Kapitola I.
SKUTOČNÝ TVAR ZEME.
Aký je skutočný tvar Zeme?
Ruský kozmonaut,veliteľ posádky ISS počas priameho televízneho mostu odpovedal v
priamom prenose na rôzne otázky novinárov a redaktorov.
Na túto nastolenú otázku povedal veľmi závažnú pravdu. Možno len v návale emócií
totiž potvrdil, „že to vlastne nevieme, lebo výška v ktorej sa so stanicou ISS
pohybujeme, mám kozmonautom nedovoľuje vidieť dostatočne ďaleko“.
No je to logické, keď si údajnú letovú výšku okolo 400 km nanesieme v mierke
kolmo na glóbus Zeme, ktorá má údajne priemer 12 600 km, potom sa nám zdá, že
preslávený „kozmický“ let prebieha akoby po jej povrchu. Dosť slabé, či nie?...
Ale aby sme dali šancu každému, kto si to chce sám overiť, použijeme program
Google Earth, nastavíme sa nad miesto ktoré každý dobre pozná, napríklad si
vyberme Taliansku čižmu a poďme na udávané výškové maximum ISS, teda 420 km,
nech dobre vidíme. Máme dajme tomu okienko na podlahe….:

Čo teda vidíme?
Sklamanie...Vidíme len opätok a špičku Talianska.
Tak z toho neurobíme ani „glóbus“ Jadranu, nie to celej Zemegule...
Ako nám teda chlapci z NASA vedia urobiť ten úžasný dôkaz okrúhlej Zeme?
Nuž vpravo celkom hore v programe Google Earth aj my máme možnosť naklápať
svetové strany a tiež naklopiť sa do horizontálnej polohy a keď sa len naklopíme
nad povrch Zeme, získame efekt, akoby sme sa dívali z bočného okienka ISS.

Óóó, pozrime sa, ako sa nám Zem krásne zaguľacuje! A vidíme ponad Baltické more,
obdivujeme Škandináviu, čo zodpovedá tvrdeniam kozmonautov keď údajne letia nad
týmito miestami. Sme stále 420 km vysoko nad Južným Talianskom.
Všetko sedí, tak čo je? Kto by nás a prečo klamal? Len kľud!
Požičajme si teda funkciu „pravítko“ a zmerajme si nejakú pomerovú vzdialenosť
na čižme Talianska: medzi strmeňom a špičkou je okolo 433 km. Buďme veľkorysí,
nech je to merítko pre letovú výšku stanice ISS. Trocha viac nám nevadí...

No a teraz si nanesieme túto pomernú vzdialenosť na nejakom bočnom priemete, aj
keď sa nám Google Earth búri a nechce nás do okrajových polôh akoby zámerne
pustiť a preklápa nás kdekoľvek inde…
Ale skúsme aspoň približne:

No a teraz si vzdialenosť medzi strmeňom a špičkou Talianskej čižmy, teda asi
430 km nanesieme nad povrch Zeme, ako kolmicu smerujúcu od zemskej osi.
A poďme sa pozrieť, kam pri danom zakrivení Zeme môžeme dovidieť.
Hmm, bohužiaľ ani do polky Maďarska, nie to ešte do Škandinávie…
Je tu asi nejaká zrada! Aj 430 km preletovej výšky ISS je málo, nie to 400… Asi
nejaká nepresnosť v programe Google Earth, musíme to nejako overiť. Robili to
vedci a tí sa predsa nikdy nemýlia a neklamú...
Skúsme si rádius Zeme nakresliť v mierke odvodiť presnejšie a aj matematika zo
základnej školy nám stačí aby sme vypočítali, že stačí, keby ISS letela 9 až 10
krát vyššie a vtedy by sme Škandináviu videli naisto, aj keby bola zem guľatá:
A hľa naozaj, okolo 4 000km sa nám to javí tak, ako nám Google Earth vedome
klame! Program Zem guľatí až prehnane, ale čo už. Nevadí.

A najväčšie prekvapenie nás čaká, keď si otvoríme fiktívne okienko na podlahe a
pozrieme sa kde to vlastne sme a nad čím to letíme. Žiadne prekvapenie:
pohybujeme sa okolo rovníka nad Afrikou 4000 Km vysoko!
Tak a teraz aj my zatrúbime do útoku! Z nás si nikto viac srandu robiť nebude.
Poďme sa pozrieť amatérskym okom na ten zázračný profesionálny ISS program a
nájdime si údaje kedy nám to reálne poletí a ako vysoko.
´

Aby sme si to poriadne overili,keďže
vedome zvýhodňujeme druhú stranu,
počkajme na takú letovú periódu ISS, keď
to budeme mať zo Slovenska z uhla
pozorovateľného výhľadu úplne
najideálnejšie: Nech nám teda ISS letí
priamo nad hlavami. Pokiaľ tam nejaké ISS
je, tak ho uvidíme voľným okom. Podľa
vedeckých propagátorov je to proste
žiariaca bodka veľmi výrazná letiaca zo
západu na východ v čase ktorý si vieme
sledovať v harmonograme letov.

Takže sme si dajme tomu počkali na termín 28.12.2019 a pozrieme sa na reálnu
trajektóriu ISS s preletom nad našim územím:

Aj keď nie je ideálne čistá
obloha, svietiacu bodku, ktorá na
rozdiel od lietadiel nebliká,
pekne vidieť. Akurát že pohyb
stanice je taký rýchly, konkrétne
462 km/min, že sa vám nikdy žiadnu
bodku nepodarí zachytiť ani s
najlepším fotoaparátom. Tak že
niečo letí, je to nadmerne
žiarivé, ale či je to ISS, alebo
havarované zbytky predchádzajúceho
projektu Sojuz-Apollo to vám nikto
nikdy nepovie. Čím lepší objektív
tým horšie sa udržíte v
trajektórii a na druhej strane

pomer citlivosti k minimálnemu času uzávierky vás zaručene vyradí z možnosti
niečo rozumné zachytiť. Takže tabuľka preletov nás presne navedie, kedy sa máme
a kam dívať,aj dačo pekne vidno, ale čo vlastne vidno…?

Keď sa pozrieme, ako si s dokumentovaním ISS poradili profesionáli, tak máme na
nete k dispozícii takýto dokument o prelete ISS, viď obr. vľavo:

Tento obrázok sa využíva dokonca u viacerých zdrojov ako dôkaz existencie ISS,
ale nakoľko niektorí uvádzajú, že je to „ISS na pozadí mesiaca“ a druhí, že na
„pozadí slnka“, tak som sa rozhodol, že doplním kolekciu pozorovaním stanice ISS
„na pozadí mojej priateľky“, viď obr. vpravo. Je vytvorený mikrofixkou, trochu
zdeformovaný, ale dôkazová hodnota je úplne rovnaká.

Takže to nakoniec vyzerá tak, že každých 90 minút nám niečo, možno dávno
havarované, prelietava šialenou rýchlosťou nad hlavami po šialenej trajektórii.
Trajektória je šialená iba z hľadiska účelu, v princípe je jednoduchá, ale aby
ste ju pochopili musíte si ju premiestniť do projekcie plochej Zeme:

Toto je veľmi približne stav, keď toto čudo prelietava práve nad Slovenskom.
Dráha je excentrická a vytvára putujúcu špirálu, ktorá ustupuje v smere EASTvýchod. Ak si našu Zem predstavíte, ako gravitačnú misku na ruletu, tak ak
hodíte v smere EAST guľku, bude vám obiehať po presne takejto trajektórii. Výška
tejto trajektórie je na Zemi daná výškou takzvanej nízkej obežnej dráhy.
O dôvodoch jej existencie si povieme inde podrobnejšie.
Čo sa týka projekcie plochej Zeme, bežne sa používa v praxi. Bez nej by vojaci,
námorníci, alebo letci ani netrafili domov. Pozrite sa znova, ako taká istá
trajektória vyzerá v „reálnom“ zobrazení a skúste sa teraz orientovať…

To že sa sinusoida vpravo náhle

rozpadá je pokus znázorniť potrebný preskok špirály po jednom obehu za zhruba 90
minút, teda fázový posuv obehu.
No neviem si ako praktik predstaviť, že by ste podľa tohto poslali k ISS nejakú
nákladnú loď, potom vôbec stanicu na trajektórii našli, dohonili, spomalili a
bezpečne spojili sa s ňou v tejto šialenej pozícii, pri rýchlosti 27 934 km/hod!
Ja chápem, že pre kancelárskych vedcov NASA, ktorým možno robí problém
zaparkovať auto pri rýchlosti 3,5 km/hod, toto sa javiť ako problém nebude, ale
človek z praxe má snáď právo pochybovať.
O to viac, že vo vesmíre sa nemáte vôbec o čo oprieť, ani o čo intenzívne
zabrzdiť. Ste v pozícii, ako by ste chceli pohnúť a pribrzdiť tankovú loď
zaparkovanú v bazéne jej vlastnými motormi. Rozprávky o raketových korekčných
motorčekoch si kľudne môžeme dať do ríše rozprávok. Ich nepresnosť robí problémy
aj pri stacionárnych pozíciách nie to v takýchto šialených podmienkach, ako nám
toto čudo ponúka. A to sa tvárime, že na obrázku ESA nevidíme klamstvo uvádzané
napríklad Wikipédiou. Skutočná letová výška ISS nie je 415 km, ale iba 256 km...
Pozrite si oficiálne údaje vľavo dole na predchádzajúcom obrázku ak neveríte!
A to zďaleka nie je všetko, čo nám na ISS vadí:

Ako vidíme, septembrové pozorovania „ISS“ v Čechách dovoľujú pozorovať prelet po
dobu aj 6 minút. Z plošiny na Lomnickom štíte v Slovenských Tatrách, ktorý je k
„ISS“ bližší od úrovne mora len o asi 2,5 km sú pozorovania značne presahujúce
aj 10 minút!
A to je pri teórii okrúhlej Zeme a skutočnej výške ISS 256 km už absurdná
blbosť!
Zakrivenie Zeme nám teoreticky nedovoľuje pozorovať v takejto smiešnej
preletovej výške toto teleso ani minútu, nie to vyše 10 minút!!! Čo sa to s tým
zakrivením Zeme potom stalo? Kam sa nám páni vedci podelo?
Že nerozumiete o čom hovorím?
Tak sa pozrite:

Toto je napríklad trasa, ktorú prejde kozmické čudo už za 8 minút. Ešte vám to
stále nedošlo, že tak ďaleko nemôžeme na okrúhlej Zemi nikdy dovidieť?
Ak nie, potom mám už len jednu radu: Pusťte si Nasa live stream a míňajte
platené dáta na pozorovanie otáčajúceho sa glóbusu pod maketou ISS!!!

