Ale to bol vlastne zámer cirkvi, veď na vládu z úzadia sú predsa určení iní velikáni,
zvaní pápeži…
Leopold sa teda mohol ďalej venovať hudbe a bol to údajne skutočne nadaný muzikant a skvelý
skladateľ. Ktovie, kto to bol naozaj. Ale bol geniálne vhodný na to, aby ho o pár storočí mohli
dodatočne „upgradovať „ na rôzne účely. Veď uvidíte.
Dosť na tom, že Leopold I. sa stal Vladimírom Iljičom Leninom Svätej rímskej ríše, teda prišiel odnikiaľ,
urobili mu históriu, veselé detstvo, vznešený pôvod a nakoniec vlastne ani nevediac ako, založil
slávny rod Habsburkovcov, ktorí celý falošný presun histórie následne už režírovali plne podľa
predstáv cirkvi. O rozmnožovacích schopnostiach Leopolda I. síce pochybujem, aj keď si vzal celkom
zdravú velikánku. Na to ale cirkev vždy našla zaručený recept, to si píšte.

Treba si všimnúť, že tá „pravá“ svätá cirkev riešila rodovú líniu velikánov vždy cez
líniu ženy, nie muža a to už počnúc privatizovanou pannou Máriou. Veľa Vám to napovie.
V znaku nového imperátora boli velikáni až dvaja...
Obsadzovanie území Habsburgovskou monarchiou podľa pôvodných stredovekých máp žiaľ nebolo
úplne bez komplikácií.
Pod ochranou Karpatského oblúka sa nečakane zachovali enklávy ľudí, ktorí neutrpeli po kataklizme
až také straty. Stalo sa tak aj na Slovensku a prežilo aj územie Zakarpatskej Ukrajiny.
V obave pred anexiou Habsburgovcov na oboch územiach založili hnutie „Ku Rusi“ a viedol ich vo
východoslovenskej Borši narodený šľachtic František II. Rákoci . Južnejší Slováci, ktorí sú teraz
etnickými Maďarmi ich preto posmešne volali „kuruci“.

A druhá strana bola na odplatu posmešne nazvaná „labanci“ zrejme na počesť Habsburgovských
rytierov. Títo v solidárnosti s neproporcionálnym telom Lepolda I. vraj mali v rámci brnenia
neforemné chrániče nôh ako pán cisár… Teda laby jak kačka…
Dosť na tom, že ku ruské, pardon kurucké povstanie bolo potlačené a František I. Rákoci vraj dožil
zbytok života v azyle na Zakarpatskej Ukrajine, kde do dnes slávia PRÁV, NÁV a JAV, teda sú
pravoslávni. Aj keď v dokonale prekrútenej forme, o čo sa postarali do Ruska implementovaní
Romanovci, ale o tom tiež neskôr.

Rodinná hrobka Rákociovcov pod Dómom sv. Alžbety v Košiciach. Podlaha po I. kataklizme sa
pod Dómom prepadla a tieto priestory hrobky sa dobudovali následne. Dosť na tom, že
Slovenského šľachtica Rákociho pri následných reparáciách dejín spravili Maďarským
národným hrdinom.
Aj napriek tomu, že chcel ísť „ku Rusi...“ Jeho rodokmeň vyrobili nanovo a posunuli tieto
udalosti do neskoršieho obdobia, ale o tom inokedy.

Túžba južnejších Slovákov po Viedni bola taká silná, ako túžba Čechov a Slovákov po Bruseli
v 1989 roku a preto za odmenu dostali maďarský pôvod. No nebolo to také jednoduché. Nepomáhala
zámena celých dedín medzi sebou v snahe urobiť na striedačku akýsi jazykový babylon. Maďari pod
hranicou Tisy sa v tom období skôr odmaďarčovali a nestávali sa ani presvedčenými kresťanmi.
Pohanskú palicu vraj zlomili Habsburkovci až vytvorením novej šľachty, ktorá si urobila poriadok na
svojich územiach. Nevieme či po tejto, ale asi až po ďalšej kataklizme. Zrejme si povedali: „Kašleme
na jazyk, to sa vyrieši neskôr, všetci sme Uhri, teda podhorci a hotovo“. Babylon sa vytvoril aspoň
premiešaním obcí na rôzne formy kresťanov, teda rímskokatolíckych, kalvínov, gréckokatolíkov,
byzantského obradu, reformovaných a podobne. Taký maďarský guláš nenájdete nikde. Ale hlavne
že aj Slovač nemohla povedať že si nemá z čoho vybrať. Nakoniec boli pohania pokrájaní a zjedení a
dnes na seba slovenskí Maďari a maďarskí Slováci , teda Slováci a Maďari všeobecne iba zbytočne
zazerajú. Nevraživosť nie je na mieste. Treba iba pochopiť čo sa stalo.

Starosti Svätej rímskej ríše s tvorením, písaním a reálnym prepojením pradávnych dejín a reálnej
skutočnosti dali priestor ostatným európskym krajinám sa zatiaľ trošku emancipovať.
Uznali že princíp vzájomnej zámeny dejín sa bude dobre uplatňovať aj u nich a budú v tom
postupovať jednotne. V súlade s vymyslenou Viedenskou dohodou. Zapojili do úpravne všetky
oblastné štruktúry a pustili sa do celosvetovej reformácie dejín. Všetko šlo na papieri hladko a
každý si rád prihrial svoju polievočku na oslavu vymyslených hrdinných predkov a akože čestne
prebratých území. Angličania, Anglosasi si takto, asi narýchlo, úspešne vytvorili a vymysleli vlastnú
aristokraciu so srdcervúcou históriou šľachtických rodov.
Stopy horlivosti však zanechali v dejinných sledoch toľko hlúpych chýb, že človek má pocit, že pri
tvorbe museli mať riadne vypité. Problémy sa neskôr museli vytriediť vyhodením celých
dokumentov a čo to z nechaných kontextov vyradiť. Ak takýto vyradený dokument náhodou nájdete,
ste z toho paf. A z toho, čo ostalo je aj tak ťažko niečo celistvé poskladať.
Kým niektoré krajiny sa ešte dlho zaoberali vytváraním vlastnej minulosti, z Benátok vyhnaní
„Angličania“ sa ihneď rozhodli, že takúto dejinnú udalosť nového delenia sveta si nenechajú ujsť.
Proste si to nemôžu nechať všetko pretiecť medzi prstami a môžu kašľať na cirkev a nejaké dlhé
papierovanie...
Aby sa ideovo odčlenili od Viedenských velikánov, preradili ideovú cestu na vlastnú anglikánsku
cirkev, aby nepadli pod nenásytnú pápežskú správu. Anglosaská elita potrebovala totiž vlastný
priestor, vlastnú kráľovnú, či kráľa, vlastnú pirátsku ideológiu a pokiaľ možno aj ďalšie územia...
A začala sa invázia hladných kobyliek do okolitého sveta. A Angličania sa pustili „objavovať“ Ameriku.
Veľmi dobre vedeli, kde ich vo veľkých mestách očakávajú zasypané budovy urobené v rovnakom
štýle, ako v Európe. Stačilo ich vykopať, vyčistiť a obývať. Rovnaké budovy v rovnakom štýle boli po
celom svete. Proste cielene hľadali to, čo oficiálna veda teraz nazýva jednotná koloniálna
architektúra. Pekná blbosť...
Idú nám tvrdiť, že ju kolonisti a piráti vybudovali pomocou nástrojov, ktorá si doniesli na chatrných
lodiach a aj tam, kde nikdy v dostatočnom počte neboli, napríklad v Južnej Amerike...
Nových, ozajstných kolonistov pritom hnali sa páriť a množiť do nekonečných prázdnych pustín,
džunglí a prérií a sami organizovali renesanciu antických a pozdne stredovekých miest.
Aj rozprávky o „Divokom západe“ vznikli až neskôr v dobe následnej „antirenesancie“. O tom ale
potom...
Nemyslite si, že „zasvätení“ nevedeli aký vyspelý svet s jednotnou celosvetovou kultúrou a
architektúrou bol za oceánmi pred kataklizmou. Už len začať proces prerozdeľovania, odkopávania,
rekonštrukcie a tvorby amerických dejín. Kto si myslí, že keď tam prišli, našli iba Indiánov a bizóny,
ten sa veľmi mýli. Len potrebovali, aby im tam neliezol kde kto...
Sú indície o ktorých sa nehovorí, ale koho Amerika naozaj zaujíma a chce hľadať stopy nech hľadá.
A neviem či má zmysel analýza Portugalských, Španielskych a ďalších koloniálnych aktivít v Južnej
Amerike, keď ich dejiny sú tak primitívne vymyslené.
Vrátenie stredovekých dejín do postkataklizmatickej doby malo za následok iba zasiatie sporov o
staré teritóriá a mnohé krajiny si ich iba zištne dopísali do svojej histórie, čím svet zatiahli do
zbytočných vojnových konfliktov.

No je treba nám ešte vyriešiť Rusko a celé územie obrovskej Tartárie.
Ach tá nešťastná Tartária! Vyskočila ako prízrak zo starých stredovekých máp tak, ako napríklad
zaniklé Poľsko a Maďarsko a ako budete vysvetľovať ľuďom, odkiaľ sa tento pohanský moloch teraz
vzal?

S Antikou totiž prirodzene splynul, dokonca bol základným strojcom obrovskej antickej kultúry, ale
my ho tu teraz máme akoby na truc znova! Rusi nie sú Maďari, že ich premenujeme a zaradíte do
Habsburskej ríše… Tartaria jednoducho vypadla z dejín spolu s Antikou v tisícročnom resete.
Príkaz znel: Všetky mapy s vyobrazením Tartarie sa musia zničiť! Tak sa aj stalo. Zostali len mapy
Ruska, Moskovie a jednotlivých chánstiev, teda cárstiev a veľa falošných sa podhodilo a dodatočne
vyrobilo, ako napríklad Chazarské chánstvo na teritóriu Ukrajiny z cieľmi v budúcnosti.

Nie každý to vidí, ale táto mapa ukazuje symbolické zovretie Tartárie v dvoch rukách…
Bol to super spôsob ako napríklad presťahovať Čínu z Južného Kitaja a predať im okrem územia aj
Tartarské znaky a znamenia. Načo by inak cirkev investovala toľko úsilia do jezuitských školiteľov,
ktorých v tejto krajine bolo nad rámec bežného kultúrneho úsilia.
Aj Slovanské kniežatá si v dávnej minulosti Tartarské pluky pozývali, aby tu urobili poriadok, keď tu
šarapatili rôzni vierozvestci. Tí to vyčistili raz dva. Aby sa tieto reálne záznamy z povedomia Slovanov
dostali raz a na vždy preč, bola vymyslená super taktika. Do dejín sa vsunuli zámerné preklepy a z
Tartárov urobili Tatárov. A ich „vpády a rabovačky“ sa doplnili do histórie a vykreslili tak, aby v
ďalších pokoleniach naháňali des a hrôzu. Pekné, sfalšované obrázky tej doby to istia.
No zabudlo sa na rýchlych Angličanov, ktorí mapy Tartárie už dávno vyviezli do Novej Zeme a do ich
trezorov ani pápež sa neodváži siahať…
Odtiaľ sa žiaľ pred nedávnom dostali tieto mapy asi zámerne znova na svetlo božie.
Tartaria je hitom číslo jedna v Ruskom národnom povedomí, aj keď naoko nedáva logický zmysel.
Stovky historikov majú z nej iba jeden obrovský nekonečný chaos. Jedna skupina ich považuje za
podvrh, druhá detailne skúma, no nič nevyskúma. Sú ozaj reálne, ale bohužiaľ staré...

Pre nás sú tieto mapy veľmi cenné, lebo nám ukazujú, aké obrovské územie vstupovalo do Antickej
únie , koľko veľkých miest a obyvateľstva bolo v oblasti Sibíri, aká vyspelá bola už vtedy za Uralom
civilizácia a zároveň potvrdzuje veľmi smutnú skutočnosť, že pod následkami kataklizmy muselo
zahynúť neuveriteľné množstvo nevinných ľudí.
Na Rusko sa musí ísť ináč!
To si všetci na západe uvedomovali a vedeli, že silou to nepôjde. Rusko je síce zdecimované, ale silné,
tvrdohlavé a húževnaté.
Proti Rusom sa dokázali ako vždy spojiť všetci, aj protestanti, aj pápež. Protestanti dali možno aj
iniciatívu, že to vezmú na seba. Ale je tu veľké ale...
Scenár bol v podstate tak jednoduchý a už v iných kolóniách dostatočne overený:
- Je potrebné sa dostať k Ruskej elite, teda do samotnej Moskvy a ponúknuť nezištnú
pomoc. Po kataklizme to iste radi prijmú.
- Po materiálnej pomoci treba poskytnúť aj pomoc kultúrnu. V biede sa budú hodiť všetky
formy invázie. Je nutné privyknúť vrchnosť na slasti svetské a naučiť ich aj piť alkohol.
- Treba zistiť ako v Rusku fungujú vyššie formy riadenia spoločnosti a naučiť sa ich ovládať.
- Treba ponúknuť najnovšie revolučné myšlienky, skúsiť obchodnú spoluprácu, zaviesť
vzájomný trh, samozrejme v úvode obchodovania umelo zvýhodňovať Ruskú stranu.
- Zaočkovať buržoázne povedomie zhmotnené v protestantizme, lebo katolicizmus nikdy
Rusi nepríjmu. Študovať treba vieru obyvateľov a nájsť cestu, ako by sa dala zdanlivo
zachovať, ale zároveň zreformovať aby stratila vyššie formy vedomia.
- Podporovať a implementovať ich upravenú cirkev a nechať ju zdanlivo nezávislú.
- Do vedenia štátu dostať náhradného človeka. Musí to byť šľachtic, velikán.
Musí byť zbehlý v ovládaní ľudí, nekompromisný, bezcharakterný a dobrý stratég
- Vymyslieť mu treba iný aristokratický pôvod, detstvo s primitívnymi detailami,
nezabudnúť na zlé a dobré vlastnosti, ako pri vymýšľaní pápežov, aby získal nutnú
hodnovernosť.
- Pomôcť mu presláviť sa doma i v zahraničí.
- Vytvoriť a podvrhnúť o ňom mýty a legendy, ktoré to ešte viac zamotajú.
- Implementovať do Ruska odborný zbor historikov, ktorí priebežne prepoja a prepíšu
Ruské dejiny
- Rusko sa musí začať systematicky zadlžovať a získavať finančnú závislosť
- Musí sa drobiť a deliť, aby ho bolo možné porciovať a postupne celkom ovládnuť
A údajne, aspoň podľa oficiálnej histórie, stalo sa. No my ešte sa k tomu vrátime!
Úlohu Ruského imperátora údajne inscenovaným
palácovým prevratom obsadil vysoký mladý muž,
ktorý sa neskôr hrdil menom: Peter I. Veľký. Vravím
údajne, lebo toto sú len dohady a všetko mohlo byť
úplne ináč. O paličke nechodil aj vlasy mal svoje...
Konšpirátori tvrdia, že najprv bol v roli imperátora
jeden muž, ktorý sa vydával za potomka ruského cára
Alexeja I. Na základe pomoci zvonka vyhral pár
vojenských bitiek a získaval slávu podľa scenára. Oženil
sa s J. F. Lopuchinovou, vybranou nositeľkou dobrej
krvi. Prepojenie jej jednoducho vymysleli.