Aby nám to nebolo ľúto, chlapci z NASA nám na svojich oficiálnych stránkach vždy
radi ponúknu kvalitné náhrady Zeme vyrobené v Photoshope, kde môžeme napríklad
vidieť Zem až z mesiaca v dosť neproporcionálnych rozmeroch a nesprávnej
elevácii voči prezentovanej, ale stačí si zmeniť kontrast a gama a okolo Zeme na
tmavom pozadí nám ako bonus vystúpi klopený štvorec ktorým bol obrázok Zeme do
štylizovaného obrázka Mesiaca vložený.

Ani spomínané videá letu ISS nad
rôznym povrchom Zeme si nezadajú
s najlepšími detskými animáciami,
nakoľko snaha zaguľatiť povrch
„glóbusu“ Mongolska širokouhlým
objektívom deformuje aj antény
stanice.
Ďalší fiktívny let prebieha
maximálne v zamračenom pásme nad
Zemou a širokouhlý objektív „rybie
oko“ zaguľacuje horizont presne
podľa vládnej objednávky.
Kto však lietava lietadlom nad
mrakmi, ten vie, že vzdialené mraky sa zdanlivo nepohybujú, tie bližšie sa
pohybujú pomaly a tie pod nami sa pohybujú rýchlejšie.
V NASA sa však kašle na zákony optickej perspektívy a zemská guľa sa točí v
celom zornom poli rovnakou rýchlosťou, ako keď točíte školský glóbus…
Som si istý že to postupne opravia. Tak ako opravili vzhľad Zeme z vesmíru:
Ako môžeme vidieť,kým v
roku 2012 územie Severnej
Ameriky bez štipky hanby
zaberalo až 1/3 povrchu
Zemskej gule, o rok po
celom rade posmešných
reakcií sa do „pohľadu z
vesmírnej diaľavy“ už
zmestilo o niečo viac.
Vidíme Severnú, Južnú
Ameriku aj Aljašku...
Podozrenie verejnosti, že
NASA s celým jej slávnym
kozmickým programom je iba
práčovňou peňazí, ktorou sa
takto vlievajú do prázdnej
americkej ekonomiky sa žiaľ
neustále potvrdzuje.
Aby sme si museli myslieť, že sme pre NASákov až tak retardovaní, že nám môžu
predhodiť čokoľvek, skúšajú nám podsunúť všelijaké makety a kartónové náhrady.

Krásne, čo? Tento kartónový
paškvil sa používal údajne bez
problémov vo vesmíre... Rovnako
museli byť odstránené zo stránky
NASA aj niektoré nehrajúce
obrázky teleskopu Hubble
lunárneho modulu Apollo
vyrobeného z kartónu,lepiacej
pásky a pozláteného vianočného
staniolu.
Dôvodom boli nudiaci sa
„konšpirátori“, ktorí našli
desiatky logických nezrovnalostí
a zabávali sa na nich
v diskusných fórach. Je už
zbytočné to opravovať na stránkach NASA, keď si to už dávno posťahovalo mnoho
tisíc ľudí. Kto chce, ten si tieto „fejky“ a dôkazy ľahko nájde aj teraz.
Ruská fingovaná spolupráca na celosvetovom „kozmickom“ podvode vôbec nezačala až
v roku 1992, keď sa pod americkým vplyvom prebudovala do formy agentúry
ROSKOSMOS vedenej v súčasnosti Dmitrijom Rogozinom. Samozrejme v plnohodnotnej
Americkej finančnej réžii. Stalo sa tak už v časoch Nikitu Chruščova, teda ihneď
po odstránení Stalina. Ako chutná teplá príloha k dobre hranej studenej vojne.
Keďže sa očakáva, že to môže kedykoľvek prasknúť, aj keď zástancovia NASA a
ROSKOSMOS bojujú ako levy o obhájenie tohto teátra, preto sa kamuflované veci
ešte pre istotu dokamuflovali. Už sú vyrobené zámerne „odtajnené“ dokumenty KGB,
ktoré nám ten trapas trocha učešú a vysvetlia, teda dozvieme sa aj toto:
Ako vyplýva zo „zámerne odtajnených“ dokumentov KGB, Rusi sa údajne nešťastnou
náhodou skôr dostali k spadnutému lunárnemu modulu Appolo 11 v rybárskom morskom
pásme v čase, keď ho celý svet so zatajeným dychom pozoroval na ceste k Mesiacu.
Po odovzdávaní modulu americkej strane došlo k obojstranne výhodnej dohode.
Američania dokončia fiktívny let na Mesiac k sláve americkej vlády a Rusi budú
si robiť vlastné úspechy kozmonautiky, aby podporili
hrdosť budovateľov
komunizmu. Keby to prasklo aj tak nejaký vinník už je možno dávno prichystaný.
Obe strany na tom ozaj veľa získali. Amíci pridali k zbrojárskej práčovni aj
NASA práčovňu a Rusi si zdokonalili rakety Sojuz do takej miery, že sú dnes
jediným spoľahlivým prostriedkom, ktorý dokáže niekam reálne poletovať. Ostatne
obe strany sú riadené z jedného klubu takže tomu sa ani netreba čudovať.
Do školskej družiny patria aj poslušní Číňania, preto v rámci zahmlievania
provokatívne rozvíjajú vlastný „kozmický“ program k sláve čínskej hegemónie a
úspechov čínskeho národa. Zainteresované strany to akože musia trpieť so
zaťatými zubami, lebo to je súčasť hry a prania nekrytých dolárikov.
K virtuálnym vesmírnym hráčom sa pripojila India, aj agentúra ESA ktorú si
vybojovali Francúzi s raketami Ariane. Odpaľujú ich z juhoamerického pralesa
kdesi vo Francúzskej Guayane, dokonale oddelenej neprekonateľným Brazílskym
pralesom a Atlantickým pobrežím od sveta. Prací systém je založený na virtuálnom
posielaní satelitov na „veľmi vysoké obežné dráhy“. Tak vysoké, že neexistujú
žiadne reálne prostriedky, ako ich uvidieť. Čiastočne obhospodarujú aj nízku
obežnú dráhu, ktorá je, ako sa javí v skutočnosti, jedine technicky možná pre
praktické využitie. Ale tam už je husto...
Dosť na tom, že otvorený vesmír pre ľudstvo je a ako uvidíte zrejme aj bude
absolútne nedosiahnuteľný. Rakety sa totiž akousi neviditeľnou silou v určitej
výške dostávajú nútene do balistiky a buď ostanú na nízkej obežnej dráhe, alebo
jednoducho spadnú na Zem, alebo sa elegantne skydnú do mora.
Zúčastnené strany komplotu si tento problém vyriešili tak, že prehlásili pásmo
nad nízkou obežnou dráhou za nebezpečné a enormne prehriate, kde údajne teplota
dosahuje až 1400oC. To teda znamená, že technologicky nevyspelý svet sa ani nemá
pokúšať sem dostať, aby náhodou nezistil jestvovanie akejsi silovej, či reálnej
kopule, ktorá nepustí rakety na tzv. „vyššie“ obežné dráhy.
Zabudli nám však vysvetliť, ako si s tými teplotami taviacimi čokoľvek
poradili pri cestách na Mesiac, Mars, Venušu, čo bolo so spomínaným Hubblom,
Voyagermi a ako tam presúvajú pozlátené alobalové satelity s citlivou
elektronikou.
Nevysvetlili nám ani, ako vlastne prevádzkujú biznis s predajom neexistujúcich

transpondérov pre satelitné vysielanie, internet a navigáciu.
A my s otvorenými ústami hltáme obrázky odvrátenej strany Mesiaca, obdivujeme
vymyslené detaily planét a ich satelitov, sledujeme
vysielanie z kolorovaného povrchu Marsu, po ktorom
nám behajú arizonské jašteričky, pristávame na
meteoritoch a kométach, chystáme výpravu na Mars a
podieľame sa na financovaní týchto neskutočne
drahých a blbých nezmyslov.
Aby bolo jasné:
Virtuálny satelitný program je založený na úplne
naivnej náhode. Pri zameriavaní prvých satelitov pre
aktívne spojenie bolo zistené, že signál sa odráža
aj od miest, kde satelit na svojej reálnej obežnej
dráhe už nie je. Rádioamatéri tento jav dobre
poznajú. Vysielali cez odrazové vrstvy atmosféry už
v medzivojnovom období. Signál však býval
nestabilný, fungoval len pre určité vlnové dĺžky a
trochu plával v súlade s aktivitou slnka.
Zmena pôvodne analógového vysielania s amplitúdovou
moduláciou za frekvenčnú moduláciu a jej
digitalizácia poskytla pekný a stabilný odrazový signál od akejsi zemskej kupoly
na úzkom stacionárnom horizonte. Toľko fakty.
Takže ak chcete podnikať v satelitnom vysielaní, môžete si kúpiť frekvenciu na
niektorom transpondéri virtuálneho satelitu, dohodnete si pásmo pokrytia,
pozemný vysielač váš program zakóduje a jednoducho pošle na dané dohodnuté
územie odrazový signál. A čuduj sa svete, aj bez družice...
Licencia je pritom drahá, lebo treba akože „zaplatiť“ raketu, satelit, ten
treba občas aj plánovane vymeniť...No nevadí, zaplatia to aj tak nakoniec nič
netušiaci diváci satelitnej televízie.
Keďže raketu v skutočnosti netreba, ani len ten satelit, je to super práčovňa.
Kto si a ako vôbec overí, čo z Guayanskeho pralesa vlastne a kam niečo odletí?
A prečo sa to práve robí z tak odľahlého, logisticky a technicky najhoršieho
miesta, aké si len viete predstaviť? Keby to aspoň tí nenažranci nepreháňali a
„neposielali“ naraz jednou raketou až toľko satelitov, koľko nie je možné
technicky, váhovo, ani objemovo zvládnuť! TECHNICKÉ ÚDAJE RAKIET ARIANE SÚ
ABSOLÚTNE NEREÁLNE! Hlavne že nás nikto neklame… a deje sa to aj inde...
Teraz dokonca prebieha psychologická kampaň na podporu vytvorenia kozmických
vysávačov, ktoré všetok ten neexistujúci virtuálny satelitný bordel akože
pozbierajú. Veď takto údajne to už vyzerá zasvinené okolo Zeme,akože...
Dve muchy jednou ranou!
Super kšeft vyrobiť
neviditeľný vysávač na
neviditeľný bordel, či
nie?... Kto to asi zase
zaplatí? My,ovce!
Nuž dobre, pre niekoho
sú a budú tieto fakty
konšpiratívne, no pre
technicky zdatného
človeka overiteľné. Aj
chlapci z „primitívneho
a zaostalého“ Ruska si
vedia odrazom posielať
nezakódovaný odrazový
signál z jedného konca
krajiny na druhý. Bez
licencie…
Ako to ale súvisí s tvarom Zeme? No súvisí to do tej miery, že ho vlastne vôbec
nemôžeme vidieť. Tak ako väzeň nemôže vidieť svet okolo seba z malého okienka na
vrchole svojej kobky. Ale máme aj iné možnosti, ako si to zistiť. Pomôže nám
nezmieriteľný boj dvoch názorových platforiem:

BOJ MEDZI PLOSKOZEMCAMI A GUĽATOZEMCAMI.
Na weboch v poslednom období vrcholí neúprosný boj medzi rôznymi skupinami ktoré
hľadajú skutočný tvar Zeme.
Medzi týmito základnými sa prelínajú skupiny s inými teóriami, napríklad dutá
Zem, sférická Zem, virtuálna Zem, Matrix, ale spomínaná dvojica má na weboch
najviac sledovateľov.
Keď som prvýkrát kedysi dávno narazil na informačný šum o ploskej Zemi na You
Tube, nemal som vôbec chuť si to ani pustiť. Len som si uložil odkaz,že snáď sa
k tomu niekedy v budúcnosti,teda skôr pre pobavenie odhodlám.
Načo pozerať na nezmysly a výplody fantázie? Vtedy som totiž silne pocítil ten
tlak ohlúpeného podvedomia, ktoré sa bráni tomu, dať aspoň šancu si niečo iné
vypočuť, než to, čo nás učia od malička, čo je predsa už dávno jasné a zrejmé.
Aj z môjho pohľadu, ako autora teórie chirality, iný tvar Zeme, ako je guľatý ma
vôbec nenadchýnal. Musel by som zásadne zmeniť pohľad na hmotu a chirálnu
energiu,teóriu sfér a gravitáciu a stratil by som ten stav, keď mi všetko do
seba ideálne zapadalo.
Nakoniec ma k tomu, aby som sa na to aspoň pozrel naviedlo až poznanie
globálneho klamstva. Nehanebného klamstva odhaleného v kozmológii, histórii,
biológii, fyzike, elektrotechnike, ideológii, politike, no proste ak si človek
raz zloží ružové okuliare, vidí všetko úplne ináč.
Povedal som si teda opatrne, budem to zatiaľ len sledovať, ale nebudem robiť
žiadne predčasné závery. Ak spor sa dostane do takého štádia, že bude na
niektorej strane prevaha neochvejných dôkazov, prikloním sa k tomu, čo bude
nepriestrelné a budem to aj priebežne konzultovať so spoločníkom nášho
spoločného výskumu a zároveň spoluautorom tohto diela,ktorého názory si
nedovolím ignorovať.
No a prvý vstup do problematiky ploskej Zeme bol pre mňa úplným šokom. Namiesto
očakávaných nezmyslov od naivných, sveta neznalých autorov nejakej scestnej
teórie som dostal sadu vecných a technicky nevyvrátiteľných argumentov. Najprv
vo mne vzklíčilo len semienko pochybností, neskôr som už pozorne sledoval obe
strany a hodnotil ich argumenty. Bol som však stále náchylný viac držať palce
zástancom guľatej Zeme, lebo mi viac pasovali do teórie chirality.
Žiaľ strana guľatozemcov nikdy neprichádzala s niečím novým, len sa odvolávala
na neexistujúce kozmologické dôkazy, fejkové fotografie z photoshopového
vesmírneho výskumu, údaje vypočítané vedcami, ale tie som už mal dávno zaradené
v kategórii balastu.
Ale keď bol na You Tube zverejnený rozsiahly dokumentárny film vedeckého tímu z
Brazílie a Bolívie, ktorý sa zdravo nasrdil a urobil reálne merania zakrivenia
zemského povrchu na jazere Titicaca a na morských pobrežiach Brazílie, bolo
ihneď všetko jasné. Preto som si hneď sám urobil ten načrtnutý výskum ISS.
Merania pomocou laserov, rádiových vĺn, výkonnej optiky a navigačnej
topografickej siete ukázali realitu takmer nulovej hodnoty zakrivenia Zeme na
úrovniach vzdialenosti desiatok i stoviek km. Zmerali dokonca topografický
satelitný rozdiel vzdialenosti medzi spodkami a vrcholmi dvojice mrakodrapov
vzdialených od seba až 3500 km! Ak je Zem guľatá, medzi spodkami a vrcholmi musí
byť obrovský rozdiel, nakoľko sú mrakodrapy voči sebe naklopené.
Potvrdili však neuveriteľnú skutočnosť, že zemský povrch sa veľmi nejaví ako
guľa…
- Takže sa vedecky potvrdili aj tie spochybňované, vraj nepresné výsledky
amatérskych meraní uskutočnených jednoducho pomocou zrkadlových odrazov
slnečných lúčov vedených tesne nad morskou hladinou medzi dvojicou pobreží.
- Vysvetlili a preukázali sa dôvody zdanlivého zrakového efektu ponoru lode
idúcej za horizont,teda optickej refrakcie.
Pohľad pomocou teleskopu loď totiž spoľahlivo vracia na sietnicu oka aj desiatky
km nad vzdialenosťami, kde ju už nemožno podľa výpočtov absolútne vidieť.
- K tomu pripočítajme reálne vnímanie blízkej vzdialenosti Slnka a Mesiaca od
Zeme za určitých, dobre preukázateľných podmienok. K tomu mám vlastné merania
solárnej konštanty vo vákuu, ale to sa dočítate v ďalšej kapitole.
Slnko a mesiac sú buď umelé satelity, alebo niečo obiehajúce pomerne blízko nad
povrchom Zeme!

- Ďalej si vezmime skutočnosti potvrdené v námornej a leteckej navigácii. Tam je
používaná absolútne plochá mapa a gyroskopická hodnota priamky v horizontále
sa nemení ani pri preplávanej, alebo preletenej vzdialenosti 28 000 km!
- Komu to nestačí, nech si preskúma prapodivné letecké cesty znázornené na
plošne rozvinutej glóbusovej mape a porovná ich s úplne logickou a presnou
plochou mapou, kde všetko perfektne sedí aj z hľadiska najkratších možných trás.
- Kto chce, nech si sám porovná skutočnú a priemetom zdeformovanú veľkosť
kontinentov a štátov na severnej a južnej pologuli a mnoho iných parametrov,
ktoré teória ploskej Zeme dáva do súladu s pozorovanou realitou.
Nepáčilo sa mi to, ale musel som kapitulovať a prehodnotiť svoju veľmi silnú
averziu k teórii ploskej Zeme a dlho som ju rozdýchaval.
K tomu aby som našiel logické riešenie mi však veľmi vhod prišli nedávne veľmi
presné merania staviteľov mosta cez Kerčský prieliv na Kryme.
Jeho profil bol overený aj amatérskou skupinou
vybavenou vojenským laserom, neskôr prišlo
diaľkové pozorovanie krymského mosta cez hladinu
Čierneho mora pomocou super optiky a resumé bolo
jednoznačné! Zem síce nie je úplne plochá, ale
odhadované zakrivenie je 80 až 100 násobne
menšie, než by malo byť pri oficiálne udávanom
priemere Zeme 12 600 km!
To znamená, že Zem nie je plochá, ani guľatá?
Okamžite som použil svoju teóriu účelovej
negácie, ktorá je odvodená z pozorovaní tvorby
globálnej lži. Podľa nej: „čo je oficiálne
čierne, to je v skutočnosti biele“. Čo je veľké,
to je v skutočnosti malé...
Ak obhajcovia ploskej Zeme preukázali, že Slnko a Mesiac sú pomerne malé telesá
možno umelo nainštalované nad akousi fyzikálnou, alebo silovou kupolou, potom
musí niečo gravitačne suplovať samotné Slnko,lebo základné gravitačné a silové
zákony platia aj v lži a temnote! Potom z toho vyplýva, že geocentrická sústava
uznávaná kedysi v minulosti asi znova platí! Ale s malou výhradou.
NIE JE NÁHODOU ZEM OBROVSKÁ GUĽA O VEĽKOSTI SLNKA?!
Ak sa totiž pozrieme do Wikipedie, okamžite vidíme, že údajný priemer Slnka je
106 x väčší, ako priemer Zeme. To znamená, hlavne pri teórii účelovej negácie,
že čo ak v skutočnosti práve Zem má skutočný priemer 106 x väčší, ako sa
oficiálne udáva a Slnko je malé? Veď tieto hodnoty zakrivenia povrchu na Kryme
približne aj namerali!
Čo ak Zem má teda v reále veľkosť údajného Slnka a tým planetárna sústava už
nestráca platnosť v pozícii dokonalého fungovania Keplerových zákonov.
Pretože gravitačný faktor pre planéty vytvára naša Zem, nie Slnko!
To už totiž vysvetľuje aj známe nezrovnalosti vo vzájomnom gravitačnom pôsobení
planét a ich nesediaceho faktora veľkosti a hustoty. Chudáci vedci nám tu
povymýšľali nejakých „plynných obrov“, aby to dali do poriadku a aj tak im to
nesedí. Teraz už konečne áno! Dobre, ale prečo o tej obrovskej Zemi nič nevieme?
Prečo ju nevidíme,nepreklenieme a prečo ju nevieme skúmať? To je otázka…
Ale je tu možné riešenie:
Zem je síce taká obrovská, ako má byť údajne Slnko,aby blízke planéty mali
vypočítané gravitačné vzťahy, ale nám z toho patrí len nepatrný, ohraničený
kúsoček na jej povrchu. Keď sa ktorýmkoľvek smerom vypravíme na juh, vždy
prídeme k podozrivo celosvetovo zakázanej Antarktíde. Tá nás obklopuje a
ohraničuje. Prečo to sa dozvieme.
Pravdepodobne sme situovaní okolo severného pólu, ako malá plochá oblasť
vrchlíka na tejto obrovskej planéte a sme dokonca zakrytí nejakou priehľadnou
kupolou, čo je to najprekvapujúcejšie, ale preukázateľné.
Toto vieme z mnohých historických prameňov, takže si myslím, že sa na to
netreba vykašľať a nebrať do úvahy. Chápem že každý stavbár si zaťuká na čelo,
nakoľko takú obrovskú kupolu nie je možné už len z pohľadu statiky postaviť a už
vôbec nie udržať v celistvosti, ale treba počkať. Počkajme na ďalšie fakty.