Potom akože Petrík odišiel do sveta na skusy a počúvajte : úplne inkognito! Pekná blbosť…
Ktorá krajina by svojho panovníka takto ohrozila. Asi nepočúval a museli ho dať dole,
alebo šiel robiť guvernéra na Jamajku?
A keď sa vrátil tento stratenec zo sveta, bol to údajne úplne iný človek. Ale nielen charakterom ale aj
fyziognómiou. Bol výzorom o takých 10 rokov mladší. Hrubý a drzý alkoholik vraj vystriedal celkom
normálneho a šikovného človeka.
Ak veríme konšpirátorom a prečo trochu aj nie, ak historici čerpajú z rovnakého blata, potom
môžeme zvážiť čo tvrdia:
Údajne sa do role „lepšieho“ ruského cára podarilo angažovať guvernéra ostrova Jamajka
piráta Henriho Morgana. Udalosti i dátumy tomu nasvedčujú. Z Jamajky ho náhle stiahli a
deportovali do rodnej Anglie. Namiesto šibenice však dostal tento obávaný morský pirát šľachtický
titul a poslali ho, akože guvernovať naspäť do Jamajky. Divné nie?
Každopádne jeden z aktérov išiel do Moskvy a druhý na
Jamajku.
A potom údajne začali divné veci aj v Rusku:
Peter prišiel a ešte od dverí dal popraviť 1182 revoltujúcich
strelcov streleckého pluku, vraj aby bol v Rusku kľud. Rozviedol
sa s Lopuchinovou a dal ju, aj svoju sestru zavrieť do kláštora.
Trocha pobojoval na severe, trocha na juhu Ruska, medzitým
vykopal z antických ruín Petrohrad, aby mohol prehlásiť že ho
sám postavil. Na vsunutých stredovekých mapách samozrejme
Petrohrad nebol, no po antickej dobe už áno…
Troch nemeckých historikov povolal vytvoriť novú históriu
Ruska, k čomu im otvoril brány knižníc a archívov. Asi si viete
predstaviť ak je to pravda, čo tam a ako urobili…
Aby toho dosť stíhal, dal obratom umučiť svojho syna pre
podozrenie z prípravy prevratu, lebo sa mu asi nezdal byť dosť
vlastným synom.
A ostatné úlohy?
Takmer všetky vraj splnil na jedničku.
Cirkvi pravoslávnej nariadil hru na tzv. svätý synod, aby rozhodovala anglickým demokratickým
spôsobom, zásadne nie podľa svedomia a vedomia ako doteraz.
Rozbil ruskú šľachtu, rozdrobil Rusko na Gubernie, aby sa dalo deliť, krájať a ovládať, zaviedol tajnú
políciu, upravil písmo, kalendár, vymenil tradičné oblečenie, brady a fúzy zakázal, menu naviazal na
európsku cez strieborný rubeľ.
Postavil loďstvo a armádu. Začal Rusko poriadne zadlžovať.
Znova trochu pobojoval na severe a juhu a vlastnými rukami popravil jednu zo svojich mileniek.
Priebežne učil dvoranov a ruský národ piť a bol mu v tom vrcholným vzorom. Pobehoval v trojrohom
pirátskom klobúku a hľadal koho by sfúkol. Kým bohužiaľ nezomrel na cirhózu, alebo zlyhanie ľadvín,
podobne ako sir Morgan na Jamajke, čo je tiež podivné.
Akoby si niekto z nás chcel robiť srandu…
Pirát Morgan je aj tak iba kompilát stiahnutý zo stredoveku, ktorý vyskočil z histórie po pridaní
jednotky pred skutočný rok jeho pôsobenia. Niekto to len šikovne prepojil a využil na vytvorenie
chaosu a dezinformácie. Ak porovnáte primitívnu drevorytinu s priam fotografickou maľbou Petra
Veľkého, nemôže vám to nebyť podozrivé.
Predhodené to bolo hlúpemu plebsu až po druhej kataklizme, ale o tom postupne...

Peter I. veľký stihol vraj ešte pripraviť cestu pre svoj genofond do vlády a nechal asi rok
spoluvládnuť svoju matku velikánku Katarínu, údajne Livonskú . Túto dámu dvorní historici Petra I.
pre „logický smer dejín“ údajne zakomponovali do role jeho milenky, matky, sestry, neskôr manželky,
ale bez reálneho záznamu o svadbe. Čo je pravda, to je ťažko povedať, lebo toto obdobie prešlo
radikálnym reformačným cyklom až v ďalšej etape dejín, o čom trochu neskôr.
Dosť na tom, že nastalo obdobie vlády Kataríny I. Jej pôvod je tak zahnojený v oficiálnej histórii, že
nájdete hneď niekoľko verzií , kto to vlastne je a odkiaľ pochádza, kde sa narodila, v akej rodine,
koľko má rokov, čo je úplne absurdné.
Ak to bola naozaj Petrova matka, tak jej nasledujúce obdobie vlády bolo pre objednávateľov zradou
účelu ich objednávky a zákerným privatizovaním trónu v anglickom štýle. Ak túto kompiláciu
vypustila Rímska cirkev, tak možno vedela prečo. Angličania cirkev podrážali na všetkých frontoch.
Ale často vietor fúkal aj z Ameriky...
Nečudo, že s menom Kataríny I. Livonskej sa spája neskutočné množstvo nezrovnalostí.
Ak prihliadneme na to, že Peter I. mohol byť v skutočnosti mladší o 10 rokov, tak zomrel asi po
štyridsiatke. Jeho matka mohla mať tak okolo 58 rokov. Prečo údajne tak krátko vládla je tiež
záhadou. Historickí reformátori ju kruto nechali zomrieť na tuberkulózu už vo veku 43 rokov a úplne
nám to aj “matematicky“ vysvetlili. Však sme všetci debili...
Podivné. Ešte do toho dajme šachovanie s gregoriánskym kalendárom a budeme úplne vedľa a nič
nám akoby zámerne pasovať nebude.
Poďme na to ale inak.
Aký bol cieľ režisérov veľkofilmu Romanovské Rusko?
Jasné, dostať na trón akýchsi Romanovcov z cudzej krve velikánov...
Pripravili k tomu reformní nemeckí historici v Rusku pôdu?
Možno áno, možno nie. Možno sú sami iba kompiláciou z nasledovného prepracovania a neexistujú.
Možno to niekto chcel fakt hodiť na úbohých nevinných Angličanov.
Evidentné však je, že niekto urobil nádherný sled štyroch predchodcov Petra I. z tejto vymyslenej
vetvy Romanovcov aj s obrázkami, ktoré sú ale na smiech. Akoby ich jeden doslova naivný maliar
maľoval z tej istej predlohy… Dakto z múdrych asi mal za to, že primitívni Rusi by nemali vedieť
maľovať... A štýl obrazov nápadne hlúpo kopíruje stredoveký štýl.
No dobre, ale splnil údajný Peter I. Veľký svoju úlohu predať svoje gény do tejto dynastie?
To je otázka! Syna si odpravil, manželku z tejto liahne úplne odvrhol...

Ako sa to potom vlastne vyriešilo?
Bolo potrebné jednoducho nainštalovať na trón Petra II. To je jasné, ale ako? Pokrvne.
Mal by byť synom pokiaľ možno vlastného syna Petra I. Veľkého, teda asi toho, čo ho dal Peter I.
po návrate zo svojho zahraničného výletu popraviť.

Peter II. v Leopoldovskom korzete velikánov sa v dejinách Ruska záhadne objavil po II. kataklizme...

Takže bolo potrebné ho pred zabitím ešte spätne oženiť. Na to našli inštalatéri akúsi Šarlotu Sofiu
Brunshwicko-Wolfenbutelskú a nechali ju pre istotu ihneď po pôrode radšej zomrieť.
Aha, celkom dobré riešenie, ale niečo tu aj tak nehrá.
Áno, Peter I. Veľký skutočne nechal trón Kataríne na základe testamentu. Punktum.
No hej, ale ju nechali tiež rýchle zomrieť a postarali sa aby stihla napísať testament, že Peter I. veľký
vždy veľmi chcel aby po jej smrti dostal vládu do rúk nejaký vnuk Peter II.
A vyrobili hneď niekoľko Katarín: matku, manželku a prišelkyňu , zrejme ako dejinný doplnok ku
Petrovi II.
No predstavte si!
Takže sa to nakoniec tak pekne podarilo.
Petrík sa na toho Petra I. Veľkého tak náramne podobá, že aj tak niet o ničom najmenších pochýb…

POZRIME SA ZNOVA NA CISÁRA LEOPOLDA I.,ZAKLADATEĽA HABSBURSKEJ MONARCHIE.
V mladosti, tesne po konkurze na cisára a počas vlády a porovnajme si ho s Petrom II…
Symbolizmus, ktorý si tvorcovia dejín nevedia odpustiť ich žiaľ odhaľuje.

SMUTNÉ JE, ŽE NIEKTO NÁM VŠADE CHCE PODHODIŤ SKUTOČNOSŤ, ŽE RUSKÉMU NÁRODU
AKOBY NIKDY NEVLÁDLI RUSI. MOŽNO NAPOSLEDY V TARTÁRII. PRETO TÁ NOSTALGIA.
ANI NÁM SLOVÁKOM NIKDY NEVLÁDLI A NEVLÁDNU SLOVÁCI A EŠTE SI VZÁJOMNE
SKÁČEME DO VLASOV. ASI SI TO ZASLÚŽIME...

Osvietenská doba ľudovo zvaná „predpotopná“ mala okrem zákulisných hier
„vyvolených“ aj veľmi pozitívne stránky. Bola však totálne sfalšovaná.
Ľudia rýchle, bohvie odkiaľ osídlili Zem a začali dosahovať veľmi vysokú úroveň vyspelosti civilizácie.
Osvietenské hnutie sa enormne intenzívne dostalo do povedomia a obzvlášť mimo zaostalej
Habsburskej ríše, kde sme zrejme nepatrili, sa na nejaké náboženské taľafatky zvysoka kašľalo.
Renesancia prevzala z antickej doby mnoho krásneho a opravili sa mnohé zrúcaniny miest. Moria
brázdili obrovské lode, ale nie také, aké poznáme z oficiálnych stredovekých rytín, ale minimálne na
úrovni dnešných. Lietalo sa vzducholoďami, plávalo, potápalo sa, vyrábalo sa, žiaľ veľa surovín sa aj
ťažilo a prírodné bohatstvo sa devastovalo.
Každý reštart prináša aj snahu a novú motiváciu k rozvoju a vývoju a ten bol ozaj veľkolepý.
Brilantné strojové rezanie a opracovanie kameňa, unifikované stavebné prvky vyrábané hromadne,

umelý biely mramor, strojové obrábanie granitu, sériová výroba vecí osobnej potreby, obrovské
ťažobné stroje, návrat k atmosférickej elektrike, stroje na paru inej generácie, než poznáme dnes,
vzducholode a iné aparatúry na lietanie, ponorky a tak ďalej…
Z tejto perspektívy to vyzerá fajn. Ale hromadilo sa aj napätie v kabinetoch vládcov tejto
Zeme. Cirkev ledva stihla spracovať nové dejinné súvislosti a naviazať si vazalov, zase.
nadobúdala pocit, že jej uteká vlak
Plánovaná Habsburská Ríša sa veľmi skoro rozpúšťala medzi prstami.
Všetci tí, ktorí mali dobrý nos, najme Rusi, Angličania a Anglosasi sa viac zaujímali o svetské veci,
vedu a techniku i obchodovanie, čím získavali enormnú prevahu.
Preberali sa antické technológie a obzvlášť Angličania si vybudovali zástup nových objaviteľov
pôvodných technických zariadení a postupov, z ktorých skladali novú vedeckú elitu. Nehanebne sa
kradlo a písalo na seba to, čo bolo už dávno objavené.
Čo Angličan, to kvázi objaviteľ, čo Čech to muzikant sa vravelo. Božia sláva im nechýbala ani trochu.
V Antických troskách sa našlo množstvo technických zariadení, ktoré sa preniesli do predpotopnej
doby, ale zachovali sa aj obrazy, sochy, literárne diela a hudobné záznamy.
Nakoľko nie každý predmet mal na sebe štítok, tak napríklad obrazy z tej doby bolo nutné priradiť
novým autorom, dať im idylické príbehy z detstva, mimoriadne charakterové vlastnosti, milenky,
malomyseľné príbehy a iné nápadné ingrediencie, ktoré obšťastňujú napríklad barokovú dobu. Tak si
vykrádači antických ruín vytvorili svojich géniov na cudzí účet. Bolo to žiaľ aj v oblasti hudby a tak mi
je ľúto, že absolútna väčšina mien ktoré sa učíme v dejinách hudby a literatúry tej doby je iba
bohapustý výmysel vytvorený až začiatkom 19. storočia.
Predpotopná doba však cirkvi ani zamak nevoňala, odstavila ju od koryta príliš rýchlo.
Obzvlášť Rusko, kde Katarína Veľká votkla túto zem do úplne inej polohy, ako plánovala cirkev.
Veď Rusko sa v tejto predpotopnej dobe, ku koncu samotného obdobia jej trvania ťahalo naprieč
Európou od Španielska cez Áziu a Japonsko minimálne do Aljašky, možno aj Ameriky!
Cirkvi nepomohlo ani nové dejinné reštaurovanie a ostala zase mimo hru. Dokonca prišla o Rím a
plánované Vatikánske sídlo a stala sa bezvýznamnou až do ďalšej kataklizmy.
Habsburská ríša aspoň fiktívne akože robila čo mohla, akože reformovala čo mohla, rozvíjala
vzdelanie, kultúru, vedu, baníctvo, ale oblasti riadené protestantským stavom, teda nová buržoázna
elita, sa drala dopredu oveľa intenzívnejšími míľovými krokmi. A s nimi aj ich obyvateľstvo.
Došlo až na úplné odtrhnutie stavu priemyselníkov a obchodníkov od vplyvu cirkvi a prechod na
plnohodnotný svetský život aj keď hnaný peniazmi a nie vždy humánnymi princípmi, ale znova
vyplávalo aj posolstvo Krista a silne ovplyvnilo povedomie.
Amerika sa tiež od cirkvi emancipovala a aj iné krajiny sa hlásili o slobodu. Ľuďom sa celkom dobre
žilo, ale vyfabrikovaná šľachta nebola z toho nadšená. A ani občania, ktorí z vôle osudu padli práve do
tejto oblasti vplyvu cirkvi veľmi nejasali.
Obzvlášť k cirkvi pričlenení Slovania dostávali pocítiť že sú iba zberba a svoloč.
A to ešte treba vedieť, že tajné lóže mali oveľa, oveľa naviac a ticho a nenápadne vládli aj
reformovaným cirkvám aj obchodníkom. Finančný sektor už dával jasne na vedomie, že aj on chce
dominovať vo svete. Tŕňom v oku všetkým však aj tak bolo obrovské Rusko.
Treba si plne uvedomiť, že táto doba nie je objektívne popísaná v zázname dejín. Vieme len málo.
Táto doba bola po následnej globálnej potope nazvaná predpotopnou a iste ste o nej niečo počuli.
Predpotopné stroje, predpotopné lode, tak si ľudia niesli v podvedomí so sebou históriu do ďalšej
etapy vývoja civilizácie.
Predpotopná doba trvala možno 180-250 rokov. Ale pre účelové a nápadné zmeny kalendára to
nie je vôbec isté. Bola to údajne doba korporácií, kde sa bili dve cesty: pirátska a cirkevná, založené

tóricky na 77 rokov, kde piráti meškali 49 rokov, čo údajne takto s posunom dobieha dodnes.
Možno je to len výmysel z 19. storočia, ako všetko čo nás zotročuje.
Neoplatí sa jej oficiálnu verziu seriózne študovať. Je tam plno balastu, ktorý bol vymyslený až neskôr
a netreba sa ním zaoberať. Aj keď je popísaná tak elegantne (napr. obdobie vlády Márie Terézie)...
Treba len hľadať dôvody, prečo ku ďalšej korekcii dejín došlo a prečo tak necitlivo až barbarsky.
Dôvodom chaosu v údajoch a príčina nulovej hodnovernosti dejín je, že korekcia osvietenskej, teda
predpotopnej doby prebehla vlastne dvakrát a o korisť sa bili viacerí aktéri.
Raz z pohľadu potreby napojenia vlády cirkvi na prepracovaný stredovek, teda s umelým návratom o
tisíc rokov a druhý krát, keď táto spoločnosť dostala ďalšiu globálnu ranu s možnosťou urobiť
reparát dejín na ten obraz, ktorému máme veriť teraz. Samozrejme s neustálym vylepšovaním…

Globálnej II.potope predchádzalo zopár drobných katakliziem a nakoniec došlo k tej
veľkej niekde na prelome 18., až v tretine 19. storočia.
Po nej doznievali v zhruba desaťročných cykloch mierne kataklizmy, ale už v menšom rozsahu a
skončilo to až záhadným javom v Tunguske na začiatku 20 storočia, keď príčina kataklizmy dala za
všetkým bodku. Možno...
II. GLOBÁLNA KATAKLIZMA.
Vráťme sa teda k situácii tesne po ďalšej potope. Končí sa 18 storočie a sme v popotopnej dobe...
O príčinách kataklizmy si povieme inde, skôr z „technického“ a nie z historického pohľadu.
História tu klame azda najviac v dejinách ľudstva. Víťaz berie všetko. Neľudia sú v sedle...
Nie všade bola ďalšia kataklizma rovnako kritická, boli oblasti viac i menej postihnuté. Ale tentoraz aj
teritóriá Svätej stolice rímskej dostali poriadne na frak. Vlny katastrof doznievali mnoho rokov.
Z dobových fotografií poslednej etapy aj v 19 storočí ešte môžeme vidieť pusté mestá bez jediného
človiečika, okolité kopce bez stromov, bahno a hlina v uliciach do výšky 5-20 metrov. Na iných zase je
jasne zdokumentované opätovné odkopávanie Ríma.
Nikto sa už nikdy nedozvie, aké straty na ľudských životoch to prinieslo.