Pri skutočnom priemere Zeme 1 270 000 km sa nám zakrivenie zákonite musí javiť
ako keby sme boli na ploskej Zemi. Dívame sa stále na tú istú časť oblohy smerom
k Polárke, krútime sa možno okolo osi a veríme, že vidíme počas roka celý
vesmír, ale vidíme len jeho malú časť. Ktovie koľko je ešte úžasných hviezd
obiehajúcich mimo nášho zorného poľa tam, kdesi pod horizontom…

Odkiaľ ľudia asi vedeli že je to „nejako tak“ už v rannom stredoveku?
A to som netušil, že to je len začiatok poznania, že niekto všetko otočil
zámerne úplne naopak a vedome nás drží v omyle...
Aký bol dôvod tejto kardinálnej lži? Povieme si to určite,treba vydržať.
Poďme však poporiadku.
Konečne som pochopil prečo je ponímanie Zeme v Gréckej a Rímskej mytológii tak
odlišné. Kým u Grékov bola matkou Zemou Gaia, ktorá nejakým búrlivým procesom
splodila planétu Urán a neskôr sa tento syn Urán vrátil ju oplodniť, aby dal
základ božskej rodiny, ktorá prežívala mnohé búrlivé strety a kolízie, u Rimanov

bola matkou Zeme Terra, ktorej popis sa viac stretáva s pojmom konkrétneho
povrchu pod ochrannou kupolou, teda je akoby súčasťou matky Gaia situovanou v
oblasti, ktorú my ľudia teraz obývame, teda sme na plochom území Terra.
To bol samozrejme podnet k tomu, aby som sa venoval hlbšiemu štúdiu mytológie,
severských ság, Véd Slovanského, Árijského a Indického pôvodu a samozrejme
preskúmal state biblie, obzvlášť v časti Genesis. A našiel som dostatok indícií
k tomu, aby som rozvinul svoju fantáziu a opísal, ako to všetko v minulosti s
našou matkou Gaiou bolo, alebo mohlo byť a čo nás doviedlo k dnešnému stavu
nepoznania pravdy a reality o možno mnohých svetoch na obrovskej matke Zemi...

Skôr ako otvoríme novú kapitolu, musíme si ozrejmiť ako je konštruovaná naša
Terra na matke Gai. Lebo to každého napadne, kto trochu rozmýšľa. Kde je
severný, kde južný pól? Na to sa treba opýtať tých, ktorí nám tu vládnu. Oni to
veľmi dobre vedia. Inak by to asi nezobrazili dokonca na znaku OSN:
Všeobjímajúci veniec je Antarktída, ktorá
obklopuje neprekonateľným vencom celú plochú
Zem,odtiaľ aj vystupuje kupola ktorej stred tvorí
oblasť severného pólu,kde kedysi podľa véd a
severských ság a dokonca aj stredovekých máp
sídlila dávna protocivilizácia.
V strede,presne pod vlnami Arktického mora sú
kontúry utopenej Zeme zvanej Hyperborea. Aj
pomer reálnej veľkosti Austrálie a Grónska sedí!

Severný pól je v strede a južný smeruje k okrajom
kopule tvoreným vencom zvaným Antarktída,no asi
nekončí,prechádza zrejme povrchom celej matky Gaia
a končí až v jej južnom póle. Preto nám žiadny
kompas južný pól neukáže,vždy iba severný...

Odkiaľ mohli mať v stredoveku mapu, ktorá opisuje pobrežie Antarktídy a všetky
kontinenty a prečo si túto mapu zvolili vládcovia súčasného sveta za svoj
symbol? Je to symbol väzenia, z ktorého niet úniku? Takýchto máp je viac a
všetky opisujú Antarktické pobrežie ako zelené a údajne v minulosti obývané.
Pod povrchom Antarktídy boli vraj tunely, cez ktoré sa dalo dostať popod okraj
kupoly aj do iných častí, teda do iných buniek, resp. do iných svetov, ktorých
bolo okolo našej zeme podľa rôznych povestí minimálne sedem.
Mýtické predstavy severských národov sú podobné, ale cestu do iných zemí opisujú
cez strom rastúci na severnom póle vrastajúci do jeho kryštálovej kupoly, ktorý
umožňoval sa dostať nad kupolu, nad ktorou boli ešte ďalšie dve. V dutine medzi
prvou a druhou kupolou bola cesta až na okraj a odtiaľ sa dalo ísť k susedom.
Dostupné obrázky sú len štylizované predstavy novodobých autorov, ale podstatné
je, že je tu zhoda a hovorí sa o známych mýtických zemiach Asgard, Mittgard atď…
Asgard možno znamená krajina Asov, teda Asia a zrejme preto názov „Ázia“.
V indických védach je princíp podobný, ale musíme pochopiť, že prevzaté védické
vedomosti od bielych mužov zo severu si postupne modifikovali do vlastných
predstáv. A zobrazenia sú tiež len silno štylizované, čo autor to iná predstava.
Ale keď sa zameriame na textové podanie je tam nápadná zhoda. Aj v knihe Genesis
je symbolickým jablkom poznania strom, ktorý možno dával poznanie štruktúry
sveta o ktorom sa dozvedel Adam na vnuknutie Evy pod vplyvom padlého anjela,
teda údajne diabla. Ale pozor,v rabstve platí : „čo je biele, to je čierne a
naopak“ preto by som o pojme zlý „diabol“ trochu uvažoval...

Vráťme sa ale na chvíľu do súčasnosti.Veľmi podstatným znakom reálnosti
prakticky plochej Zeme Terra na obrovskej Gai je aj vyhodnotenie dopravných trás
leteckej a lodnej dopravy. Na klasickom priemete okrúhlej Zeme sú dopravné cesty
lietadiel a lodí úplne nelogické. Na prvý dojem máte pocit že vás letecké a
dopravné spoločnosti iba vodia za nos a volia pri medzikontinentálnych letoch a
plavbách zámerne predĺžené trasy s nelogickými návratmi v protismere a hlúpymi
medzipristátiami. Skúste si zvoliť napríklad trasu Brazília-Austrália!

Ak si to však načrtnete do plochej „OSN“ mapy zistíte, že idú v skutočnosti po
najkratšej línii. Dôvodom je,že keď musíte umelo zdeformovať „južnú pologuľu“
stiahnutím do Antarktického bodu a urobiť z venca pevniny nepravidelný kruh,
potom sa vám zdeformujú aj kontinenty a medzikontinentálne moria a oceány.
Južná Amerika sa potom javí oveľa menšia a pomerne malé Grónsko ako obrovské...
Ďalšou skutočnosťou ktorú treba vnímať je prísny
zákaz preletov cez Antarktídu, pričom by sa mnohé
trasy letov ukazovali ako super výhodné. Storočia
prebiehajú boje o ovládnutie kontinentov, ale
Antarktída sa stala podozrivo nezaujímavým
kontinentom a dokonca aj jediným, ktorý ostal
letecky nedotknutý. Ak je to však v reále jeden
obrovský prstenec obklopujúci Terru na Gai,všetko
to vysvetľuje a zdôvodňuje.
Okrem Adolfa Hitlera sa prieskumu Antarktídy akoby
nikto intenzívne nevenoval, ale pozor, všetky
súčasné operácie sú prísne strážené a vedecké
výskumy sú uskutočňované na dohodnutých pobrežných
základniach. Historky o skúmaní južného pólu sú
bájky vytvorené na zakrytie veľkého klamstva. Okraj
Antarktídy tvoria vysoké strmé bariéry, ktoré sú
neprekonateľné ako stolové hory.
A práve k takýmto stolovým horám teraz prejdeme, aby
sme si pripravili pôdu na opísanie sveta na jeho
začiatku.
Ako ďalej uvidíte, Slovenské vstupy do reálneho poznávania sveta sú omnoho
výraznejšie, akoby sa zdalo, či už pozrieme na výskumy M.R.Štefánika, alebo
ozajstnú USA diplomaciu Mórica Beňovského,“kráľa“ Madagaskaru.
Tím speleológov zo Slovenska urobil pred nedávnom také zásadné objavy, že by
mali byť na všetkých titulkoch novín a časopisov. Ale deje sa niečo? Ani
náhodou. Nikto si význam ich objavov ani nevšimol. Pritom v Bratislave bola
vydaná jedna skvelá farebná publikácia v anglickom jazyku.
Volá sa to „ Venezuelan Tepuis, their caves and biota“
Vydala ju Univerzita Komenského v Bratislave.
Slovenskí jaskyniari s kolegami z Venezuely sa nechali doslova po lanách spustiť
z vrtuľníka do jaskýň Venezuelských stolových hôr Tepui a preskúmali tam
štruktúru vnútra hôr a biotopy vo vnútri stolových hôr.

Okrem toho, že potvrdili aspoň z môjho pohľadu biologický pôvod stolových hôr,
zistili závažnú skutočnosť, že tieto hory majú svoj neskutočne obrovský koreňový
systém so zvetranými dutinami okolo nich.
A v podzemí je ešte možné pozorovať zbytky tzv. kremíkového života, ktorý sa tam
zachoval z čias, keď tieto hory boli súčasťou obrovských rastúcich biotopov vo
forme stromov. Blbosť? Ani nie, napríklad existenciu stromatolitov vedci vôbec
nepopierajú,radi ich spomínajú ako zbytok najstaršej formy života!
Aký je základný poznávací charakter kremíkového života?
Základným poznávacím znamením je fraktálna a kryštalická štruktúra „skaly“,
ktorá sa nedá dosiahnuť iným, ako biologickým spôsobom.
Skaly sa zachovali v podobe kapilárnych sústav, ktoré sú schopné tzv. vibračným
kremíkovým čerpadlom nasávať vodu z obrovskej hĺbky z podzemia a dopraviť ju až
na povrch stolovej hory do obrovskej výšky. Odtiaľ padajú obrovské vodopády a
prúd vody sa nezastaví, ani keď neprší niekoľko mesiacov, či dokonca rokov.
Na Zemi máme mnoho pozostatkov kremíkovej formy života, ale zase nemôžeme
tvrdiť, že každá hora je pozostatok gigantického stromu! Na to pozor.
Ale kapilárna sústava sa nedá žiadnou sopkou,tektonikou alebo banským slojom
dosiahnuť. Ľudia si od nepamäti na takýchto zbytkoch kremíkového života stavali
obydlia, predovšetkým v megalitickej dobe. Nečudo, že valná väčšina hradov a
zámkov je tu neskôr situovaná, pretože voda je základom reálneho prežitia vo
výškach nad okolitým terénom.
Stačilo potom vykopať pár metrov studne, aby sa obnažili vrstvy, ktoré časom
upchali kapiláry a voda bola aj pekných pár stoviek metrov nad úrovňou okolitého
terénu voľne k dispozícii. Nikomu to nie je divné, ako sa tam dostáva?
Nikto sa nezamyslel nad tým, ako sa vyšplhala na vrchol špicatého, napríklad
hradného kopca? Časom výdatnosť čerpacieho efektu odumieraním kapilárnych sústav
klesá, ale sú mnohé kopce, kde takéto „nelogické“ pramene ešte sú.

Pozostatky obrovských gigantických stromov sa začínajú objavovať na území
Sibírskych ostrovov po ich terajšom postupnom rozmrazení a majú takúto formu.

Toto je forma uhlíková súčasných rastlín a má podobný vzorec:
Dnes sa nám to asi zdá absolútne nemožné, ale dá sa predpokladať, že tieto
stromy zo začiatku existencie Zeme museli dosahovať výšku aj stoviek kilometrov.
Preto údajné bájky o centrálnom strome v strede Hyperborey sa javia, ako menej
scestné.
Už dlhšie sa oficiálni vedci smejú predpokladom výskumníkov, ktorí tvrdia, že
hora zvaná „Diablova veža“ v USA je tiež pňom takéhoto stromu.
Z môjho pohľadu má jeho šesťhranná štruktúra „skaly“ všetky známky biologického
pôvodu a vôbec by som sa radšej nesmial.
Kto si tiež, ako oficiálna veda myslí že je to sopka, nech zájde na Galapágy a
nájde aspoň centimeter stuhnutej lávy vo forme kryštalickej pravidelnej
šesťhrannej štruktúry vlákien.

Toto sopka neurobí ani náhodou. A takéto vraj zbytky čadičovej „vyvreliny“
nájdeme na mnohých miestach sveta. Sú často žiaľ už mŕtve a kapiláry sú upchaté.

Údajné „čadičové vyvreliny“ sú známe a prístupné v celej Krymskej oblasti,
ale aj v Čechách a kdekoľvek inde na svete máme mnohé takéto oblasti výskytu.
Pre záujemcov, ktorí budú hľadať upchané kapiláry by som chcel upresniť, že ich
treba hľadať nie vo vnútri kryštálu, ale na miestach rohového vzájomného styku
pravidelných štruktúr. Tam kde sa v reze spája jeden šesťhran s druhým a
ďalšími. Vibrujúce kryštály takto v dávnej dobe vďaka vysokým energetickým
hustotám prostredia tvorili niečo ako výkonné vibračné čerpadlo a hnali vodu
hoci aj do neba...

Pre geológov, ktorí tvrdia, že
napríklad kryštál kremíka môže
vzniknúť z lávovej taveniny by som rád
poskytol návod, ako sopka môže ľahko
vyrobiť kvalitný kremíkový peň:
1.Sopka musí zohnať zárodok prírodného
kryštálu s výhradne monokryštalickou
štruktúrou.
2.Sopka musí vytvoriť v sopúchu
vákuum, pretože akákoľvek nečistota
zastaví rast kryštálu.
3.Sopka sa musí pomaly točiť okolo osi
jedným smerom.
4.Sopka musí začať taviť kremennú
zmes, ale ju nesmie prehriať.
5.Kremenná zmes taveniny musí mať
rovnakú kryštalografickú orientáciu,
ako zárodok.
5.Sopka musí začať točiť zárodok
prírodného kryštálu opačným smerom
než sa točí sama.
6.Keď sa sopke podarí priložiť zárodok
na hladinu taveniny môže začať ťahať
napríklad kmeň kremenného stromu.
7.Sopka teda musí točiť zárodkom
opačným smerom, než sa točí sama a
zároveň ho ťahať hore.
8.Ak sa jej nezatočí hlava tak bude
musieť ešte sledovať proces, lebo
musí byť strojovo synchrónny...
A bolo by super, keby sopka navŕtala do pňa medzi štruktúry rastu kapiláry na
vzlínanie a čerpanie vody, vytvorila pórovitú koreňovú sústavu a vetvy...
ANI JEDEN JEDINÝ KRYŠTÁLICKÝ ÚTVAR NA ZEMI NIE JE VYTVORENÝ SOPKOU!
Žiadne milióny rokov ktorými vedci pohadzujú sem tam, keď nás chcú odpinkať zo
svojho teritória tu ako dostatočný faktor náhody nepomôžu.
Tu je totiž hranica medzi živým a neživým...Sopka môže vytvoriť tak akurát
amorfnú zložku kremíka, teda sklo. A v tom je podobný rozdiel, ako medzi
prasačími paprčkami a huspeninou.
Uvedomme si konečne, že každé ráno, keď ideme autom do práce, dívame sa oknom
auta cez pozostatok kremíkového života. Každé okno z miliónov okien na domoch je
pozostatok kremíkového života, každý sklenený pohár z ktorého pijeme, každá
fľaša z ktorej lejeme nápoj je pozostatkom kremíkového života. A celá Africká
Sahara je pozostatok kremíkového života, ale o tom si tiež povieme neskôr.
Tí ktorí sa smejú napríklad tým, ktorí tvrdia, že Vysoké Tatry sú pozostatok
obrovského stromu, ktorý kedysi podopieral oblohu by sa mali zamyslieť a ísť sa
pozrieť prečo a odkiaľ tečie 27 Tatranských vodopádov. Ich výhradne ľadovcový
pôvod sú rozprávky starej matere. Tatry ešte žijú a vibračné čerpadlo ešte ako
tak funguje. A kto to necíti pri pobyte v Tatrách, je asi naozaj biorobot...
A tým, ktorí sa nechcú nechať celý život ohlupovať, by som rád pripomenul mýty,
že okrem Hyperborey s centrálnym stromom života a sídlom „bohov“ boli aj Tatry
sídlom jedného z nich a to údajne boha Totha.
Nie nadarmo sa asi Maďari ešte v nedávnej popotopnej minulosti posmievali
Slovákom a nazývali ich „Tóti“. Vycucali si to z prsta?
Tohoto boha si účelovo privlastnili aj v Egypte a urobili z neho bohov dvoch:
opicu s lunou, alebo slnkom na hlave a aj človeka s hlavou ibisa s menom Thovt.
Ale funkcia ostala taká istá ako u nás. Najdôležitejšia funkcia totiž bola, že
Toth sa staral o rovnováhu síl vo svete, teda spravodlivosť. A to aj tých
temných, aj tých svetlých síl. To globálnej ideológii nevyhovuje, preto si to v
Egypte rozdelili na samostatných oddelených bohov. Chápem, že to zatiaľ nie je
ľahko stráviteľné, ale chce to čas a ďalšie dôležité informácie. Cirkev to totiž
kompilovala aj do severkých mýtov aby sa zdalo, že temno odvekov víťazilo.
A fakty o rôznych kompiláciách mýtov sú každému vnímavému človeku k dispozícii.
A ešte pozrime niektoré ukážky zo speleologického výskumu stolovej hory Tapui vo
Venezuele a k tomu iné pozostatky obrovských rastlín kremennej doby:

Obnažené kapiláry a koreňová sústava stromu :

Slziace kremenné korene v niekoľko stometrovej hĺbke pod stolovou horou:

Jaskynné útvary na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a všade vo svete majú podobné
znaky a teória stalagmitov a stalagnátov vyžadujúca milióny rokov kvapkania je
len pokusom o vysvetlenie niečoho, čo sa takto v plnej miere vysvetliť nedá.
Prechodné formy kamenného života v hubovitej štruktúre:

Z iných zdrojov:
Štruktúry, ktoré nevytvorí žiadna náhoda, ani za milióny rokov.