Svet sa ďalej zmietal v emancipačných vlnách, niekde iba v boji o holý život, inde v lokálnych
sporoch a vojnách.
Sem tam aj násilie a rabovačky ale túžba po slobode bez cirkevného a svetského komandovania bola
všeobecným hnacím motorom.
Bohužiaľ kataklizma priniesla okrem potopy, pieskového a hlineného závalu aj radikálnu zmenu
biosféry.
Dokonca došlo k aj k radikálnemu poklesu tlaku atmosféry.
Sever a juh planéty pokryl ľad. Sibír zmrzla na kosť. Velikáni umierali ako huby po daždi a prežíval
len plebs, ktorého organizmus bol na prvý pohľad z ťažko pochopiteľných príčin schopný sa lepšie
adaptovať.
Ale radšej si povedzme pravdu.
Degenerácia šľachty jej dôsledným príbuzenským krížením nemohla dospieť do iného konca. Tento
neblahý proces postihol bohužiaľ aj Habsburkovcov, aj pápežský stolec, kde sa moc tiež dôsledne
predávala po pokrvnej línii.
Keď niet Velikánov s božskou krvou, nie je kontinuita s bohom a cirkev nemôže mať právo na
svetovládu na veky vekov danú bohom. Svet predsa nemôže riadiť hocikto.
Naviac Rím po Predpotopnej dobe patril Francúzom a Vatikán tiež. Do toho protestantizmus
uvoľňujúci si vehementne ruky, hnaný výkonným finančným motorom, Benátski Angličania s
koloniálnymi chúťkami a Americký klan s vlastnou predstavou riadenia sveta bez Britov...
Treba sa dohodnúť ako ďalej. Nevieme kedy a kde sa znova stretli mocní tohto sveta, nevieme koľko
to stálo cirkev a keďže až tak chudobná nebola, lebo po páde antiky sa dobre z jej trosiek dobre
zabezpečila, určite sa dohodli.
Jedným stačili voľné ruky mimo vplyvu cirkvi a peniaze, druhým zlato a neobmedzená moc za Veľkou
mlákou a tretím jednotná reformácia dejín s možnosťou návratu cirkvi do Vatikánu.
Odkiaľ to vieme?
Lebo došlo k hlúpemu reformovaniu reformovaných dejín. Anglosasom to ani náhodou nevadilo a
cirkev urobila rovnakú chybu ako po predošlej kataklizme. Nepochopila, že svetovláda je dávno
založená na inom, než ich božskom princípe. Až po čase si to znova spojazdnený Vatikán uvedomil a
vybudoval potom svoje vlastné finančné impérium, ktoré ho dodnes úspešne drží nad vodou
spoľahlivejšie, ako najčistejšia božská krv.

Vyfabrikované peniažky zdeformovaného Leopolda I. z dávnych čias jeho nasadenia do dejín.

No ale dosť na tom, že začala reformácia reformácie dejín.
Účel?
-Amerika potrebovala hrdinské dejiny zakladateľov s romantickými príbehmi kolonizácie
divokého západu, s indiánmi, hrdinskými kolonistami a iným balastom. Anglikáni mali aspoň
zmysel pre humor…
-Vatikán potreboval upraviť stratené pokrvné následníctvo Svätej rímskej ríše, vyriešiť stratu
územia Ríma a Vatikánu, stratu celoeurópskej pôsobnosti a potreboval tiež nejako zdôvodniť
vtiahnutie Ruska do tohto obnovovacieho procesu, keďže v predpotopnom období bolo Rusko v
takmer celej Európe a cirkev ho plánovala šikovne zhltnúť.
-Anglická strana potrebovala vytvoriť novú koloniálnu doktrínu a uviesť ju do praxe pokiaľ možno
po celom svete a urvať si čo sa dá.
Tak čím teda začneme?
Tak dajme si na tanier napríklad Vatikán. Tam bolo gulášových ingrediencií použitých najviac.
Ako to budeme skúmať?
No, použijeme zásadne nevedecké metódy práce, lebo vedeckými nevyskúmame vôbec nič.
Ak chceme vytriediť balast, nemôžeme sa sústrediť len na zjavné chronologické chyby a kopance,
nakoľko tie boli už horlivými vedcami ako tak učesané. Keby dávali Nobelovú cenu za históriu a
dejiny, kandidátov by bolo neúrekom.
Nakoľko sme sa už poučili z dejín predpotopného Ruska, skúsme na to ísť metódou „cieľ a cesta“
vedúca k jeho možnému dosiahnutiu.
Ak budeme zároveň hľadať vyfabrikované, ba dokonca domyslené osobnosti, alebo sprivatizované,
dajme tomu ako Napoleon, dešifrujeme ich na základe univerzálneho vzorca, ktorý už poznáme z
čias prepísania Petra Veľkého:
- Pôvodne neznámy človek odnikade, kde sa vzal, tu s vzal...
- Pritom stupídne príbehy z jeho detstva, naivné historky a detaily, ktoré sa reálne nedajú zistiť.
- Raketová kariéra a neskutočný talent na intrigy.
- Vyzdvihnuté dobré i zlé stránky charakteru s nápadnými detailami.
- Sláva, lesk a bojový duch, úspešné vojnové ťaženia.
- Hromadný výskyt aj na troch miestach naraz.
- Zradca a milovník podrazov, ale vie byť zásadový.
- Pritom veľký duch a veľký vojvodca.
- Milovník a zároveň opovrhujúci ženským plemenom
- Bojovník proti cirkvi a človek bažiaci po moci a uzurpátor imperátorského žezla.
- Musí zle skončiť a stratiť sa bez možnosti ho dopátrať.
- Musí pre istotu dostať vlastné sochy, medaile, pamätné mince, pamätné tabule, osobné veci,
umelecké stvárnenia na obrazoch, korešpondenciu, viac druhov uniforiem, niekoľko
rozdielnych posmrtných masiek a viackrát prenášaný a vedecky skúmaný sarkofág.
- posledná podmienka je ale iná, aby to nebolo nápadné: nemie to byť Velikán.
Najlepšie keď to bude dokonca trpaslík… (Ideálny Napoleon).
Ten kto vytváral jeho imidž nemohol byť z tejto planéty. Ba dokonca mám podozrenie, že ten istý
Marťan vyrobil dejiny pápežov, Rímskeho impéria aj Grécka švacnutého antikou.
Každý mi však musí dať za pravdu, že s takým exotickým profilom a schopnosťami, ako nadelili
budúcemu aktérovi sa už dajú budovať akékoľvek dejiny a robiť akékoľvek zmeny hraníc podľa sem
účelovo prenesených starých stredovekých máp.

No a teraz cieľ falšovania dejín „slávneho Vatikánu“, skúsme ako by sme to vedeli urobiť:
Potrebujeme pokrvnú pápežskú líniu Piusovcov nejako dostať naspäť do Vatikánu prekľučkovať sa

k vybranému benediktínskemu mníchovi Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, urobiť z
neho Piusa VII a dostať ho v minulých dejinách Predpotopnej doby na pápežský stolec.
Ako ale, keď sme v predpotopnom období o
Vatikán prišli a zhltli ho Francúzi?
Musíme v rámci „nových“ dejín oddeliť
Francúzsko od Ruska, ktoré bolo v jeho
imperiálnom područí včítane celého Pruska,
Poľska a Litvy a „nové Francúzsko“ nanovo
spätne vybudovať. Potom tam musíme ešte
etablovať kráľa z vhodného rodu, lebo
Predpotopné liberálne sračky musíme z dejín
Francie vymazať.
Panebože, ako to máme dokázať, keď pokrvná
línia šľachty teda velikánov po kataklizme
vyhynula ?
(S tým mala cirkev v rámci kontinuity problém –
viď napr. Mária Terézia a i né vymyslené
šľachtické rody.)
To by to možno ešte šlo vyriešiť, ale pri hľadaní vhodných historických dokumentov a máp vznikol
oveľa väčší problém:
Východiskový bod, odkiaľ hľadala cirkev návrat do stredovekej histórie bol veľmi komplikovaný.
Skočiť znova až do stredoveku už nešlo, lebo kontinuita už bola zachytená v reálnom živote a
záznamoch mimo cirkvi. Boli na svete obrovské pamätníky, mince, stavby, dokumenty ktoré nebude
možné zlikvidovať, ale dajú sa aspoň premenovať. Zobrať „skvele“ skombinované dejiny
Angličanom, Španielom, či Američanom už nemožno, tak znela aj spoločná dohoda…
Nuž intenzívne pátranie po vhodnej dobe na spätné naskočenie do dejín cirkvi skončilo až
v období skutočných začiatkov vlády Petra I. Veľkého. Tu ešte rozsah Ruského impéria nebol taký
obrovský a územie bolo na úrovni terajšieho Poľska a Litvy prepojené „len“ vo forme Pobaltské
Rusko až niekde ku Francúzsku.
Francúzov Španielom ešte vieme papierovo zobrať, ale ako Rusom vezmeme Poliakov ? Je tam teraz
dokonale spláchnuté územie, vhodné na vybudovanie novej čisto kresťanskej enklávy!
Dáme do začiatku doby Petra I. Veľkého nedatované mapy a zreformujeme reformáciu!
Na niektorých je P. Rusia čo je Pobaltské Rusko a z toho urobíme Prusiu. V tomto období na mapách
je aj Apolónia ale tiež DE LA POLOGNE PARTIE DE LA RUSSIE NOIRE.
Stačí v názve P.RUSSIA vynechať bodku a máme Prusko , v druhom prípade zoberieme A a máme
Polóniu. A Pologne sa bude vykladať ako Poľsko, kto bude vedieť ako sa čo vykladalo pred potopami?
Ako uvidíme ďalej, život ukáže, že tri verzie sa hodia, lebo Poliaci si svoje neudržia a sklamú tvorcov
projektu „Poľsko“ a trikrát o darované územie prídu.
To však nie je jediný problém, ktorý vytiahnutím starých máp a dokumentov vznikol.
Z mapy ktorá už raz bola prerobená prenosom z minulosti nám tu vyskakuje aj nejaká blbá
Osmanská ríša, ktorá sa tam dostala zo stredoveku použitím dopísanej jednotky ešte pri prvom
falšovaní po antickej kataklizme. To sme podcenili!
Táto ríša ale nemá následnosť. Ešte dobre, že sme do rokov 1618-1648 v minulosti dali vymyslenú
Tridsaťročnú vojnu a pred ňu Päťdesiatročnú… Okolo vojen sa dá kúzliť čokoľvek. Keď je vojna, dejiny
sú neprehľadné. Dá sa tam podstrčť čokoľvek.
A my sme humanisti, veď vytvárame len fiktívne vojny, teda vojny na papieri...

Po I. kataklizme sme chceli len zakryť obrovské straty obyvateľstva, akože v spore medzi
protestantmi a katolíkmi, teraz namontujeme tam aj Osmanskú ríšu.
Nazveme ich Turkami, aby sme im neskôr vymysleli nejaký následnícky štát. Akože chceli ovládnuť
Balkán! Francúzov oddelíme od Španielska tým, že uzavrú s Turkami alianciu a sa od Španielska
odtrhnú. Musia sa ale pripojiť aj Holanďania s nejakou zázračnou technikou šermu, aby sa sa od
Španielov tiež oslobodili a znovu objavili na mape. Veď nikdy nemali armádu…
Hej, ale Osmani tiež nemali poriadne zbrane...
Na všetkých stredovekých dokumentoch a mapách sú len s
primitívnymi lukmi a šípmi!
Dobre, budú mať tzv. „neobvyklé reflexné oblúky a šípy“ a
postupne ukoristia delá a muškety. Potrebujeme ich. Pomôžu
nám spätne v dejinách vybojovať Antický skvost, Konstantinopol
a aj celý Balkán a Krym. To je už akoby vybavené!
No a musíme už len vo vhodný čas, teda kedysi v
dávnej minulosti uzavrieť tzv. Vestfálsky mier…
Že prečo? Aby sme sa konečne mohli všetci spätne akože
zjednotiť proti Turkom! Ako vysvetlíme dejinné súvislosti?
Turci nás totiž musia biť ako hadov! A zastanú až pred bránami
Viedne. Bude to hrozné, budú nás obliehať,
budeme strašne trpieť, ale potom prídu Nemci, a hlavne Poliaci a
o všetkom rozhodnú. Dáme tam pár srdcervúcich historiek a aj cisár Leopold I. bude musieť konečne
vstať od klavíra a zachraňovať cirkev pred pohanmi. Celkom pekné bájky, či nie?
Musíme teda už len doriešiť Balkán, Transylvániu, Maďarsko, preto Turci dostanú definitívne na frak
až 1.8.1664. A Prusi vzniknú už v roku 1618, lebo nemáme k tomu žiadne papiere... Ale keďže je to
presne začiatok 30 ročnej vojny, takže 30 rokov netreba nijaké doklady, stačia upravené mapy a oni
sa do konečného štádia „Prusov„ môžu v kľude vyvinúť!
Takže máme všetko vyriešené?
Ale kdeže! Nemáme...
Bude potrebné vyriešiť zničené cirkevné podklady v Čechách, Bavorsku, Nemecku, kde sa na cirkev v
predpotopnom období úplne vykašľali. Všade treba vyrobiť nejakú panovnícku kontinuitu a učesať
predpotopné obdobie aspoň do bodu, keď sme ešte mali moc. Vrátiť sa nám načim na celosvetové
pole pôsobnosti. Otázka je, kam nás partneri pustia…
Angličania sú mimo hry, v Amerike je síce záujem, ale formálny. Južná Amerika je tak obrovská… Ozaj,
treba prerobiť aj Španielsko, Taliansko a Portugalsko!
Ťažké úlohy. Ešteže máme
naprojektovaného toho malého
Napoleóna z Korziky!
Ten keď sa premelie hore, dole po
celej Európe, tak rýchle vyrieši
všetky nezodpovedajúce hraničné
problémy z predpotopnej doby.
Potom s Piusom VII. sa formálne
poseká o Rím, o cisársky trón a
Vatikán, etabluje Francúzsko, Rím
a ostatné štáty a nejako to z božou
Pomocou zvládneme.

Aby sme nezabudli, bude nutné zdôvodniť vymretú šľachtu vo Francii, takže Korzičan vyvolá aj
revolúciu a hnusná lúza im akože odsekne hlavu. A tým sa zdôvodní nástup rodu Bourbon-Orléans.
To nezabudnite si prosím pekne zapísať! A už žiadne chyby!
Pár pápežov nám povládne, každý rok, dva, aby bolo vidno že sú to umierajúci Velikáni a máme to v
suchu. Malého Korzičana potom niekde deportujeme, možno na Jamajku za Morganom, alebo na
Svätú Helenu, veď uvidíme. Urobíme mu krásnu hrobku, plno sôch, veď si to zaslúži…
Nezabudnite dať maliarom za úlohu, nech maľujú túto dohodnutú históriu! Chceme úžasné,
veľkolepé scény, kolosálne úspechy, dym, pot a krv.
Nie ako tí leniví Američania, ktorí by boli schopní aj svoju minulú históriu iba fotografovať.
No a chcete vedieť ako to dopadlo? Čítajte oficiálnu históriu, pozrite si Napoleónske
nezmysly. Už počúvam tých vášnivých Napoleonistov ako teraz vyskakujú desať metrov
vysoko, preto prosím kľud!
Vysvetlíme si to. Netvrdím, že niečo ako napoleonske armády neboli. Boli. Ale neboli to
armády, ale vyslanci a oplodňovači. Ak chcete ovládnuť ríšu, nestačí si predostrieť mapu a
nakresliť čiary! Vy musíte tie územia doslova a do písmena prevziať do svojej správy!!!
Robí sa to takto:
Dáte napríklad Angličanom, alebo
Američanom na zákazku urobiť
parádne uniformy, pušky a bajonety.
Pre celú Európu aj Ameriku aj okolie.
Bude množstevná zľava.
Rôzne farby, ale jeden schválený štýl.
Predpotopné stroje ktoré majú
ukoristené Angličania to hravo
zvládnu, Amíci dajú bavlnu, Nemci
napríklad železo, Holanďania iné
doplnky.
Takéto uniformy nemajú slúžiť na to,
aby sa v nich vojaci váľali v blate na
fronte a behali s neforemnými
čiapkami v útoku. Aby ste si v bojovej
pohotovosti zapínali tristodvadsať
parádnych gombíkov. Aby ste si museli
každú hodinu prať nepraktické biele
nohavice a čistiť čižmy. Kto bol na
vojenčine, ten ma rozumie. Nepoznám
horšie uniformy do bojových
podmienok, ako sú tzv. napoleónske…
Len blbec by takto vyzbrojil svoju armádu. Alebo jezuita… Ale tu ide o niečo úplne iné.
Takáto uniforma má vzbudzovať rešpekt, údiv a závisť u mládencov, sexuálnu túžbu u žien. Zbrane
majú upevniť poriadok a disciplínu. Nezabúdajte, že sme v ťažkých časoch, možno v hladomore...
No a teraz po vyškolení špeciálnej eskorty ide skupina tvorená vojakmi, pisármi, cirkevníkmi,
učiteľmi a veliteľmi z oblastného centra do sveta. V prvej dedine bubeník zvolá obyvateľstvo:
„Prišli boží anjeli! Parádni a žiariví!“