Podobné formy, ako vytvára terajší rastlinný život uhlíkovej formy bol aj v
minulosti na tejto Zemi vytváraný predošlým gigantickým kremíkovým životom.
Obrovské „kamenné stromy“ pokrývali celý povrch Zeme a zostali z nich len kýpte
a kamenná štiepka, akoby ich násilne porazilo niečo obrovské a všeničiace.
Mnohé kremíkové biologické formy vyzerajú, akoby ich niekto zámerne zrezal
obrovskou pílou a nechal iba peň.
Na internete nájdete o pozostatkoch kremíkových stromov a biotopov obrovské
množstvo obrázkov.
Niektoré som si dovolil prevziať a verím, že ich autori mi to nebudú mať za zlé.
Oficiálna veda sa tvári, že ich dôkazy o kremennej minulosti nevidí a buď to
radšej ani nekomentuje, alebo keď už, tak s ťukaním si na čelo.
Však ich to prejde, až toto klamstvo vyjde na povrch ako tisícka ďalších...

Trefné analógie tu zobrazené berte len ako pomôcku k tomu, aby ste sa naučili na
svet dávnej minulosti dívať inými očami.

Že existoval kremíkový svet a že bol globálne zničený sa dá pri troche dobrej
vôle aj biologicky aj technicky zdôvodniť, aj akceptovať, ale bohužiaľ nie
merítkom, ktorým sme sa naučili skreslene pozerať okolo seba už od narodenia.
Už len z dôvodu, že žijeme život v daný v pomerne malých parametroch a tento
parameter nás spätne obmedzuje, nevidíme širšie súvislosti.
Tak ako mravec, ktorý lezie po vašich nohaviciach si neuvedomuje, že prešiel do
inej inerciálnej sústavy, tak ani vy si nemôžete bez potrebnej vedomej
samokontroly odblokovať zažitý pohľad na svet.
Pre niekoho sú nasledujúce obrázky len normálne obrázky hôr vytvorené miliónmi
rokov nejakých náhodných horotvorných procesov.
Pre niekoho nie. A keď sa stanete „ten niekto“, už môže postupne začať čítať
život aj medzi riadkami a dozvedať sa pravdu.

Pamätajte si tieto obrázky, aby ste si ich mohli vybaviť, keď si budeme
vysvetľovať pojem a princíp premeny živej štruktúry na kameň. Tento proces nemá
s miliónmi rokov strávenými pod Zemou nič spoločné.

Najzachovalejšími pozostatkami kremíkového života okrem stromatolitov sú aj
Tepui. Sú to stolové hory, ktoré na svoj vrchol distribuujú vodu kapilárnym
systémom pozostatku kmeňa obrovského kremíkového stromu. Merania zrážkovej
činnosti a biosféry potvrdzujú, že prirodzené zrážky nepokrývajú ani na 0,5%
výdaj vody z vodopádov vytekajúcich z enormných výšok nad morom.
Ostatne Amazónka a jej prítoky sú štartované práve z takýchto zdrojov vody!
Tu sa nedá vyhovoriť na Tatranské ľadovce, ako to počúvame doma na Slovensku.
Tu údajne pôsobí neviditeľná vlhkosť od oceánu, ktorá nepozorovateľne a záhadne
kondenzuje na horných plochách stolových hôr. Ale sú to báchorky.

A toto je pozostatok kmeňa nášho posvätného Tatranského stromu. Ďalší obrázok
ukazuje že takýchto dokaličených kmeňov sú po svete tisíce.

GIGANTIZMUS.
Gigantizmus existujúci u zvierat je prijímaný celkom v pohode. Pozostatky
prajašterov, slony,veľryby a podobne sa považujú za celkom bežné tvory v našom
poznaní života. Ale gigantizmus u ľudí je chápaný ako niečo neobvyklé, snáď
biblické a tajomné. Prípadne je to niečo ako podivná, alebo primitívna anomália,
alebo dokonca len ľudská choroba spôsobená chorobnou štítnou žľazou.
Prečo sú všetky poznatky o gigantoch, ktorí bežne
obývali túto Zem prísne utajované a zakrývané
ničiteľmi slobodného poznania a strojcami globálneho
klamstva?
Prečo o tom nemáme pokiaľ možno nič vedieť?
Hanbia sa za to mocní sveta azda, alebo považujú
gigantov za svojich skrývaných bohov, pánov, alebo
dokonca za našich priamych predkov?
Tí ktorí rozhodujú o tom, čo máme vedieť a čo nie, sú
medzi nami integrovaní a tvária sa, že sa spolu s nami
pekne pasú. Ale to nie je ich hlavná úloha. Ich
povinnosť je byť všade tam, kde sa dá čokoľvek včas
zachytiť, podchytiť, odfiltrovať a spratať z očí.
Sú to napríklad kňazi, archeologickí experti,
historici a rôzni šablónoví „znalci“ svojho oboru.
Sú to aj kultúrni pracovníci a kurátori múzeí.
V poslednej dobe nám zámerne podsúvajú veci typu „fake“ a by nás potom mohli
vysmiať. Preto nie je podstatné, či máte, alebo nemáte overené zdroje
informácií. Budú mať zdanlivo stále navrch a tak sa ani nad tým veľmi
nepozastavujte.

Skôr, ako sa budeme zaujímať o hodnovernosť zdrojov a nálezov pozostatkov z
minulosti, povedzme si, čo potrebujeme k tomu, aby sa nám nejaká kostra
akéhokoľvek tvora vôbec v prírode nejako zachovala. Určite ste už zaznamenali
mŕtvolu zrazeného zvieraťa v priekope vedľa cesty. Čo myslíte, ako dlho bude
trvať, kým získate z tejto obete nejakú relatívne peknú kostru? Žiaľ, nedočkáte
sa toho nikdy... Napriek tomu, že u nás nemáme žiadne supy a iných
profesionálnych mrchožrútov, kostra zmizne za pár mesiacov bezo stopy. Postarajú
sa o to aj vrany, havrany, líšky, jazvece, mačky a psi, červy a hmyz… Takže si
nerobme ilúzie. To čo nám veda ponúka ako dobové nálezy, schopné niečo preukázať
z chronológie toho, čo vedome nazývame riadená hystéria odvodená z Tóry, teda

„história“, je len presná analýza absolútne nepresných dát a fiktívnych dôkazov.
Logika hovorí, že 80% kostrových nálezov je zachovaných len vďaka náhlym
kataklizmám, ktoré jediné môžu splniť výnimku pravdepodobnosti zachovania
kostrových pozostatkov okamžitým, dostatočne hlbokým prekrytím vhodným
materiálom, do vhodných konzervačných podmienok. Ostatných 20% sú bežné hrobové
nálezy, aj to len tie, kde sa zhodou náhod podarilo vybrať pochovávajúcim
ideálne hrobové miesto, alebo zámerne použili vhodnú metódu konzervovania. Bežné
hroby neposkytujú večné zachovanie kostrových pozostatkov ani náhodou.
Kto tomu neverí, nech si prečíta nejaké ročenky odboru kriminalistickej techniky
a expertíz. Ale to už tak býva: zaboha nebudú spolu komunikovať také vedecké
skupiny, ktoré pracujú na rovnakom probléme, keď hrozí, že každý z nich bude
mať na výstupe iný výsledok. A načo by to aj historici robili? Veď majú odborné
príručky, tam je všetko dané čo majú zistiť a čo má byť výsledkom bádania, tak
čo...Každý kto niečo vyskúmal nad rámec his-tóry dostal po nose a okamžite sa
zaradil do radu a už nevytŕča… Potom sa mi nečudujte, že mám radšej alternatívne
zdroje, kde sú síce aj poriadne úlety, ale aj veľa cenných artefaktov. Pri
najhoršom sa trochu strápnite, ale keď použijete len minimum intuície ani to sa
nemusí stať. Ak som si nie istý s nejakým faktom, tak vám to iste poviem a
uvediem aspoň zázračné slovíčko „údajne“, „vraj“ a podobne.

Každopádne si treba povedať jedno: aké datovanie, aké geologické vrstvy, aký
kultúrny sloj, aká chronológia? Veď len za posledných 500 rokov sme tu mali dve
globálne kataklizmy, pričom tá druhá doznievala v 19. storočí v ôsmych vlnách!
Všetko je tak perfektne premleté a prehádzané, že vôbec nemá zmysel robiť vo
výskume geologických vrstiev to, čo vedome robíme a tak ako to robíme.
Ale načo by sme to tým úbohým vedcom a historikom brali? Ako by potom mohli
poslušne skladať mozaiku histórie do pripraveného puzle aj za cenu, že väčšinu
nálezov vyhodia, zataja, alebo radšej zlostne ohryzú zubami, len aby zapadla do
skladačky...Takže výsledok ktorý máme v múzeách, na zámkoch a hradoch je len
podlá výstavka jezuitských falzifikátov, ktorou nás cirkev a jej temné odnože
presviedčajú že tu vládnu nepretržite už cez tisíc rokov.
Preto neexistuje žiadna reálna Antická doba, žiadna reálna Predpotopná
osvietenská doba, len vymyslený starý Rím, primitívny stredovek s večnou svätou
Ríšou Rímskou a potom terajšia doba dobrovoľných hlúpych rabov.
V múzeách sú plné depozity a sklady neskutočných artefaktov, ale vystavuje sa
len to, čo pasuje do predpokladanej schémy. A vôbec nevadí, že je to úbohé.

Na obrázku sú nemotorne klincom do glazúry vyškrabané nejaké grécke písmená a
predsa sa to môže bez štipky hanby nechať kľudne vystaviť...Hanba!

Nálezy ľudí s nadmernými telesnými proporciami v pomerne malom sloji hliny bez
známok sedimentov a „kultúrneho sloja“ sú bežné. Ako dokážu archeológovia okolo
nich mútiť vodu je priam okaté. A stále ten istý vzorec. Ak sa to nedá už
zakryť, lebo zvedavých novinárov dnes už neustrážiš a sú nesmierne rýchli a
neodbytní, potom sa vymýšľajú bájky o „kurganoch“, teda hrobkách vládcov dávnej
minulosti. Toto je nedávny nález z Astrachanskej oblasti.
Kde sú znaky tisícročí, vladárske insígnie, pohrebné predmety?
Nikde.
Ale to nevadí. Kde táto nadmerná kostra skončí?
Skončí v hlbokom depozite, nikdy sa nevystaví a ľudia zabudnú, ako zabudli v
tisícoch prípadov takýchto nálezov. Okolo nich aj tak nie je nič cenné...

Ľudia s génmi velikánov žijúci bežne ešte pred
poslednou kataklizmou, ktorá začala na konci
18.storočia výnimočne prežili aj do 20.storočia.
Žiaľ ich osud bol obvykle dosť nevalný. Pokiaľ boli
zdraví a vedeli v zmenených životných podmienkach
normálne fungovať, tak sa stali len cirkusovými
atrakciami, ktorých vláčili s rôznymi ľuďmi naozaj
trpiacimi anomáliami po celom svete.
Vedci ich však označili za „chorých“ ľudí.
Údajne trpeli poruchami endokrinného systému a preto
sa ich rast „neprirodzene“ nepozastavil na normálnej
úrovni. Mali by to vysvetliť dnešným basketbalistom,
ktorých sila a športové majstrovstvo nepripomínajú
postihnutých chudáčikov. Gény totiž tvrdohlavo idú
ďalej.
Je podivné, že takýchto „chorých“ ľudí bolo ešte v
predpotopnej dobe akosi priveľa a v Antickej dobe
dokonca väčšina…
Pre takéto osoby sa vyrábali špeciálne príbory,
taniere, poháre, ale predovšetkým osobné zbrane.
Parametre týchto zbraní sú enormné, ale málo k tomu,
aby vedci priznali ich pravú podstatu.

Vytiahnuť takýto samurajský meč z pošvy nedokázalo ani šesť japončíkov…
Preto sa takýmto mečom alternatívne pridáva „len dekoratívny charakter“.
Nedekoratívny charakter neskutočnej tvrdosti a kvality ostria a jeho zdobné
prepracovanie vo vnútri pošvy, kde ho aj tak nevidno, tomu nejako odporuje.
Čo už potom povedať na to, že
tieto knižky sú určené údajne
pre nás, bežných smrteľníkov.
Keby sme zanedbali skutočnosť,
že z police ich možno skladajú
vysokozdvižnými vozíkmi a pri
manipulácii musia byt ešte
dvaja pomocníci, tak už len
otázka „načo tak hrubý list,
načo tak obrovské písmená, komu
to je dobré?
Sú to vreckové vydania pre
gigantov?

A čo takéto dvierka, bežné
u antických aj u
predpotopných stavieb?
Ak sa zachovali pôvodné
dvere, kľučky majú vždy až
vo výške hlavy...
Načo je to dobré?
Aby mohli páni v minulosti
ísť na koni až do spálne?
Takéto dvere boli aj na
väčšine chrámov a
nespomína sa, že by bolo
dovolené ísť do chrámu aj
s koňom a kočiarom…
Ostatne vnútro stavieb
malo tak hladké a leštené
mramorové podlahy, že by
sa kôň pošmykol ako na
ľade, ale napriek tomu
oficiálna verzia znie:
„tak sa vtedy stavalo“…
Rád by som počul aspoň jednu normálnu verziu, pre zdôvodnenie nepraktickej
gigantičnosti týchto stavieb. Samozrejme spiacim ľuďom stačí aj rozprávka o
dodaní veľkoleposti a grandióznosti týmto stavbám, ale žiadnemu technikovi a
normálne mysliacemu človeku toto zdôvodnenie nemôže poskytnúť ani najmenšiu
istinu.

Ďalšia otázka vyvstáva, načo boli pri vchodoch do chrámov veľké aj malé schody.
Obzvlášť tie chrámy antického pôvodu sú vždy minimálne dvojdruhové.
Veľké a malé schody bývajú pravidlom u chrámov s vysokými antickými vchodmi, za
ktorými sú obrovské, technicky veľmi náročné, zbytočne komplikované dvere.
Veda nás presviedča, že ľudia v minulosti si radi hlúpo komplikovali život...

Veľmi sporné je aj tvrdenie, že sväté osoby a šľachtu zobrazovali v nadživotnej
veľkosti len symbolicky, aby tým „symbolizovali“ ich duchovnú veľkosť…
Pozrime sa teda, ako dobre korešponduje duchovná veľkosť týchto svätcov veľkosti
vchodových dverí do chrámu:

Výška pôvodných kľučiek je vždy v optimálnej výške voči velikánom minulej doby.
Že by všetky kultúry trpeli rovnakou
mániou, teda zobrazovať veľké a malé
bytosti v symbióze, pričom tie menšie
druhy sú obvykle zobrazené v polohe
sluhov?

Ľudia v osvietenskej dobe boli ešte stále
nepomerne vyšší ako sme my. Ich výškový
pomer bol z istotou zistený porovnávaním
pomeru týchto ľudí zobrazených dobovými
prostriedkami,napr. maľbami,stojacich pri
dodnes existujúcich objektoch.
Z takéhoto porovnávania vyplýva, že
priemerná výška napríklad občana Benátok
17-18. storočia bola minimálne o 40% vyššia
oproti dnešným proporciám.
Ani stredoveké
zobrazenia nedávajú
iný obraz o bežnom
súžití ľudí rôznej
výšky. A tento fakt je
nezávislý od rasy,
náboženstva, či
územného pôsobenia
osôb, ktoré vtedy žili
na Zemi.
No nesmie sa to priznať a nemá sa o tom hovoriť.
Giganti v podstate vymreli vplyvom podstatnej zmeny
životných podmienok po poslednej kataklizme na konci 18.
storočia, ale vidíme, že ich gény prežívajú a budú sa v
reále objavovať čoraz častejšie.
Načo je nám to vedieť, že v minulosti obri žili? Jednak ak chceme poznať pravdu,
tak sa s tým musíme vysporiadať. Jednak sa prestaneme čudovať neskutočnému
množstvu údajov a svedectiev z dávnych aj nedávnych dôb v rôznych svetových
kultúrach, ale hoci aj v často rozoberanej biblii. Veď uvádzaný biblický boj
Dávida s Goliášom môže byť omnoho pestrejší, ako sa nám zdá, keď pochopíme, že
Dávid bol Velikán, teda voči nám obor, ale Goliáš bol možno priam extrémny obor,
ktorého rozmery si ani nevieme predstaviť. Potom sa prestaneme čudovať aj
megalitickým stavbám postaveným veľmi dávno z tak obrovských masívov kameňa, že
sa nám z toho točí hlava. Dá nám to obraz o možnostiach teraformovania zemského
povrchu, lebo v našich veľkostných proporciách si to nemôžeme reálne premietnuť
do skutočnosti. Pochopíme, kto možno zlámal a vyťal obrovské kamenné stromy.
Ak nás zaujíma možný vývoj sveta v minulosti, bez pochopenia gigantizmu rastlín,
stromov, zvierat, ale aj ľudí sa nikdy nikam nepohneme. Kašľať na to,že
oficiálna veda nás v tom možno nikdy nepodporí. Nechajme ich teda, nech sa ďalej

boria s nevysvetliteľnými záhadami a problémami, ktoré si dobrovoľne sypú na
hlavu. Verte mi, v ich pozícii by sa nikto nikde nikdy nemohol dostať.

Takmer na každom obraze od Moleanera nájdeme súžitie veľkých a malých ľudí. V
každej rodine je zobrazený minimálne jeden „trpaslík“ v roli sluhu, alebo
pomocníka. Oficiálni vykladači jeho diel však tvrdia, že ide o deti oblečené v
dospeláckych šatách, alebo o chorých zmutovaných ľudí trpasličieho vzrastu,
ktorých si aj králi vždy akože nechávali ako dvorných šašov.
Nikomu tento názor neberiem. Ale vidím to úplne ináč. Toľko zmutovaných ľudí
pokope, ako je na jeho obrazoch nie je v súlade so zdravým rozumom.
Pozn. Horný obraz je od Nicolaesa Maesa, aby sa nemyslelo, že Moleaner bol
jediným takýmto čudesným, trpaslíkmi posadnutým autorom.