Oznámi sa obyvateľstvu, že spadajú pod moc Svätej ríše Rímskej. Ak majú starostu začnú s ním
spisovať dohodu o poručenstve. Ak nemajú, určia. Ak niet koho určiť nechajú vlastného človeka.
Vyhladovaným obyvateľom poskytnú zemiaky na sadenie, obilie, možno aj prasce, husi a sliepky.
Potreby na umývanie, kalamár, pero, papiere.
Starosta ubytuje prideleného dočasného veliteľa, pár vojačikov, učiteľa a farára v jednej osobe.
Eskorta s doprovodom stanuje zatiaľ pred dedinou.
Keď treba, vojenský lekár pozrie nejakých chorých občanov a poskytne pomoc. Spíše sa stav
obyvateľstva, počet detí, dospelých, plodných žien.
Založí sa matrika, určí názov obce a dátum jej založenia, aby zodpovedala cirkevným stredovekým
mapám. Dočasný veliteľ berie kópie zápisov samozrejme so sebou. Podľa stavu schopných
mládencov sú predvolaní na obhliadku a najschopnejším ponúknu parádne uniformy a miesto v
eskorte. Zároveň veliteľ určí koľko parádnych vojačikov z doprovodu eskorty ostane v dedine na
zdravé semeno. Sú povinní pomáhať farárovi s ustanovením cirkvi a školy, stavať latríny, kopať
studne, strážiť poriadok, chrániť pred rabovaním, pomáhať pri poľnohospodárskych prácach,
domácich prácach a oplodňovať a oplodňovať… Uniformu si smú už obliecť iba v nedeľu do kostola.
Zatiaľ eskorta s omladeným doprovodom postúpi do ďalšej obce a proces sa opakuje tak, aby sa
zdravo miešali gény.
Cirkev totiž pochopila, že takýto postup je nevyhnutný.
Tak postupovali všetci z veľkej trojky. Všetci v jeden čas a v jednotnom podobnom štýle...
Aj od Istanbulu ( Kostantinopolu) ide takáto eskorta cez Grécko , Macedónsko, proste po celom
Balkáne a prenáša islamské semeno do oblasti, kde sa podľa dohodnutej mapy má rozprestierať
chýbajúca Osmanská ríša.
Ak ich obyvateľstvo náhodou neprijme, nič sa nedeje…
Založia po ceste vlastné osady. Veď časom sa aj tak premiešajú.
Všade chýbajú muži, osamelé ženy aj samé prídu…
Tento koordinovaný akt prebieha po celom svete ako nejaký plánovaný vírus!
V jednotných uniformách. Presvečte sa. Čítajte medzi riadkami pamflet zvaný „oficiálne dejiny“...
Logistika vymyslených a popísaných napoleonskych ťažení totiž bola vždy pretriasaná odborníkmi.
To čo ukazujú krásne maľby, nákresy a spísané bojové udalosti je technicky absolútne nemožné.
Prepravná a zásobovacia logistika, stravovanie, výzbroj a výstroj, samotná logika ťažení je mimo
reality. Ten kto toto vymyslel by nemohol viesť ani stádo oviec, nieto armádu!
Dôkazom je aj fakt, že keď sexuální vyslanci chceli začať toto „ťaženie“ v južnej časti Ruska, údajne
päť Krymských kozákov tak rozprášilo celú eskortu s doprovodom, že sa rozutekali a nezastavili sa ani
v Istanbule. To je zaznamenané.
Nakoniec problém s niektorými oblasťami Ruska naplánovanými pre Turkov , konkrétne Krymu
museli riešiť až z centra vyhlásením fiktívnej epidémie cholery s povinnosťou karantény a zavreli
celé obce, vojenské posádky a mestá Krymu a Čiernomoria do izolácie. Zakrylo sa to Turecko
Krymskými vojnami. A tých bolo hodne aj v neskoršom období. Do čerta s kozáckou bandou!
Na Morave sedliaci, ktorím šliapali sexuálni vyslanci po obilí ich taktiež hnali ako zajace.
Do mnohých hlbokých Slovenských dolín sa ani neodvážili, takže hôrni Slováci zrejme prišli
o tento vzácny cirkevný genofond. Mená najlepších oplodňovačov nájdete v štatistike
najrozšírenejších priezvisk a v pančovaných matrikách.

Dnes už je reálny výsledok miešania krvi takýto, ak tomu môžeme veriť...

Dôležité je, že svet sa pomerne rýchlo spamätával, ale nie všade rovnakým tempom.
Plánovaná mapa s ktorou šli vyslanci do konfiškácie miest a obcí sa vždy nechcela dostať do reality.
Na jednom konci sa pričlenili územia, na druhom odčlenili. Územie plánovaného Pruska bolo
potrhané na malé franforce. Ani projektovaní Turci po Balkáne neišli predpísaným tempom a neplnili
územný zámer.
Takto to teda neide! Treba sa dohodnúť, každý si nebude svojvoľne brať čo sa mu len zapáči.
„Musíme sa my, celosvetoví aktéri tvorenia nového poriadku sveta znova stretnúť!“
A podľa výsledku ktorý sa prijal, sa dá súdiť, že predstavitelia cirkvi neboli z výsledku až tak nadšení.
Aby tomu dali punc práva, museli sa akože dohodnúť v minulosti. Preto dátum Viedenskej
dohody č.II sa posunul do roku 1814.

Takto to malo v Európe byť aj s nakreslenými kontúrami budúceho Pruska:

Takto sa to ale horko-ťažko dohodlo na II. Viedenskom kongrese údajne v roku 1814:

Ako je vidieť, žiadne zjednotené Taliansko, žiadna Rímska ríša, Turci, Poliaci , Maďari
oklieštení. Prusko nezjednotené, Rusko na väčšom teritóriu. Plánované kontúry Pruska sa
viac blížia budúcim Nemeckým. Plánovaní aktéri plynulého prechodu zo stredoveku do
novoveku, ale konečne boli na svete. Protestovali síce Litovci aj Maďari, ale zatiaľ zbytočne.
Vatikán, ale zúril, že to tak nenechá. Pôjde na to tvrdou rukou.

SLOVÁCI SA ÚPLNE STRATILI V ZHRUBA 1200 ROČNOM PRESKOKU DEJÍN. SMOLA…
TÍ, KTORÍ TO DOBRE VEDELI NÁM TO ASI PRETO VYNAHRADILI V ŠTEFÁNIKOVOM SLOVENSKOM
ŠTÁTE. NIČ SA LEN TAK NIKOMU ZADARMO NEDÁVA.
TÍ KTORÍ NÁM TO VYBOJOVALI MUSELI VEDIEŤ A VIDIEŤ OVEĽA VIAC AKO MY.
RUSKO.
Ako to však prebiehalo v Rusku je pre mňa a bude záhadou. Ako sa naozaj dostali v tomto
prechodnom období jednoznačne neruskí Romanovci k moci je takmer nedopátrateľné.
Konšpiratívne zdroje hovoria že to sfúkli slobodomurári. Cirkev, že protestanti. Uvidíme.
Podľa základných indícií je skutočný nástup Petra I. Veľkého asi najväčším tŕňom v oku nielen cirkvi,
lebo snaha o jeho osobnú diskreditáciu a snaha o očiernenie Kataríny I. sa ukazuje, ako očividný fakt.
Časové posuny v chronológii a predsadzovanie želaných osôb do dejín dáva podnet k úvahe, či Peter
I. Veľký a Peter II., resp. Katarína I. a Katarína Veľká neboli tie isté osoby. Udalosti sa odohrali v
predpotopnej ére, teda dalo sa to veľmi ľahko prepísať a sfalšovať akokoľvek…
Aj doba trvania tejto éry mohla byť umelo skrátená. Ja nepochybujem, že ak to bolo nutné, tak sa
to upravilo. OMLADLI SME POTOM NIE O 1000, ALE MOŽNO O VIAC ROKOV.
Skutočnosť že pod vedením Petra a Kataríny sa Rusko stalo hegemónom predpotopnej doby ukazuje
na odôvodnenosť týchto snáh o ich vykreslenie ako despotických vládcov. Jediným nesporným
faktom je, že ak sa niekto nedá vyhodiť z dejinnej línie len preto, lebo sa do nej nezmazateľne
zapísal a niekto mu nasadzuje nápadne falošné črty, potom je tu nejaká podstatná súvislosť.
So vzorcom negovania sa pracuje vo všetkých prípadoch falšovania dejín. Koho určovatelia dejín
veľmi nápadne vykresľujú ako najcnostnejšiu osobnosť svojej doby (Isaac Newton) a jeho reálny
charakter je presne opačný, potom pocitovo vnímavý človek na opačnom konci váhy cíti potrebu sa
zastať človeka, ktorému sa priradí náplasť despotického krutovládcu.
O to viac ma trápi, že kým sa neotvoria tajné archívy, nebudeme vedieť ani kto predchádzal v línii
vládcov Petrovi I. Cesta do antickej doby je totiž úplne odrezaná z Ruských dejín. Nevieme či pán
Miller, Schleuser, Bayer, ktorí údajne na Petrov pokyn tvorili Ruské dejiny sú skutočné osoby, alebo
len predhodené, ako balada o pirátovi Morganovi , ktorého vytiahli z dávneho stredoveku.
Uvedomme si, že to bolo síce v Predpotopnej, ale vo vo veľmi vyspelej dobe! Je možné že prišlo po
kataklizme k príležitostiam dostať sa aj tam, kde by sa nikdy
za žiadnych okolností špióni nedostali. Moskovské požiare
majú prapodivný scenár, akoby za účelom likvidácie
nejakých stôp. A horelo systematicky po celom svete!
Veď samotný scenár prepisu Ruských dejín má obvyklé a
priehľadné poloprimitívne kontúry.
Najhroznejší „krutovládca „ Ivan IV. Hrozný je úplne
jednoznačne vytiahnutý z Guttenbergových čias, teda
drevorytina tohto „vládcu“ je staršia o minimálne 1100
rokov, ako sa prezentuje. A Guttenberg nám prišiel z
ranného stredoveku, podobne ako Poľsko, Maďarsko aj
Osmanská ríša iba hlúpym „ojedničkovanim“. A to sa zatiaľ
hráme len na Európskom piesočku...
Hocikoho iného, ale mňa nikto nepresvedčí, že technická
vyspelosť reprodukcie bola v časoch reálneho, nie
preformátovaného 14.-15. storočia taká nízka.
Študoval som Piranesiho veduty a poviem Vám, ak tento človek nepoužíval nejaké optické zariadenie
na vykreslenie správnej perspektívy a textúr zobrazenia antických ruín, tak by svoje diela musel robiť

odhadom tridsať rokov, 12 hodín denne. A ktovie aký zlomok z jeho technických diel sa iba zachoval.
A pracoval tesne po antickej kataklizme, keď ešte technická vyspelosť sa len prebúdzala. Ruiny sú
ešte pod nánosom hliny a stromy či kríky sú pomerne mladé.
K čomu mierim?
K SMUTNEJ PREDSTAVE A PRESVEDČENIU, ŽE RUSKO NAOZAJ NEMÁ ANI ŠTIPKU REÁLNEJ HISTÓRIE.
A ČO POTOM MY NA SLOVENSKU.. .

Syndróm nevďačných detí.
Možno začínam túto tému v rámci dejinného sledu trocha predčasne, ale potrebujem, aby ste túto
súvislosť vnímali. Je dôležitá pre pochopenie nasledujúcich etáp Európskych dejín.
Čo je to za choroba?
Táto zákerná nemoc postihla najviac cirkev, ale aj ostatní aktéri veľkej trojky sa s ňou potýkali.
Predstavte si, že vytvoríte svoje deti z takmer ničoho. Zasejete ich do pustín, dáte im kroniky,
matriky, hygienické návyky. Dáte im štát, územie, správu, nádherné dejiny, hrdinských panovníkov a
nechcete nič iného, len aby vás milovali a slávili vášho boha.
Prerobíte im pohanské chrámy a technické stavby na kostoly, naučíte ich kultúrnemu spôsobu života.
Po každej kataklizme je to mimoriadne potrebné.
Dokonca im zachránite život, lebo zmena tlaku atmosféry a jej zloženie po II. kataklizme vyvolala
úplne iné fyziologické potreby.
Nová línia ľudí si nesie isté genetické úpravy, ktoré bránia vyhynutiu v štýle velikánov. Predtým ľudia
žili s oveľa menšou potrebou jesť, piť a hlboko dýchať, lebo hustota energetického poľa bola šesť až
osemkrát vyššia. Teraz to museli suplovať solením, jedením, sladením a pitím. Kto si myslí, že si
vymýšľam, ten sa mýli. Ostatne to bude rozvedené v kapitole o klamstvách medicíny.
Všetky domy z predpotopnej éry a z dávnej minulosti sú bez toaliet, sú bez kuchýň a jedální. Ľudia
nejedli a nekadili toľko, ako musíme my teraz. Možno iba zvieratá. Stvoriteľ nás takto nespotvoril.
Časti záhadných neurónov, ktoré sa prebudili v okolí tráviaceho traktu sa postarali o to, aby teraz
vládli nad našim rozumom a nútili nás nechať všetko bokom a ísť sa najesť alebo napiť. A to
okamžite!
Až v období po druhej potope sa objavili hromadné výstavby kuchýň, latrín, toaliet, kúpeľní a
podobne. V dávnej minulosti to nebolo potrebné. Jedlo sa iba pre potešenie a pre zabezpečenie
výstavby telových buniek. Potom sa dávilo a používali preháňadlá. Bohovia dokonca pili iba nektár,
ako hovoria „Grécke“ mýty a báje.
Energia sa dýchala a vstupovala celým telom. Teraz tento proces zabezpečenia organickej energie sa
musí robiť šesťkrát intenzívnejšie a to hlavne dýchaním a jedením. A aj zvýšené prirodzené cykly
vyprázdňovania tomu preto zodpovedajú.
História toaliet sa musela dodatočne vypracovať spätne, až do antiky, iba preto, aby sa ľudia zbytočne
nedivili.
Existujú stovky dobových cirkevných obrázkov a letákov, ktoré sa starajú o to aby sa ľudia naučili
kadiť a vytvorili si k tomu aj hygienické podmienky.
Vo Francúzsku, keď sa po II. kataklizme osídľovali predpotopné mestá, ľudia ich odkopávali a
osídľovali. Ale kadili z okien, po uliciach, lebo toaliet nebolo. História to zaznamenala, obvykle sa to
celé dejovo zámerne posunulo až do dávneho stredoveku a éra výstavby toaliet a latrín sa skutočne
datuje až po II. kataklizme.
Nájdite si to.

Hygiena sa stala pre ľudí novou nevyhnutnosťou. Aby sa
zachovala kontinuita dejín, vymyslelo sa tzv. kadenie z hradov.
Potom vraj toho boli plné hradné priekopy.
Sú to nezmysly, ale boli účelové a pomohli sa vyhnúť zbytočným
špekuláciám „prečo my musíme a oni nemuseli“.
Hustota energie pozadia bola dakedy taká vysoká, že ľudia boli
zabezpečení z hľadiska energetických potrieb organizmu v
dostatočnej miere. Kožné bunky odumierali oveľa pomalšie,
ľudia sa nepotili, ale vodu mali obzvlášť v Antike veľmi radi a
kúpele boli miestom prvej kategórie občianskeho vybavenia.

Rovnaký účel pre dobro človeka mali aj zavedenia povinnosti vyhýbať sa incestu. Polobohovia,
hlavne Velikáni sa ho dopúšťali v záujme čistoty krvi a vidíte, ako to dopadlo. Keby nebolo obdobia
umožňujúceho vyvoleným a vychytralým zbohatlíkom si dopísať svoju minulosť a stať sa šľachtou,
dnes by sme už ani nevedeli čo to šľachta je.
Tí, ktorí prežili dve posledné kataklizmy sú málokedy čistej krvi, ale nech len majú radosť. Pre peniaze
sa totiž začínajú medzi sebou páriť a už to vidno na ich fyziognómii. Sami sa likvidujú. Adrenochróm
nie je cesta...Jedine Slovanská rasa akosi nedegeneruje, aj keď ju kántria už stovky rokov.
Po „napoleonizácii“ boli aktérmi zavedené aj ľudové kroje do jednotlivých obcí. Neboli len náhradou
za sviatočné uniformy oplodňovačov, ale mali aj iný významný účinok. Zaviedli sa pre každú obec iné,
iné farby, iné ozdoby, rôzne prevedenia a pri hľadaní partnerov sa mali mladí ľudia riadiť krojmi tak,
aby si nebrali dievčatá chlapcov z tej istej dediny. V Slovenských obciach sa to veľmi nedodržiavalo a
napriek tomu sa degenerácia neobjavovala. Tí vyvolení to veľmi dobre vedia, preto sú Slovanské ženy
vyhľadávaným artiklom pre upravenie genofondu aj vo vysokých kruhoch.
Asi sme trochu odbočili a tak sa vrátime k syndrómu nevďačných detí.
Zoberme si napríklad Maďarských Slovanov, teda Maďarov. Tak ako som spomínal, dostali nádhernú
históriu, kráľov, šľachtu, kultúrne pamiatky, pamätníky, historické medzníky, úrodné pláne, krásne
obce a mestá, kultúru a folklór. A tu hľa, keď im chcel tvorca niečo zobrať, aby naplnil svoje plány
božej vlády, lebo na to potreboval monarchiu, banda nevďačná sa začala búriť!
No predstavte si! Prečo sa vraj majú vzdať svojej suverenity? Prečo im sem lezú Habsburkovci?
Čo oni s nimi majú?
Keď spadli Habsburkovci do latríny dejín, zase to isté… Prečo Rakúsko? Prečo Rakúsko-Uhorsko? Veď
to je všetko iba naše!

Chudáci rodičia takýchto nevďačných detí. Ako im majú vysvetliť, že o nijaké Veľké Maďarsko nikdy
neišlo a neide? Dostali predsa vždy všetko čo len chceli.
Chcete Slovenského Rákociho? Tu máte.
Tu máte aj Petrovského ako Petofiho a pridáme čo len máme.
Chcete celé Horné Uhorsko? Nech sa páči.
Aj Balkán máte, nereptajte…
Ale nie, im sa nič nepáči. Berieme im Balkán, lebo to treba, zas je nedobre.
Berieme im Slovensko zase zle….
Keď si ho vezmú sami a po Trianonskej dohode odchádzajú urazení až po kosť, že sa ich nikto
nezastal, je to stále iba o tom istom.
A pritom by stačilo, keby im konečne „rodičia“ povedali pravdu: ste iba nevlastné deti! A čo sme pred
vašim narodením dohodli, to sa aj stane. Ale zo lži sa už strašne ťažko vycúva.
Pozrite sa čo všetko boli rodičia schopní pre nich urobiť:

Keď Francúzi na cirkevnú zákazku prerábali mapy, narobili toľko pravopisných chýb, že je to až okaté.
A Mapa Rakúsko- Uhorska je tak obrovská, že na niektorých miestach zabudli urobiť preklady zo
slovenčiny a nechali ich tak. Okolo „Mokoviec“ ostalo plno Slovenských názvov: Stara cesta, Nad
Mlakou, Grunterskie, Dluha rola, Nad jamu, Vapenicke, Tri rad, Piski… Ako sa to tam dostalo? Poviem
vám. Z predpotopnej doby a z predpotopnej mapy! Inak väčšina terajších železníc a ciest je z
predpotopnej doby. A Slovensko nebolo vtedy súčasťou Maďarska. Žili tu Tóti, tak ich aj prezývali.
S Poľskom je to zase trochu inak. Mapy mu odborne kreslili Angličania. To by nebol problém. Ale
problém je, že nikdy neprežilo ani prvé detské choroby a rodičia ho musia niekoľkokrát kriesiť.
Pritom to vyzeralo byť také dobré a tiché dieťa, fakt je ho škoda... Vyše 90% kresťanské, s nádherne
štruktúrovanou krajinou, s dôverou obrátenou k bohu. Takú hrdinskú minulosť nedostali ani Maďari!
Veď Poliaci hlavne rozhodli, keď „besniaci“ Turci už podmínovali Viedeň. Tak krásne dramaticky to

bolo vymyslené, také krásne pamätníky, sochy, listiny, veľkolepé obrazy boli vyhotovené a oni nič…
Vždy sa dajú sfúknuť a nakopať do zadnice...
Na území Poľska sa plánovala 100% katolizácia a pri zasídľovaní sa urobilo najviac ideologickej
cirkevnej práce. Dejiny ktoré vyskočili z „otisíckovaného“ ranného stredoveku dávali Poľsku dobré
predpoklady na hrdinnú a slávnu kompiláciu.
Cirkev sa v tomto projekte našla a považovala ho za svoj najlepší výtvor. Ale prax ukázala iný
výsledok. Iné deti totiž boli oveľa priebojnejšie.
Raz Poliakov zhltli slovanskí Rusi, raz slovanskí Nemci a Poliaci potrebovali niekoľko krát územnú
resuscitáciu.
Strojcovia zrejme nepochopili, že Slovania majú genetickú chorobu, že všetko čo robila, robia
poriadne. Ak som protestant, tak až do krvi. Ak som kresťan tak poriadny a nebudem výbojný.
Ale platí aj „Keď som Maďar, tak potom viac, ako ten pravý“ a preto to je tak dejinne zložité.

Tak by sme mohli postupne prebrať všetky nevďačné deti, ako Nemcov, Turkov, Francúzov,
Holanďanov, Belgičanov, Čínu, Bolíviu, Nikaraguu, no kohokoľvek, kto sa chytil klamstva a
predvádzal rodičom svoje pubertálne výstupy, nakoľko mal pocit že má právo a pravdu na svojej
strane.
A TO UŽ JE TÁ TEMNÁ STRÁNKA TEJTO ABSURDNEJ LŽI: NEMALI NÁM KLAMAŤ!!!
Ospravedlňujem sa všetkým, koho som nechtiac urazil. Ale bez takéhoto priamočiareho vysvetlenia
by sme nemohli ísť ďalej a nikto by nepochopil logiku ďalších dejín. Prosím teda o zhovievavosť.

KEĎ VÁM BOH NEPOŠLE ĎALŠIU KATAKLIZMU, MUSÍTE JU NAHRADIŤ OZAJSTNOU VOJNOU A
OBČIANSKYMI REVOLÚCIAMI.
A stalo sa. Dejiny poukazujú na fakt, že nič sa nedialo a nedeje náhodou. Ak sa chceme zahrať na
veštcov, stačí si nájsť projektové mapy ktorejkoľvek krajiny a budeme vedieť predpovedať, čo sa
stane, kto s kým bude bojovať a prečo. Samozrejme je tu ešte jeden významný faktor. Veľká trojka si
vytrvalo bude podrážať nohy a strkať sa zákerne do rebier.
To postup výrazne skomplikuje a nesmierne spomalí.
Zatiaľ bežní občania sú radi, že môžu mať svoj malý chlebík, strechu nad hlavou a svoje malé osobné
ihrisko. Stačí im že plodia a vychovávajú deti, pracujú a majú radosť že sú vykorisťovaní. A na druhej
strane aktéri musia intenzívne dumať, ako dokonať nedokonané. Ale samozrejme tak, aby s druhými
hráčmi čo najlepšie vypiekli.
Jednoducho a jasne, zase nejaká vojna temných bohov, ale v novom vydaní! Krv sa nikdy nezaprie.
Svetlé sily sú navždy porazené a svetu chýba rovnováha, miera súdnosti a svedomia.
Porada Veľkej trojky priniesla smutné konštatovanie. „Ten hlúpy plebs je úplne nanič. Stará sa len o
seba a svoje žalúdky a nemá žiadnu iniciatívu nám v tom, čo pre svet robíme nejako pomôcť. Tých,
ktorých sme vytiahli z hnoja a urobili z nich zástupcov ľudu môžeme akurát tak zakopať. Ľuďom sa
vôbec nechce montovať do vojnových konfliktov a nikto s nimi ani nepohne. Treba ich konečne k
niečomu poriadnemu dokopať!“
„Obzvlášť tá Slovanská čvarga sa nedokáže k ničomu ostro postaviť. Dostanú po hube a oni sa len
otočia a idú ďalej pracovať na tie svoje políčka. No kde to sme? To máme stále za niekoho riešiť
globálne problémy? A tá nevďačnosť na druhej strane! Tí, ktorým sme dali všetko, čo sme len mohli
si teraz vystrkujú rožky a montujú sa nám do toho, do čoho ich nič nie je! Večne natŕčajú ruky a
sťažujú sa. Kto to má večne počúvať. Obzvlášť tá ich šľachta, ktorú sme vyrobili z ničoho...Mali sme to
lepšie premiešať a premlieť. Pozrite na Číňanov, ako pekne počúvajú!“
Poďme sa však najprv pozrieť čo sa dialo u nás doma, ak sa to tak dá povedať.
Malý možno ani neexistujúci Korzičan nádherne pomohol zachrániť v predpotopnej dobe stratenú
kontinuitu vlády Habsburkovcov a cirkev si mohla vymyslieť úžasnú genealógiu tejto rodiny včítane
Františka II., slávnej Márie Terézie, Karla a Leopolda Habsburského a celej plejády ďalších činovníkov,
ktorých hodlala cirkev podľa pôvodného plánu prepojiť na celé územie Svätej Ríše Rímskej rodinnými
zväzkami.
Presne podľa plánu záberu Európy sa do minulosti vyklonovali zväzky na Sasko, Sicíliu a Neapol,
Španielsko, Česko, Rakúsko, Lotrínsko a Prusko. Myslelo sa alternatívne aj na Rusko a krívajúce
Poľsko, dokonca i Fínsko .
Bola to obrovská škoda, lebo každý vojvoda a arcivojvoda dostal krásne dejinné súvislosti, obrazy,
erby a zápisy do dejín jednotlivých krajín, čo bolo iste náročné a drahé tak pekne skomponovať. Tu
sa už dá hodnotiť práca cirkvi ako ďaleko vyspelejšia a kultúrnejšia, ako v minulosti.
Čo však z toho, keď sa to nedalo nijako zmysluplne využiť.
Tak, ako už dvakrát, mala cirkev v tomto bratskom delení zase obrovskú smolu.
Plán akosi nevyšiel. Všade okolo sa už etablovali úplne iné štátne útvary, takže posledný kandidát na
vládcu Svätej Ríše Rímskej František II. sa musel podrobiť dodatočnej napoleonizácii.

Tá spočívala v dosť nepríjemnej operácii a to, že František II. musel ísť
hrdinsky bojovať a tragicky prehrať s Korzickým diablom vojnu pri
Ulme a potom aj pri Slavkove . Papierovo. Ale tu si cirkev aspoň
v spätnom dejinnom zápise urobila pokus s nárokom cirkvi na Rusko,
Poľsko a Fínsko. Ako sa to podarilo? No predsa tak, že za spojenca
zapísaného do vymyslených dejín voči fiktívnemu Napoleónovi, vybrali
Františkovi II. sprivatizovaného Ruského cára Alexandra II, ktorému
ako vedľajší pracovný pomer priradili ešte aj titul vládcu Poľska a
Fínska.
Kým František II. musel po zdrvujúcej porážke pustiť k vode Viedeň,
Benátky, Istriu, Dalmáciu,Kotor, Bavorsko, Wuertenbergsko, cár
Alexander II. sa ponáhľal domov radšej rozvíjať dobré vzťahy s
Francúzskom, lebo z Predpotopnej doby sa zachovalo plno artefaktov o
tejto spolupráci. Nedáva to zdanlivo žiadnu logiku, ale na to sme si už
zvykli. Krkolomnosť s akou sa cirkev snaží zlátať dejinné zmeny je až absurdná.
Inak, aby si ruského Alexandra II. mohli cirkevníci sprivatizovať, museli skrátiť dejiny Predpotobnej
doby a museli dať syna Kataríny Veľkej Pavla I. zákerne zavraždiť. Samozrejme ako vždy, mal to na
svedomí barbarský ruský ľud a nespokojná ruská šľachta. Obvyklý scenár...
Ale ich komplot odkrýva aj túto skutočnosť:
Pri konfigurovaní pôsobenia Márie Terézie v stratenej minulosti sa
inšpirovali zrejme Katarínou Veľkou. Chceli poukázať na to, že aj my
máme takú veľkú ženu v Predpotopných dejinách, ako mali Rusi. Je to
detinské, ale aspoň vidno, za aký primitívny považovali všetok ľud,
ktorému vládli.
Dosť na tom, že táto osoba patrí k mojim najobľúbenejším rozprávkovým
osobám starej éry a nebudem do nej vôbec rýpať. Ona aj tak za nič
nemôže. Dosť, že musela do prázdnych análov dejín porodiť až 16 detí, aby
bolo do zásoby, keď sa budú obsadzovať mnohé, mnohé zeme…
Žiaľ nebolo treba. Použili ju už len na dejepisné zrodenie dvoch cisárov, čo
je žalostne málo...
Ale vráťme sa k jej údajnému potomkovi, cisárovi Františkovi II.
Po strate naplánovaných území po porážke od univerzálneho likvidátora
hraníc Napoleona mal ešte dôležitú úlohu a to veľmi, veľmi smutnú. Musel
spätne pochovať Svätú Rímsku Ríšu… Treba to brať ako fakt, lebo balast
okolo zdôvodňovania tejto skutočnosti je viac než úbohý. Proste zase to
nevyšlo… Hodili to na zlého despotu kancelára Metternicha, veď František
II. nemôže ísť na smetisko dejín ako úplný blbec!
Veď ľudia ho tak milovali, že by si to ani nepamätali, keby im to jasne
nenapísali do histórie.
Monarchiu však treba modernizovať, svet bol zase o míle ďalej, nuž treba
sa podvoliť novej dobe. Ale opatrne!
Nevďačná Maďarská šľachta pod vedením Istvána Szecsényiho nedá a nedá
pokoj. Rakúsky kancelár Metternich ich síce dá načas zavrieť, ale tým len
ducha Veľkého Maďarska s potrebou ísť do novej doby bez Habsburkovskej vlády viac roznecuje.
No najhoršie na tom je, že v tomto období niekde pred rokom 1848 sa aktéri dejinného vývoja
rozhodnú vyskúšať osvedčenú taktiku farebných revolúcií. Už fiktívna Francúzska revolúcia tak pekne

vyriešila problémy s doladením vlastníckych vzťahov, že by sa mala zopakovať a pokiaľ možno v
celosvetovom meradle. Nové poriadky musí znova vybojovať lúza! Treba spustiť informačnú vojnu,
treba nespokojencov podporiť a vyvolať chaos. Keď sa podpália nejaké mestá a veľkomestá, lenivá
čvarga konečne vylezie z brlohov a pôjde robiť čo má, teda takzvaný krycí chaos…
A tak začalo obdobie veľkých požiarov a celosvetovej chaotickej etapy dejín, kde sa mohli doriešiť
potrebné záležitosti. Aj Francúzi dostali možnosť si svoju papierovú revolúciu odskúšať tentoraz na
ostro.
Nečudo, že Maďari boli medzi prvými, ktorí sa tiež chytili príležitosti. Aj Srbi a Slováci nabehli na
javisko. Česi a aj ďalší vyjadrovali dianiu veľkú podporu.
A tu sa pomaly blížime k obdobiu ktoré napísali hlavne nevďačné deti, ktoré zobrali svoju dejinnú
úlohu smrteľne vážne. Mysleli to síce dobre, ale nepochopili, že ich scenár vôbec nezapadá do
kontextu tejto absurdnej hry…
Maďari koncom roka 1848 nečakane hladko porazili vojská Chorvátskeho bána Jelačiča, ktorý bol
vyslaný na vyriešenie vzbury. Aj občania Viedne sa s vervou pripojili, ale boli rýchlo a veľmi tvrdo
odstavení a cisárske vojská v januári 1849 mali už pod kontrolou Pešť a prinútili povstalcov ustúpiť
do Debrecína. No potom už dostávali iba na frak a Maďari sa vrátili na scénu s plnou slávou a vyhlásili
nezávislosť na čele s Lajosom Kosuthom. Následne dokonca neuznali nástup monarchu Františka
Jozefa I. na trón!
To nikto nečakal a nepotreboval.
Habsburkovci nemali na to, aby zvládli neplánovaný problém a tak chtiac, nechtiac museli prijať
ponuku režisérov počítať s pomocou Romanovského Ruska, že im urobia poriadok.
A urobili. Ruské vojská potlačili povstanie a zasiali historickú nenávisť Maďarov k Rusku, ktorá trvá
dodnes.
Cisárske úrady vydali vyše tristo rozsudkov smrti a nastolili konečne poriadok. Čo za to zachránenie
museli Habsburkovci sľúbiť nevieme, ale budeme sledovať ďalší priebeh.
TOTO UŽ NEBOLA IBA PAPIEROVÁ VOJNA , AKO V MINULOSTI. TU PRE VEĽKÉ KLAMSTVO ZOMRELO
PRÍLIŠ VEĽA ĽUDÍ. NEBOLO UŽ NAČASE POVEDAŤ PRAVDU?
Asi nie. Vojna o ustanovenie torických korporácií sa ešte len začínala.
Cirkev v pozadí len zalamovala rukami a nevedela sa zmieriť s tým , aké má nepodarené deti. Kým
jedni ABSOLÚTNE nevedia vládnuť, druhí sú ABSOLÚTNE tvrdohlaví ako barani.
Keby tam zostal Metternich určite sa to nestane!
Preto zrejme vsadili na NEOABSOLUTIZMUS a povolali do služieb cisárskej rodiny Alexandra Bacha.
Cisárstvu musí predsa vládnuť profesionál, svetaskúsený človek a tvrdá ruka. Doporučil ho dokonca
samotný Felix Schwarzenberg. Aj keď bol Bach v tej dobe trocha nebezpečný liberál, rýchle sa
zorientoval a bol ku koncu revolučného obdobia nasadený do prvej línie aby prispel k úspešnému
zániku emancipačných snáh. Ktovie, či tento človek neurodzeného pôvodu nebol práve ten ústupok,
ktorý sa musel prijať za pomoc z Ruska…Tajné služby takto fungovali vždy.
Z Františka Jozefa I. sa postupne stal iba dobrotivý a milovaný panovník, ktorý sa do vlády už
nemontoval, národ ho mohol milovať a Alexander Bach sa mohol plne realizovať. Reformy a nová
Ústava pomohli konečne ríšu dostať zo stredoveku do reálnej doby a to bolo už naozaj potrebné.
Žiaľ ako liberál sa už vôbec nikdy nezachoval a neustále likvidoval opozíciu a ukecaných novinárov,
najme v Čechách.
A konečne zamontoval ríšu do medzinárodnej obchodnej a priemyselnej spolupráce a bankovníctva.
Katolícka cirkev Bacha pevne držala, aj keď mal na často na mále. Uzavreli totiž spolu dohodu zvanú
konkordát. Po odstavení ho z vďačnosti povolala cirkev do jej diplomatických služieb.
Maďari si aspoň niečo presadili a vznikol formálny dualistický štát Rakúsko-Uhorsko, no vláda sa
podstatne nezmenila v ich prospech.

Ďalší beh dejín bol okrem pár vojen dosť nudný, poznamenaný dlhoročnou symbolickou vládou
Františka Jozefa I. Bežný ľud si ho vážil a ctil, považovali ho za prirodzenú súčasť svojho života počas
niekoľkých generácií a vyššie stavy a inteligencia si z neho len dobromyseľne uťahovali.
Poďme sa však pozrieť, čo sa dialo okolo. Nesmieme zabudnúť na projekt
Prusko ako plánovanú súčasť Svätej Rímskej Ríše. Dejinne bolo všetko
pripravené, falošná história bola zaznamenaná do ďalekej minulosti, no nejako
to zadrhávalo...Namiesto jednotného územia bolo iba zlepencom členských
štátov. Keď nastali celosvetové revolučné roky, ktoré to mali učesať, skončilo to
úplným fiaskom a Rakúsky kancelár knieža Metternich v roku 1848 dokonca
vypadol z hry… Cirkev totiž mala plné ruky práce s Maďarskou nevďačnosťou
takže nestíhala všetko hasiť.
A tak sa „nemecky hovoriace krajiny“ mohli pokúsiť vytvoriť Nemecký spolok s vlastnou, dokonca
liberálnou ústavou a spolkovými voľbami. Pokúsili sa do toho vtiahnuť aj Česko, bez Rakúska, ale
niečo tam zaškrípalo. Keďže zasiahli veľkí otcovia vlasti v podobe ostrého nátlaku Rakúska a Ruska
k dohode nedošlo. No členské štáty to dlho neriešili a na rozdiel od Maďarov sa sústredili na
ekonomický a technický rozvoj územia a obchodné aktivity, čím rozbehli pomerne silnú etapu
prosperity. Vystačili si aj s Pruskou colnou úniou.
To už situácia porevolučného chaosu chladla a tak bolo nutné poupratovať. Nastal čas Prusko
konečne zjednotiť. Boli však ešte nezrovnalosti v územnom plánovaní a Prusku chýbali nejaké územia
mimo nemeckého spolku, do ktorého vstúpilo aj Rakúsko, aby to mohlo aktívne riadiť. To, ako sa
Nemci rýchle vzdali emancipačných snáh vyvolalo u cirkvi mylný dojem, že toto dieťa bude zrejme
disciplinované a poslušné.
Keď ich pod ideovou podporou „veľkej Pruskej histórie“ poslali spolu s Rakúskou armádou vziať si
od Dánska územie Šlesvicka, netušili, ako to s Pruským národným povedomím prehnali. Dánsko bolo
prevalcované a keď sa susedné Holštínsko posťažovalo na svoj osud pod Rakúskou nadvládou,
okamžite ho šli oslobodiť. Rakúska armáda si túto vysunutú Rakúsku kolóniu nedokázala ubrániť.
Dokonca Prusom pomohli noví spojenci Taliani a zamestnali Rakúsko na druhom fronte, a nakoniec
si prinavrátili Rakúskom anektované územie, teda vytúžené Benátky.
Cirkev zase len zalamovala rukami. Všetko sa pohnojilo! Čo to mám pre Boha za deti? Jedno si dá
zobrať aj to, čo už má v suchu a druhé rozdáva naše aj iným. To snáď nie je možné!
A to netušili, že snaživé a životaschopné dieťa pod vedením kancelára Bismarca je ešte len v
rozbehu.
Najprv zhltli Sasko, potom začali ujedať nevlastného brata, teda Rakúsko. Prehnali sa Čechami,
Moravou aj západným Slovenskom a zastavila ich až „krymská finta“, keď im nahovorili, že vypukol
v týchto oblastiach mor. Po miernom ochladení hláv podpísalo Prusko s Rakúskom mierovú dohodu
v Prahe a odtiahlo domov. A výsledok? Totálne fiasko cirkvi v budovaní Svätej Rímskej Ríše. Rakúsko
bolo nemilosrdne vyhodené z Nemeckého spolku. Následne sa dokonca musel urobiť ten kompromis
s Maďarmi a konštituovať Rakúsko-Uhorsko.
ALE HORŠIE JE, ŽE ZASE TIEKLA NEVINNÁ KRV. PRE HLÚPE KLAMSTVÁ...
Čo stým budeme robiť? V cirkvi sa chytali každej slamky. Partneri trojky sa len usmievali: „Veď my
vám v ničom nebránime, nelezieme vám do Pruska, urobte si sami poriadok !“
„Keby sme tak mali Napoleóna…“ Ktovie koho to napadlo, ale dosť na tom, že zas nejaký Marťan
dostal bláznivý nápad využiť Francúzske národné povedomie a hrdosť z dávnych, nádherne
vymyslených čias. A tu už musí človek doslova žasnúť:
Aby zatiahli Francúzov do konfliktu s Pruskom, museli naozaj vymyslieť, ako im vrátia mystického
Napoleóna!

Aby sa vytvorila prechodová línia, vyfabrikoval sa syn Napoleon II. Porodili si ho v časoch, keď mali
konatelia sveta dejinné záznamy už plne v svojich rukách, teda v roku 1811. Už len vypísať nejaké
papiere a namaľovať portrét. A rýchle ho potom pochovať.
Aby to bolo dosť nápadné a primitívne, ako to býva v cirkvi zvykom, tak údajného syna Napoleonovi
I. porodila nie manželka Jozefína, ktorá na to už nemala vek, ale predstavte si, Napoleona I. spätne
rozviedli a oženili s dcérou rakúskeho cisára Františka I. Maria Luisou. Aby v prípade, že to náhodou
vyjde, bola zásoba Habsbursko-Lotrinskej krve. Dve muchy jednou ranou! Do životopisu sa doplnilo
pár obvyklých primitívnych detailov, ale podstatné je, že tento exot s údajne veľmi komplikovaným
pôrodom (narodil sa vraj polomŕtvy a vôbec nedýchal) sa dožil len 21 rokov a celý čas strávil v azyle
vo Viedni pod menom Franz, s nikým sa vôbec nestýkal, iba s jediným kamarátom nejakým
bezvýznamným poručíkom Prokeshom… Sranda, nie? Po smrti ho nazvali Orlík. No Napoleon II. jak
vyšitý. Aby sme náhodou niekoho nevinili z podvrhu, tak vraj sám Adolf Hitler dal jeho sakofág
umiestniť vedľa otca Napoleona I. Čo keby náhodou chcel niekto robiť testy DNA? Hitler bol predsa
univerzálna sviňa použiteľná pre čokoľvek. Veď my nič….
No dobre. Na Marťanské výmysly sme už zvyknutí, ale ako sa pokúšali Francúzom neúspešne
podhodiť Napoleóna III. to je už len exkluzivita! Tu sa nedalo prehliadnuť.
Angličania pomohli aby sa u nich doma dejinné stopy zamachlili a nejaký
Americký divadelný herec mohol prísť na scénu. S vyrobeným rodokmeňom
a všetkým čo je stým spojené. Dokonca aj s potomkami, ktorí mátajú
dodnes. Tento Napoleon už nemohol byť fiktívny. Veď prebiehala ozajstná
Prusko- Rakúska vojna.
Aj keď Napoleóna III. Francúzi v skutočnosti prijali absolútne chladne, nebol
problém to pre hrdý národ Frankov náležite premaľovať. Bežným občanom
to bolo aj tak šum a fuk a bulvárna tlač už krásne fungovala...
A poďme potrestať nehodné dieťa Prusko! Napoleón III. vstúpil náhle do
dejín, keď ho namontovali do „urážlivo neúspešnej „ diplomacie počas
bitky Prusov a Rakušákov pri Hradci Králové. Museli sa zinscenovať aj
ďalšie urážky Francúzskeho povedomia nehodnými Prusmi, keď Prusko
údajne nedovolilo Francúzom získať Luxemburské veľkovojvodstvo, kecalo vraj do obsadenia
Španielskeho trónu, zabránilo spojenectvu s Talianskom a podobne. Parížske noviny vykreslili to
Pruské svinstvo v prehnaných účelových farbách a dokonca pustili do tlače sprosté fámy, že Prusi sa
už mobilizujú na hraniciach!
Raz darmo, nastala doba masmédií, ktoré od teraz budú hýbať svetom až na veky vekov, amen.
Účel svätí prostriedky a mohla sa vyhlásiť mobilizácia a plebs v uniformách mohol uvedomelo položiť
svoje životy za paškvil, účelovú provokáciu a úplne iné záujmy. PRAVDA SA EŠTE VIAC PREMÝVALA
KRVOU NEVINNÝCH.
No bohužiaľ hrdý Pruský národ vojensky podporili aj ostatné krajiny nemeckého spolku a vďaka
morálnej a technickej sile hravo sfúkli Francúzov a o chvíľu už okupovali Alsasko a Lotrinsko. V bitke
pri Sedane to zavŕšili, keď zajali 83 000 vojakov a samotného cisára. Skončili v Paríži a pomohli
vyhláseniu Francúzskej republiky. Francúzsko pre cirkevné plány stratilo svoj post a význam. A
neplánovane vznikla aj Nemecká ríša.
Väčšie fiasko si nemohla cirkev ani vysnívať. „Deti moje, čo to pre boha robíte!“. Napoleón mohol
tak rýchlo ako prišiel aj odísť na smetisko dejín. Prišlo kruté precitnutie, že v reále už nebolo také
jednoduché riešiť hranice , ako počas papierových Napoleonskych vojen. A čo tí padlí a zranení
počas nezmyselnej operácie?
Vôbec nič, všetci aktéri si ctili vojenské právo a dôstojníci boli mimo ohrozenia a tých pár tisíc
mŕtvych pešiačikov… Škoda reči! Prídu ďalší.

No problém zásadného významu je znova na svete. Svätá Ríša Rímska je už bez šancí rýchleho
návratu. Treba zmeniť taktiku a ciele. Musíme vládnuť svojej časti sveta úplne iným spôsobom. Treba
nechať naše deti nech sa prejavia kto je najšikovnejší a potom toho životaschopného budeme len
ovládať. Nevadí že sú to práve nevlastné deti, ktoré hrajú prím. Cesta už asi inde nevedie…
Odskočme si na chvíľu k ostatným hráčom svetovlády. V konšpiračných kruhoch sa síce hovorí že
aj tak nevládnu popísaní aktéri, lebo nemajú na to dostatočnú inteligenciu a ich nevraživá súperivosť
je len hrou niekoho vyššieho, schopnejšieho, lebo inak by to už dávno ruchlo...
No nie je to vôbec dôležité. Poznať absolútnu pravdu by bolo super, ale aj tých pár drobností z
krátera lží, ktoré tu vyberáme pomôže sa aspoň niekomu zobudiť a prestať jesť tú nechutnú
každodennú kašu.
Vieme si veľmi dobre predstaviť koľko radosti a smiechu prinášalo partnerom sledovanie cirkvi v
úlohe slona, ktorý ťarbavo rozbíja porcelán. A sami určite radi pomohli mu hádzať najkrajšie kúsky
nenápadne pod nohy. Škodoradosť je veru blbá vlastnosť . Ale vidíme že nám vládnu a nás ovládajú
samé charakterné bytosti.
No ale nemyslite si že u nich to všetko išlo absolútne hladko.
Problémy s kolóniami nie sú med lízať.
A krv tiež tiekla naozaj, už nie len na papieri a na nádherných, vymyslených obrazoch.
No rozoberať to, na to nie je priestor. Kto chce a pochopil metodiku skúmania pravdy, môže si to sám
prejsť a urobiť svoje vlastné závery.
PRINCÍP JE STÁLE TEN ISTÝ. SKÚSTE TO. OTVORÍTE SI OKNO DO SKUTOČNÉHO SVETA.
Tak a poďme na tradičnú tému, tému nešťastného Ruska.
Skončili sme konštatovaním, že Rusko v predpotopnej dobe bolo hegemónom v Európe a zrejme aj
v celej Amerike. Po II. kataklizme si to však odnieslo jednoznačne najviac. O príčine a dôsledkoch si
ešte povieme po technickej a fyzikálnej stránke. Obyvatelia vidieka na pol storočia skončili doslova v
zemliankach.
Ale skutočnosť že prepisovači dejín museli na Rusko brať oveľa väčší dôraz, ako by sme sa mohli
domnievať keby bolo naozaj bezvýznamné, veľa napovie.
Tak ako sme hovorili, jediným možným dátumom vstupu do „novej“ histórie Ruska bol prvá časť
vlády Petra Veľkého. A z doliateho hnoja neustále vytŕčalo kadečo, ako napríklad Katarína Veľká a nie
je jasné či Katarína I. a Katarína II. nie sú tie isté osoby iba oddelené vsuvkou, ktorá má predchodkyňu
dehonestovať a charakterovo sprzniť.
Ale možno medzi vládou Petra Veľkého a Kataríny Veľkej je veľký časový odstup a všetko je inak.
Podstatné je, že Petra a Katarínu nebolo možné z análov jednoducho vyhodiť, nakoľko boli v dejinách
predpotopnej doby zapísaní nezmazateľne po celom svete. To je ako iste uznáte nad všetky ľudské
sily. Nezbúrate predsa Paríž a Petrohrad a iné mestá, kde sú obrovské stopy, ako mosty, pamätné
tabule, stély, stĺpy, víťazné oblúky a iné svedectvá.
Na Rusko si samozrejme robili zálusk všetci z bratstva deličov národov, ale cirkev bola iniciátorom
priameho písomného a kultúrno pamiatkového zásahu. No niekto im do toho šikovne vliezol.
Poďme sa teda pozrieť na vec z pohľadu cirkevných Marťanov, poznáme ich ťahy a rukopis a to
podceňovanie ľudskej dôstojnosti a dôvtipu, ktorým nás obšťastnili.

Treba to ale pochopiť. V čase, keď sa to dialo bol človek naozaj na úrovni dobytka a
„mal k dispozícii“ len tie dolné neuróny, na ktoré sa automaticky prepol po
kataklizme, ktorá násilne ukončila predpotopnú dobu.
Aby prežil, musel si proste rozvíjať centrum trávenia a sexu. Jediný motív bol prežiť.
Je dokázané, že takto by sa choval každý človek aj dnes.
Po kataklizme a to po každej, sa dokonca objavovali aj formy ľudožrútsva.
Toto je síce pamiatka z predpotopnej doby, znázorňujúca ako ľudia po antickej
kataklizme jedli velikánov. Nie je to iba symbol, ktorý hlása, že velikánom je koniec.
Museli ich jesť, ak chceli zostať nažive.
Nuž keby sme boli cirkevní „Marťania“ (myslím obrazne) a rozmýšľali tak, ako nám to oni neustále
predvádzajú, tak by sme to určite v Rusku riešili nasledovne:
I. Etapa - potrebujeme sa dostať pred a za obdobie začiatku vlády Petra Veľkého.
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Musíme Petra Veľkého najprv očierniť a urobiť z neho despotu a alkoholika.
Musíme ho urobiť strojcom všetkých zmien, ktoré urobíme my v dejinnom zázname.
Peter teda musí napáchať také hnusné veci, za ktoré ho Ruský národ prestane navždy
milovať a sám ho odvrhne zo svojej histórie. Teda sám si Rusko dokonale sprzní.
Musíme zo stredovekej histórie mu naviazať predchodcu, ktorý bude rovnaký despota ako
on, bude hrozný a to aj aj menom a budeme mu môcť urobiť líniu vymyslených cárov
ktorými to prepojíme na vládnutie Petra Veľkého. Dáme v II. etape namaľovať ich naivné
portréty. Vymyslíme im históriu podľa marťanského vzoru.
Peter si musí sám doniesť aj nemeckú skupinu neexistujúcich falšovateľov, ktorých donúti
spotvoriť celé predpotopné Rusko a dokonale sfalšovať jeho minulosť. To keby sa na dačo
náhodou prišlo čo nejako nesedí, tak to on, my nie...
Ruskú pravoslávnu cirkev podrobíme renesancii a zbavíme védickych koreňov. Necháme ich
vládnuť našimi demokratickými metódami a budeme ich len ticho podporovať.
Z Rusov urobíme veľkých objaviteľov, bádateľov, básnikov, maliarov a spisovateľov, ale
každému z nich dáme neruský pôvod. Ruské meno však musia prijať. Bežných ľudí predsa
nebudeme dráždiť. Diela upravíme a použijeme z predpotopnej doby, alebo účelovo
vyrobíme, alebo dorobíme.
Vyrobíme aj novú ruskú šľachtu z našim genotypom, aby v správny moment mohla ovládnuť
Rusko a cisársky dvor, čím ľahko nanominujeme do cárskych postov správnu krv.
Peter musí nariadiť aj časovú korekciu pomocou zmeny kalendára, aby skrátil predpotopnú
dobu tak, aby sa dala nadviazať na ďalšiu nepríjemnú osobu Katarínu Veľkú.
Do voľného priestoru vsunieme genealógiu vládnucich osôb, ktorým dáme náš, nie ruský
pôvod.
Tieto osoby budú komunikovať s našimi ďalšími „výtvormi „ z iných krajín, aby sa mohla
vytvoriť vzájomná osobná, dejinná, kultúrna, politická a keď bude treba aj rodinná väzba.
Vytlčieme z Rusov slovanský genofond a urobíme z nich najposlušnejšie a najhlúpejšie
ovečky.
Stopy po významných vládcoch predpotopnej doby, ktoré zanechali mimo Ruska
zlikvidujeme, ak to neide použijeme v novom kontexte, premenujeme, prepíšeme.
II. Etapa: potrebujeme namontovať Romanovcov a dať im nemeckú krv
Hrabneme do stredovekých dejín, aby sme našli vhodný starý vladársky rod.
V roku No.i. 613 nájdeme bojarský rod Romanovcov, u ktorého je splnený predpoklad že
vyhynul a pritom nebol vôbec významný, aby sa náhodou nenašli nejaké stopy.
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Dokreslíme, dopíšeme nejaké rozprávky a bájky a prenesieme do roku 1613.
Na koľko sa nachádzame v dejinnom úseku, ktorý máme pod kontrolou, tak nemáme
problém Ruským dejinám urobiť dymovú clonu a naordinujeme Rusom smutu, teda 15 rokov
krízy a občianskej vojny, aby chýbajúce obdobie Antiky bolo prepojené našim obvyklým
mostom z chaosu a bordelu.
Smutu necháme ukončiť nástupom prvého Romanova a to vymysleným Michailom
Fjodorovičom, ktorý ukáže Rusom, ako treba vládnuť bez bordelu.
Doplníme ďalších troch a necháme domaľovať primitívne obrázky s ich podobizňou.
Z Petra Veľkého teda urobíme aspoň Romanovca, nakoľko sa ho nevieme zbaviť.
Z Kataríny Veľkej urobíme jeho matku a vymyslíme novú Katarínu, Katarínu I. a potom II.
Kataríne I. prisúdime rolu jeho milenky a manželky a vymyslíme jej tak neskutočný sedliacky
pôvod a tak neskutočnú cestu na cisársky dvor cez roľu práčky , že to by sme nevymysleli…
Petrovi vyfabrikujeme novú vhodnú manželku, Lopuchinovú, aby sme mu mohli zaistiť
potomka o ktorého hlavne ide.
Petra pošleme na výlet do sveta, aby sa dalo vysvetliť prečo mu začalo šibať. Možno
vyrobíme aj nejaké falošné dôkazy, prípadne si do zálohy pripravíme Morgana.
Dôležitá je aj tak už len Lopuchinová, nositeľka rodu a plodu po praslici.
Keď sa Peter vráti začne plniť úlohy z etapy I. Zbaví sa vymyslenej manželky Lopuchinovej aj
syna tým, že ju navždy zavrie do kláštora a syna nechá popraviť. Obaja zmiznú bez stopy. To
ale nevadí, Romanovská krv je zaistená.
Syna pred popravou nariadenou otcom totiž ešte oženíme a jeho syn bude Petrom II.
Etnická sedliačka kdesi z Lotyšska Katarína I. napíše testament a splní neexistujúcu vôľu Petra
Veľkého predať vládu vnukovi Petrovi II. a rýchlo radšej zomrie. Dúfajme, že testament
etnickej sedliačky bude platný, ale to hlúpym Rusom nedôjde.
No a teraz treba nechať Romanovcov tak upraviť, aby mohol prísť Peter III.
Vymyslíme si a doložíme že je synom „dcéry“ Petra Veľkého a konečne nášho človeka
správnej krvi Karla Fridricha Holštýnsko-Gottorpského. Matka ako je obvyklé po pôrode
zomrie a otec na syna nemá čas, takže ten vyrastá v nejakej džungli. Kópia ala Napoleón II.
Petra III. oženíme s etnickou nemkou Sofiou Frederikou Augustou . Aby sa nič nedalo
vypátrať nežijú spolu a jemu naordinujeme zúženú predkožku, čo bráni naplneniu
manželstva. V roku 1752 to už bude nutné, preto mu nejaký židovský doktor odfaklí
problematický kus na orgáne moci a manželstvo sa naplní, našťastie dôjde k potratu.
To ospravedlní manželku Sofiu aby si našla milenca a mohla porodiť syna bez jedinej kvapky
krvi z línie Petra I., nakoľko Peter III. je degenerovaný, ako všetci Rusi. Narodí sa Pavel.
Otec Pavla bude Poľský kráľ, aby bola príprava pre ustanovenie Poľska v dejinách.
Teraz už môže zomrieť aj teta Petra III., Alžbeta I. Petrovna a uvoľniť mu trón.
Peter III. síce nastúpi do vlády, ale nech sa neteší. Urobíme z neho zradcu a nepriateľa
Ruského národa a necháme sa ho kamarátiť s Nemcami. Zároveň si učešeme Pruské dejiny
a vyrobíme dôkazy o existencii slobodného Pruska. Sedemročná vymyslená vojna to všetko
dostatočne prekryje.
Jeho nemecká manželka bude naproti tomu síce nelogicky, ale nesmierne milovaná ruským
národom, lebo bude smútiť nad smrťou Petrovej tety a bude jej od manžela hroziť kláštor,
ako to býva u všetkých naozaj ruských vládcov obvyklé, keď sa chcú znova oženiť.
Petra III. dáme potom vlastným národom zatknúť, zbaviť vlády, deportovať a onedlho zabiť.
Jeho manželka sa stane konečne vládkyňou po praslici, čo my v cirkvi uznávame.
Ešte musíme vymyslieť, ako prestúpi na pravoslávie a príjme nové meno Katarína Alexejevna.
A konečne máme spôsob, ako nahradiť tú hnusnú Ruskú beštiu Katarínu Veľkú v dejinách
predpotopnej doby. Dala nám zabrať. Museli sme ju rozrezať na tri časti, kým sa to podarilo.
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Teraz máme svoju verziu Kataríny II. Veľkej.
V oblastiach kde panovala a sú mimo potrebného teritória Ruska, ktoré plánujeme do
usporiadania sveta ju naklonujeme a urobíme z nej Máriu Teréziu.
Použijeme niektoré zo stoviek obrazov Kataríny Veľkej ktoré sme ukoristili a premaľujeme na
Máriu Teréziu. Nikomu nedôjde, že je to tá istá osoba. Internet ešte dlho nebude...

No a je to vyriešené. Ďalšia kocka v mozaike globálneho klamstva je na mieste. Neveríte?

Pozrite sa ďalej:

Viete mi na prvý pohľad povedať, ktorá z týchto dvoch dám sedí na koni a ktorá je Katarína Veľká
a ktorá Mária Terézia? Je to trikrát tá istá osoba. Len meno sa podľa potreby mení...
Táto socha kedysi stála v Bratislave a nasvedčuje, že v predpotopnej dobe (obe dámy sú
z predpotopnej doby) bola Katarína Veľká vládkyňou aj tejto časti predpotopnej konfederácie. A čo
Mária Terézia? Iba obyčajný výmysel a pekná rozprávka. Inak by Aškenázski Slováci o nej nenatočili
film podľa vzoru „Katarína veľká“. Sponzor a štýl sa nezaprie.

Už vidím ako mi od rusofóbov pristála na čelo obrovská nálepka rusofila… Nebojte sa, ja len hľadám
pravdu. Hľadať a poznať pravdu je viac, ako nejaké blbé presvedčenie o niečom, čo nemusí byť
pravda.
Nezamýšľali ste sa nikdy nad tým, že mnohé dokonalé sochy a tisíce obrazov sú iba účelovo pridelené
iným osobám s celkom určitým zámerom? Ja bohužiaľ áno. A nemôžem za to.
Čo ďalej s Ruskou históriou? Nič. Proste už nie je. Kde nič nie je, tam ani čert neberie…
Našťastie dejiny idú ďalej a budeme ich ešte trochu sledovať. Aspoň to, čo nespláchla potopa.
V predpotopnej minulosti si musia Rusi pátrať sami. Dúfam že pochopili ako na to.
Vráťme sa k Prusku, teraz už Nemeckému cisárstvu pod vedením cisára Wiliama I. a riadenému
kancelárom Ottom von Bismarck, ako vôbec neplánovanému projektu cirkvi.
Uvedomme si najprv čo sa vlastne stalo! To nie je žiadna sranda.
Nepodarené dieťa sa utrhlo z reťaze a zradilo rodičov. Naviac Bismarck ťahal Nemecko okamžite
k tvrdému protestantizmu!
Ríša Nemcov sa zrazu stala najsilnejšou v celom
teritóriu a chlapci okamžite nabehli po svete
zbierať nejaké zvyšné kolónie.
Netušili, že to sa takto nerobí, že robiť sa má len to,
čo je dávno dohodnuté. Všetci prekvapene čumeli,
čo sa to deje a kto sa im sem montuje, keď sa Nemci
vyloďovali v rôznych krajinách. Ba čo viac boli
nezastaviteľní, silní a neporaziteľní.
Nemci ani netušili, ako tým naštvali veľkých hráčov.
Banda jedna nemecká, to sa musí zastaviť!
Lenže kancelár Bismarck šikovne lavíroval a vytváral
spolky ktorými blokoval akékoľvek pokusy o
likvidáciu nemeckej expanzie. Z „platných“
cirkevných dokumentov vybudovali Wiliamovi I.
taký rodopis, že musel byť presvedčený, že všetky
jeho ambície boli viac než oprávnené. Protestantská loby vedela dobre čo robí. Cirkev si to
pripravovala pre budúci prechod Pruska do Rímskej svätej ríše a teraz sa to otočilo proti nej.
Vrcholom bolo keď Nemci zvolali do Berlína kongres, kde prišli Angličania, Nemci, Taliani, Rusi,
Rakúsko-Uhorsko a Osmanská ríša, aby údajne riešili Balkán. V skutočnosti Nemci tlačili na pílu a
žiadali nežiadateľné. Vyplýva to z toho, že chceli aby Rusi vycúvali z Bulharska a Rusi napriek
„dohode“ s Anglickom tak museli urobiť. V Bulharsku vypuklo povstanie a diali sa veci...
No to nie je podstatné. Podstatné je, že neriadená strela menom Nemecko prinútila tvorcov
globálneho poriadku niečo vymyslieť. A vymysleli. Keď už Nemci tak veľmi chcú bojovať, tak nech
bojujú, ale za naše záujmy. Len treba správneho vodcu. Ako má napríklad Rusko. Keď už sa narába s
pančovanými rodokmeňmi, treba to využiť. Treba nájsť niekoho, kto bude nadšený zo svojho nového
pôvodu, ale bude vedieť, kam smie šliapať a kam nie. Angličania boli na výrobu šľachty veľkí experti.
Zamontovali do rodu kľudne aj dcéru kráľovnej Viktórie, ktorú okrem iných rodových predkov
priradili až ku Hohenzollerovcom. Pre nich aj tak boli šľachtici iba maskovacím manévrom. Nebrali to
tak smrteľne vážne ako cirkev. Už len vytvoriť cestu pre ambiciózneho Wiliama II., ktorý by rád
vyliezol z úzadia a stal sa veľkým Nemeckým cisárom. A to chudák netušil, že všetko čo sa následne
stane sa mu pripíše na vrub a čo horšie celému Nemeckému národu.

No napriek tomu čo spácha, sa Wiliam II. dožije v protestantskom azyle v Holandsku úctihodných 82
rokov, čo je obvyklé u takých vysokých zásluh, ako je zinscenovanie vojny. A má byť celosvetová,
nech sa vyriešia aj Americké záujmy. Zámienka sa len zinscenuje...
Wiliam II. sa najprv pokúšal dohodnúť s kancelárom Bismarckom. Keď to nešlo, bolo potrebné, aby
Wiliam I. v roku 1888 zomrel, za ním nastúpil Fridrich tretí a už po 99 dňoch tiež zomrel na
Andropovský syndróm. To je choroba krátkodobých aktérov prechodu vlády na nejakú želanú osobu.
No a cesta bola pre Wiliama II. voľná a torické číselné symboly sadli ako mali.
Bismarcka Wilko ihneď surovo odstavil, keďže sa predtým nechcel dohodnúť a začal plniť svoje
úlohy. Spravodajské služby pripravovali vhodnú zámienku. Spor mal byť krátkodobý, akonáhle sa
usporiadajú hranice, treba skončiť.
Úlohou Nemecka bolo tentokrát stáť na strane bývalej Svätej Ríše Rímskej, čo vyzerá paradoxne po
deklasovaní Rakúska Pruskom, ale len tak sa dali vyriešiť hlavné potreby ktoré tento scenár riešil.
PLÁNOVANÝ SCENÁR I. SVETOVEJ VOJNY BOL POMERNE JEDNODUCHÝ.
Chyba bola len v tom, že účastníci o ňom nič nevedeli. KLAMAŤ SA NEMÁ… VŽDY SA TO VYMSTÍ.
Takže ten scenár:
Rakúsko-Uhorsko si malo konečne urobiť poriadok na Balkáne.
Nemci mali vrátiť Francúzsko do svätej Ríše Rímskej a Rusi zatiaľ, kým Nemci budú zamestnaní vo
Francúzsku dobijú územie plánovaného Poľska a potom sa ho vzdajú v prospech Svätej Ríše
Rímskej.
A tiež učešú Nemcom hranice, lebo sa roztiahli veľmi na východ.
V Baltiku budú hliadkovať na lodiach Angličania, keby bolo treba tlmiť Nemeckú horlivosť a
Amerika to všetko bude financovať a zrežíruje v Rusku chaos červenou revolúciou, aby náhodou
Rusi nezašli veľmi na západ… Anglické tajné služby všetko skoordinujú.
Tiež sa Nemcom musia zobrať kolónie nad Austráliou, v Južnej Amerike a v Afrike.
Osmani dostanú za úlohu vyčistiť Egypt a Blízky východ, zatiaľ Rusi im upravia Balkánske hranice.
Svoje úlohy dostali aj Japonci, aby upravili okolité kolónie a ďalšie kozmetické úpravy mali byť po
celom svete tak, aby aj mapy z Viedenskej dohody II. konečne nejako sedeli.
Ako to dopadlo? Stačí si prečítať históriu I. svetovej vojny.
Akoby ste medzi hladných psov hodili kosti a oni sa o ne pobijú...
TIE ŽIVOTY PADLÝCH ÚČASTNÍKOV I. SVETOVEJ VOJNY VŠAK UŽ NIKTO NEVRÁTI.
A vinníci? NO PREDSA NEMCI!!! Tento národ si to odniesol za niekoho, kto ich svinsky zneužil.
A nebude to posledný krát v histórii.
Najhoršie na tom je, že na frontoch Európy sa úplne zbytočne zabíjali Slovania z Ruska a Slovania z
Pruska, Južní Slovania a Uhoskí Slovania, Českí Slovania a Slovenskí Slovania, ale aj Nemci, Francúzi,
Belgičania, Taliani , Rumuni,Gréci, Turci a tak ďalej. Nikto im nepovedal za čo bojujú, nikto im
nepovedal za čo zomierajú… A hľa :Anglosasi, Amíci a vyššie postavení Židia sa len dívali.
Vinník – Nemecký národ sa ako vždy našiel, poriadne bol potrestaný, zradca a provokatér William
II. šiel do azylu a svet sa točí ďalej.
AKO SA ROBIA FAREBNÉ REVOLÚCIE.
Tento experiment naostro vyskúšaný celosvetovo v roku 1848 sa tentoraz zameral na zlomenie
Ruska.
Cár Mikuláš sa ukázal ako neschopný plniť globálne úlohy a bolo nutné ho vytiahnuť z hry. Rusko
potrebuje modernejšiu formu diktatúry, ako je zastaralá feudálna. To museli uznať aj cirkevníci na
základe svojich neúspechov so svojimi monarchistickými vládcami. Veď už aj im vládli progresívni

liberáli na postoch kancelárov. Všetko sa pripravovalo už pred začatím vojny. U voľnomyšlienkárskych
Nemcov sa našiel aj vhodný teoretický zdroj v prácach Marxa a Engelsa.
Židovské robotnícke spolky mali ideologické pozadie boja za oslobodenie proletariátu od
vykorisťovateľskej triedy dokonale preštudované, nuž nebol problém ich zaangažovať do tejto úlohy.
Američania a Angláni vždy vítajú každú iniciatívu, ktorá im môže priniesť nečakaný prospech.
Ale pozor, keď hovoríme Angličania, Američania, cirkev, hovoríme o konkrétnych skupinách ľudí ,
ako sme ich pre zvrátené zmýšľanie nazvali Marťanmi, nie o občanoch týchto krajín! Občania sú
s nami na tej istej lodi a rovnako spia v nevedomosti ako my, ale tešia sa aspoň naivnému pocitu,
že sa aspoň trošku majú lepšie ako my… Žiaľ je to iba pocit.
Takže znova, aké boli ciele plánovanej revolúcie:
Ciele boli viacúrovňové. Hlavný a oficiálny bol zastaviť Rusov v prípade, že sa príliš rozbehnú na
západ, potom ich domáce problémy akože „prinútia sa otočiť“ a ísť hasiť domov požiar. Stačí ho
vyvolať v ten správny moment.
Druhá úroveň bola neoficiálna a jednostranná a vychádzala z poznania doterajšieho priebehu udalostí
v teritóriu Svätej Ríše Rímskej, konkrétne v Rakúsko-Uhorsku.
Ak sa vzbúri lúza a prevezme to do svojich rúk, ani cirkev nemôže nič namietať, že sa zmenia
dohodnuté pozície a niekto si nečakane urve niečo z cudzieho. My za to nemôžeme, to ten plebs!
Pozrime sa: Maďarov sme práve vďaka Rusom vedeli skrotiť, ale keby sa tak vzbúrilo obrovské Rusko,
zastaví ho niekto? To ťažko…
Už len to zorganizovať tak, aby tomu každý veril.
Žiadny strach! Rusov doma ľahko presvedčíme. Chlapi, obzvlášť kozáci, budú všetci na západnom
fronte. Tých, ktorí zostali doma strážiť okolo čínskych hraníc zamestnajú a pokiaľ možno vybijú Čínske
vojská. Starí roľníci, pár invalidov, ktorých neodviedli, ranení z frontu, vyreklamovaní robotníci, ženy
a deti nie sú pre nás prekážkou.
A keď sa chlapi vrátia z frontu, doma už bude dávno po revolúcii.
Potom pár mesiacov chaosu a občianskej vojny, vybitie inteligencie a hlavne zbytku kozákov,
všeobecné odobratie majetku, následne vytvorenie zdania, že si vládnu ľudia sami. Skončí to buď
takým chaosom a hladomorom, že sa Rusko do troch rokov zrúti a my pribehneme ho konečne krájať,
alebo to naši židovskí chlapci ustrážia a potom vymenia za to, čo sme im ukázali a pripravili
z neexistujúcej minulosti, teda Chazarskú ríšu. Keď im to dobre nepôjde, dáme im zatiaľ niečo
menšie. Možno Palestínu.
Dobre podkutých dobrovoľných revolucionárov teda máme
už zaistených. Židovský Angloameričan Bronstein, ktorý si
dal meno Trockij, už má harmonogram revolúcie
schválený.
Mikuláš nám pomôže s cárskymi jednotkami a dá príkaz
svoju políciu a vojsko včas odzbrojiť. Telegrafná služba
musí sa dostať na našu stranu, aby posádky v Rusku ihneď
zložili zbrane. Hlavne treba zvládnuť ideológiu, informačnú
kampaň a propagandu. Inak sa nám môže stať, že ani po
dvadsiatich rokoch sa niektorí občania tejto obrovskej
krajiny nedozvedia, že už prebehla revolúcia a budú stále
blahorečiť cára...
Hej a Mikuláša s rodinou potom tajne vyvezieme k nám aj
s papierami a cennosťami, ktoré sa nám zídu. Dáme ho aj
rituálne popraviť a ako je to tradíciou u šľachty a na
svedomí to bude mať tá revolučná chátra...

Ale hlavne že všetko to cenné, čo s ním zmizne už nikto nebude hľadať, hehe. Ale musíme niekoho aj
obetovať, lebo to nemôže byť len na papieri.
Musíme ale dať do revolučného vedenia aj nejakého Rusa. Aspoň jedného! A ten bude ich hlavný
vodca a symbol novej doby. Musíme mu vymyslieť veľmi silný príbeh a dobrý scenár, napísať za
neho veľa spisov, nech chvíľu ich vedie . Potom bude musieť skoro zomrieť a urobíme z neho modlu
a ruského faraóna večne strašiaceho pod pyramídou v Moskve.
Iste. A nahradí ho nejaký chmuľo, ako to býva zvykom. Ten posledný z celého politbyra, aby všetky
problémy spadli na jeho hlavu. Tak to predsa robíme a budeme robiť vždy a všade… Históriu Ruska
budeme priebežne koncipovať aj desať rokov po revolúcii a to ako vždy, spätne. Rusi si aj tak nikdy
nepísali vlastnú históriu. Nie je dôvod na výnimku!
Nuž scenár je dobrý, ale sú aj veľké problémy.
Problémy, ktoré nezvládal ani cár a jeho všetci neruskí predchodcovia.
Problém ktorý musí vyriešiť na území Ruska v úplnej tichosti miliónová Čínska a Japonská armáda.
Šikmooká armáda vedená cárskymi dôstojníkmi. Začína masová likvidácia kozáckeho stavu.

Kozáci boli totiž slobodní ľudia, ktorí
neplatili dane, vládu potrebovali len keď bolo
nutné brániť vlasť. Mali svoje pozemky,
dorábali a predávali produkty, udržiavali v
úcte svoje rodiny, vychovávali deti a posielali
ich do škôl. Kozácke zbory boli schopné robiť
poriadkovú činnosť, stráženie hraníc a
ubrániť svoje teritórium ale aj teritórium
svojej vlasti za každú cenu. Kozácky stav
nebol stav vojenský, ani nevoľnícky, ale
pochádzal z formy tradičnej slovanskej
dŕžavy. Bol to stav slobodného a
nezávislého človeka, ktorý mal svoj motív a
cieľ a preto bol neporaziteľný.

Vždy bol pripravený ísť si brániť vlasť. Precvičoval sa v tom pod vedením miestneho atamana a
povinnosť prechádzala z otca na syna. Najmladší syn obvykle šiel študovať a potom sa vracal ako
miestny učiteľ, lekár,právnik, zverolekár alebo trhovec a predajca, poľnohospodár a podobne. Kozáci
nebola banda surových nevzdelancov, ako sa nám to snažia nahovoriť...
Kozáci v dávnych službách cárov boli základnou silou, ktorá Rusko držala v istote.
Oficiálna história ich už vôbec nepozná, iba v zámerne skomolenej podobe „tatárskych a donských“
kozákov ale je to iba hlúpy zahmlievací účel, aby túto nebezpečnú formu ideológie, vlastenectva a
neskutočnej obetavosti nikdy nikto nevrátil do histórie. Veď viete si predstaviť že by ste napríklad
neplatili dane ako kozáci? Čo to je za svinstvo neplatiť dane, veď to musíte, to je najväčší zločin!!!
Z čoho máme potom my úbožiaci žiť? Z čoho máme platiť politikov, aby ste mali koho voliť?
A ako sa kozákov podarilo navždy zotrieť z povrchu Zeme?
Tých, ktorých kozácki atamani vyslali na západný front si prevzali cárski dôstojníci, ktorí mali
nariadenie ich vždy a všade dávať do prvej línie. Ale pozor, žiadne kone, žiadne veliteľské posty, len
pešiacka uniforma vojačika najnižšej kategórie! Využili, že kozáci nikdy nemali strach a podporovali
ich v tom, aby sa za jednotku obetovali. Lenže táto vojna bola inak koncipovaná, ako ju mali kozáci v
krvi zavedenú. Tu sa nedali využiť žiadne osobné, taktické a fyzické predpoklady. Tu sa dalo len na
pokyn vyskočiť zo zákopov a nechať sa zastreliť nepriateľskými jednotkami.
Výnimočne mal niekto z kozákov šťastie a vrátil sa domov. A keď sa aj vrátil, bolo to aj tak zbytočné,
nenašiel po svojej rodine a kozáckej jednotke ani stopy. Stali sa z nich buď zúriví revolucionári,
banditi, čekisti, buriči, nemilosrdní kati, provokatéri a najväčší zúfalci svojej doby,utešujúci sa v
alkohole.
ALE CIEĽ SA PODARIL. KOZÁCTVO, AKO POSLEDNÝ SLOBODNÝ SPOLOČENSKÝ STAV NAVŽDY ODIŠIEL Z
PLANÉTY ZEM ZA SVETLÝMI BYTOSŤAMI. ČESŤ A VEČNÁ SLÁVA ICH PAMIATKE.

Nemám ani najmenšiu chuť analyzovať históriu
odporného paškvilu zvaného Veľká Októbrová
Socialistická Revolúcia. O tom že prebehla
ani v samotnom Petrohrade nepísali v tom
čase ani jedny noviny. Nikto si to akosi
nevšimol. Zase sa pokúšalo čachrovať s
kalendárom, ale to už poznáme...
Celá história sa dopisovala neskôr a postupne.
Aj teraz vedia o všetkom zahraniční tvorcovia
histórie o našej minulosti lepšie, ako
napríklad aj my, či občania danej krajiny.
A všetci im to žerieme a žerieme…
Dokedy?
V propagandistických článkoch, publikáciách,
vedeckých seminároch a obzvlášť na vysielaní
kanálu Viasat History sa musí človek diviť, ako
sa idú Angličania potrhať, aby nám lepšie ako
samotní Rusi vysvetlili, kto bol Peter Veľký, kto
Katarína Veľká, kto Stalin, kto Hitler.
Seriál o neexistujúcej Tridsťročnej vojne na
Viasat History je tak dojímavý a strhujúci, plný
osobných príbehov a neuveriteľných detailov,

že keď viete, že v skutočnosti vtedy bola Antická doba, zdá sa vám ich blúznenie nepochopiteľné a
trápne.
Ale treba to uzavrieť.
Strojcom VOSR sa všetko podarilo, aj nepodarilo. Občanov pomaly časom horko-ťažko presvedčili, že
sú prvou úspešnou krajinou smerujúcou ku komunizmu, obzvlášť keď zlikvidovali ekonomiku,
poľnohospodárstvo, dosiahli hladomor a rozvrat, ale prišiel však čas už prepriahnuť kone. Namiesto
Lenina bolo treba dať toho posledného, tichého a nenápadného, ktorý si to teraz vyžerie, pochová
Rusko a bude rád, keď bude môcť na kolenách prosiť, aby bolo Rusko konečne zachránené nejakou
bohatou krajinou. Zámerne nehovorím Sovietsky zväz, na ten sa kašľalo.
Cena takého Ruska môže byť dokonca jeden symbolický dolár, to sa oplatí počkať kedy spadne na
dno, no nie?
Lenže tu sa „boys“ prepočítali. Verte, že v každom z nás môže driemať veľký vodca, niekedy stačí
dobrá motivácia, niekedy šťastie. Tu sa však stala absolútne nepredvídaná vec. Ten nenápadný
Gruzínec na ktorého vyliali nočník s výkalmi sa len otriasol a zobral svoju úlohu veľmi vážne a
smrteľne zodpovedne. To preto, lebo v tomto politbyre okrem obetovaného Lenina už len on jediný
netušil o čo tu v tejto hre vlastne ide. Možno. AJ TAK KLAMAŤ SA NEVYPLÁCA...
Zvyšok politbyra boli všetci obrezaní chlapci z tej istej päťcípej štvrte a najprv si len povedali, že
iniciatívny blbec je horší ako pohroma. Ale tento podceňovaný chlapík mal veľmi ďaleko od blbca.
Roky ticho sedel a učil sa. Židobolševické traktáty verte či nie, mali v skutočnosti naozaj hlavu aj pätu
a dávali neskutočne úderné zbrane tomu, kto sa ich naučil používať. Chlapci sa najprv zháčili, potom
si vzájomne povedali, že ho treba nechať nech sa z toho poserie, ale keď dostávali také údery typu
apelovania na zodpovednosť budovateľa komunizmu, stranícku česť a podobne, že nakoniec museli
začať naozaj niečo robiť ! Kým sa z toho spamätali, program záchrany Ruska bol naštartovaný.
Stalin sa stal onedlho aj u niektorých členov politbyra veľmi rešpektovanou a váženou osobou a
obalil sa skupinou zanietených nadšencov, ktorí mu poskytli ochranu a záštitu v dôležitom
štartovacom období. Ale pokyn z ústredia samozrejme bol ho diskreditovať, podrývať mu autoritu a
odstaviť ho od kormidla moci. Skutočnosť že sa im to nikdy nedarilo a zbavili sa ho, až keď ho nechali
v marci 1953 zámerne a cielene umrieť, to svedčí o strategickej genialite a schopnostiach tohto
človeka. Potom zjavne našli tých, ktorí na neho vykydali všetko, čo len bolo možné. To už tak chodí...
Aby sme však boli objektívni, zastavme sa. Určite sa pýtate, či bol Stalin zločinec, alebo záchranca
národov Sovietskeho zväzu.
Mne už načrtnuté súvislosti, o ktorých si tu hovoríme stačia, aby som mal vlastný názor.
99 % ľudí nemá svoj názor a potrebujú si to na požehnaných zdrojoch prečítať, počuť v rádiu, alebo
sa to učiť v oblbovacej inštancii, zvanej škola, tlač, propaganda a televízne vysielanie.
Pre nich je to a bude zločinec zaradený napríklad vo Wikipédii do kategórie kde dominujú: Hitler,
Stalin, Lenin, Peter Veľký, Katarína Veľká a Ivan Groznyj.
Ak ste sa doteraz nenaučili čítať medzi riadkami a používať zákon negácie, tak to všetko ste čítali a
čítate zbytočne. U Marťanov, ktorí nás majú za super blbcov platí, že čo je čierne, to je biele a
naopak. Ako vedia pošpiniť, opľuť zahnojiť a zakopať je ten úžasný štýl , ktorý musíme poznať, ak
chceme ísť cestou pravdy.
Dajme si príklad:
Pre Marťanov je diktátor každý, kto má svoje zásady a princípy, kto sa za nikoho sa neskrýva,
otvorene si stojí za tým, čo aj hovorí, verejne vystupuje, neklame a obvykle ho vlastní ľudia majú
v úcte a láske.
Pre mňa je diktátor ten, kto nemá svoje zásady a princípy, skrýva sa raz za židov, raz za cirkvi, raz za
tajné sekty, raz za Hitlera, raz za čerta, raz za diabla, raz za voličov, verejne nikdy nevystupuje, a ak,
tak klame a podvádza a žiaľ ja nepoznám zatiaľ nikoho kto ho má v úcte a v láske.

Proti Stalinovi nešli len platení agenti vo vlastnom židoboľševickom politbyre, ale prakticky celý
okolitý svet riadený z jedného centra nenávisti a zloby.
Kto uniesol takú váhu cieleného špinenia si zaslúži našu úctu.
SLOVENSKO A JEHO OSUD V TEJTO ABSURDNEJ HRE.
O Slovensku sme toho z hľadiska dejín veľa nezískali, obzvlášť čo sa týka historických faktov. No čo
už, sme bezvýznamnou oblasťou, ktorá na mape náhodného nábehu globálneho falšovateľa do
stredoveku vôbec nebola nanesená. Tých 1000-1200 rokov, ktoré sú navždy odložené v tajných
archívoch sme však oprávnení poznať a mali by sme to žiadať, aj keby nás Vatikánska Švajčiarska
garda mala krájať na rezance. Ale musí byť náš hlas počuť. Zatiaľ je ticho a ktovie či dožijeme
nejakého ohlasu.

POKRAČOVANIE……..