VZNIK A VÝVOJ ZEME.
Takže sme si povedali základné stavebné kamene z ktorých sa pokúsime poskladať
alternatívnu pravdu. Zámerne nehovorím „históriu“, lebo tá je daná oficiálnou
verziou pravdy, ktorá má potvrdiť, že takmer všetci ľudia v Európe boli výlučne
kresťania a velebili cirkev minimálne tisícku rokov a cirkev nám tu rovnaké
obdobie nepretržite k našej neskonalej radosti vládla dokonca aj v starozákonnej
dobe.
Berme teda do úvahy aj fakt, že Zem, teda Terra je ploská, uzavretá časť na
obrovskej guli veľkosti Slnka teda na matke zvanej v mýtoch Gaia.
Pripustíme, že táto naša matka Gaia je neskutočne obrovská bytosť, ktorá žije v
svojej hĺbke pomalým, pre nás relatívnym, ale plne biologickým kremíkovým
spôsobom života, teda pôjdeme aj v súlade s mýtmi odvodenými z Rímskej a Gréckej
mytológie. Aj keď je Antika celá zámerne sprznená a účelovo „prepísaná“ z
neexistujúcich zdrojov do podoby primitívnych rozprávok. Účel bol jasný: ak bolo
potrebné Antiku posunúť dejinne o tisíc rokov dozadu, musia byť ľudia tej doby o
tisíc rokov primitívnejší a ich názory a poznanie tomu musia zodpovedať tiež...
Pripustíme teda aj to, že ak prvotnou formou života bol život v kremennej
podobe, tak ten dožíva na Terre stále, aj keď v neskutočne zdevastovanej forme.
Samotná Gaia si však svoj kremenný život žije pekne pomaly ďalej a my sme len
akousi formou vredu, alebo nepatrnej vyrážky na jej tele v ktorej bujnie nová,
tentoraz možno len parazitná uhlíková forma života. Ale naše miesto je dôležité,
lebo sme vznikli, alebo sa možno nie náhodou ocitli na jej rotačnom póle a naša
spoločná os sa díva na pomerne úzke oblasti vesmírneho pozadia v precesnej
špirále.
Berme tiež do úvahy fakty o relatívnom gigantizme minulých rastlín, bytostí ,
zvierat, stromov a ľudí, aby sme dokázali uvažovať vo väčšom diapazóne o zásahu
do biosféry a vedomom formovaní povrchu, ako uvažujeme dnes. Oproti samotnej Gai
je však akýkoľvek gigantizmus iba smiešnym parametrom, takže voči nej nám to
nepríde dôležité nejako osobitne riešiť.
Takže máme určité technické aspekty a teraz aké použijeme filozofické, dejinné
alebo mýtické dáta?
Tu je to už značný problém. Najprv som uvažoval o úplne jednoduchej schéme, teda
dať do súladu severské ságy, slovanské védy, indické učenie, rímske a grécke
báje a legendy, bibliu a zdroje zakomponované do nej a tiež tie, ktoré boli z
nej vyradené. Tie obzvlášť ma zaujímali, poznajúc metódy a dôvody nových vládcov
tohto sveta.
No veľmi rýchle som zistil, že úroveň klamstva prevyšuje všetky moje očakávania.
Veď ako som s prekvapením zistil, cirkev aktívne už zasiahla všade, dokonca aj
do severských ság a naniesla do nich svoj obvyklý obohraný balast, očiernenie
pôvodných hrdinov a úplnú negáciu ich charakterov a činov... No a keď človek
nájde rovnaké stopy zásahu dokonca aj v prekoncipovaných slovanských védach,
tak sa nemôže čudovať, že aktívna snaha vykopať ozajstné poznania, vedenia a
večné pravdy sa takto zákonite neskončí žiadnym, alebo aspoň nie úplným
úspechom.
Pritom toto a jedine toto sa považuje za vedeckú prácu: opisujte a analyzujte
oficiálne účelové zápisy z dejín a odvolávajte sa len na nich!
TAKTO MY POSTUPOVAŤ ZÁSADNE NEBUDEME. NA TO MÁME HISTORIKOV.
Aby som problém ozrejmil skúsme si to povedať na príklade analýzy známej Knihy
Enochovej.
Keď z tohto relatívne rozsiahleho diela vyhádžete všetok cirkevný balast, ktorý
ľahko poznáte v primitívnom hrmení, preklínaní, strašení a vypľúvaní ohňa a
síry, tak vám zostane pomerne krátke a konzistentné dielo snažiace sa o
technický opis konštrukcie Zeme a nebies očami nejakého veľmi vnímavého človeka.
Samozrejme v intenciách tej doby, keď žil a premýšľal o tom, ako by to mohlo
reálne fungovať a spoliehal sa na vyššie vedomie, teda „zjavenie“, ktoré vždy
fungovalo a bude fungovať. Ale ani to nám pre zistenie pravdy nestačí. Mnohé
veci ktoré neboli doplnené snahou cirkvi o zámerné vyvolanie strachu a pocitu
viny je potrebné ešte vedome negovať a opraviť ich význam, ktorý bol zámerne a
nápadne pozmenený. Tu musíte postupovať metódou snahy ozrejmiť „čo tým ten,
ktorý to zámerne negoval, vlastne sledoval“. Prečo to urobil, aby úplne obrátil
význam slov a pojmov!
A tu už potom stačí poznať základné otrepané cirkevné schémy.

Nie je to ani nejak zložité poznať, pretože cirkev mohla pracovať len s takým
duchovným a morálnym materiálom, aký v tej dobe prevzatia moci k dispozícii
mala, alebo pre svoj prospech získala. Inteligentný človek by sa na to nedal a
keď už, tak by to robil tak, aby to nikto neodhalil.
A jezuitskí horlivci veru oplývali nevšedným talentom, ako zanechať zjavné stopy
všade kde zasiahli. Nemôžete sa potom čudovať že v knihe Enochovej sa nejaký
primitívny blbec úporne snažil rozšíriť dielo už v jeho prvej tretine
dopisovaním a neustálym opakovaním úplne obohraných fráz, ale úplne a až do
totálneho bezvedomia. To asi preto, aby si rýchle splnil úlohu.
Nie je potom problém medzi vsuvkami rozoznať brilantný štýl pravého autora,
ktorý je vecný, racionálny a popisný. Falzifikátor keď vyčerpal stonásobne
opakovaný zásobník primitivizmu sa akosi náhle unavil a po prvej tretine už
značne ochabol a nechal autora trochu na pokoji. Ale len na chvíľu.
V pravidelných intervaloch potom dopĺňal otrepané frázy z prvej tretiny diela,
aby sa nepovedalo, že kvalitne nepracuje. Podivné je, že veci ktoré sú
inkvizične dôležité si akosi nevšimol, zrejme štýl autora značne prevyšoval jeho
intelekt. A iné veci, úplne banálne celkom zbytočne spotvoril, zrejme aby svojim
šéfom ukázal, že to robí dokonale a zodpovedne. Skúsme si to ukázať aspoň na
začiatku diela:
Toto je verzia spotvorená obvyklými cirkevnými frázami vydávana za Enochovu
knihu:
Kapitola. 1.Toto jsou Henochova slova požehnání, jimiž požehnal vyvoleným a spravedlivým, kteří zůstanou naživu v
den soužení, kdy zajdou všichni hříšníci a svévolníci. 2. Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči,
abych uzřel Svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak
nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou. 3. O vyvolených jsem mluvil v tomto podobenství: Jako Bůh
světa vyjde Svatý a Velký ze svého příbytku, 4. a vystoupí na horu Sínaj, aby se zjevil se svými zástupy, a z nebes vy
jeví sílu své moci. 5. Všechny zachvátí velká bázeň a strážci se budou třást strachy ve všech končinách země. 6.
Horstva se zachvějí až se vrcholky sesují a roztaví jako vosk v ohni. 7. Země pukne vpůli a vše, co je na ní, zahyne.
Dojde k soudu nade vším i nade všemi spravedlivými. 8. On však dá pokoj spravedlivým a ochranu vyvoleným. Na nich
spočine jeho milost a všichni budou náležet Bohu, který jim požehná a dá zakusit prospěch z Božího světla. 9. Hle! Už
přichází v nesčíslném zástupu svatých, aby nad hříšnými lidmi vykonal soud, aby vyhladil svévolníky a ztrestal je za vše,
čím se mu protivili a co zlého spáchali. Kapitola 2 1. Pohleďte na nebe s jeho světly, jež se neodchylují od svých drah,
jak každé vychází a zapadá podle svého pravidla a podle svého času, aby neporušilo Boží řád. 2. Pohleďte na zemi v
jejích proměnách, jak se v nich od začátku do konce trvale projevuje dílo Boží. 3. Sledujte léto a zimu, jak je v zimě celá
země plná vody a jak nad ní plují oblaka sesílající rosu a déšť.¨

Toto je verzia oslobodená od cirkevného balastu:
Kapitola1.Toto jsou Henochova slova požehnání, jimiž požehnal vyvoleným a spravedlivým, kteří zůstanou naživu v den
soužení.
Kapitola 2. Ukázali mi to andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto
pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou.
Kapitola 2 1. Pohleďte na nebe s jeho světly, jež se neodchylují od svých drah, jak každé vychází a zapadá podle svého
pravidla a podle svého času, aby neporušilo Boží řád.
Kapitola 3. Sledujte léto a zimu, jak je v zimě celá země plná vody a jak nad ní plují oblaka sesílající rosu a déšť…..

Ako vidíte štýl ukradnutého autora, teda Enocha, ak aspoň tomu môžeme veriť, že
sa tak volal, je plný slnka, tepla a lásky, pritom vecný, technický a plne
ľudský, kým štýl jezuitského horlivca je plný temna, vyhrážok, tmy a násilného
prenášania pocitu viny za niečo čo bohviekto, bohvie prečo a bohvie komu
spáchal...
A všimnite si to chaotické číslovanie v tom cirkvou prerobenom diele. Nemá ani
hlavu ani pätu… Očisťte si sami toto úchvatné dielo, aby ste sa tomu naučili a
budete vedieť ako na to všade a vo všetkých súvislostiach hľadania pravdy.
Dosť na tom, že rovnaké zásahy nájdete kdekoľvek, dokonca aj tam, kde by ste to
nikdy nečakali. Samozrejme v klasickej biblii to určite aspoň čakáte. Tam vás
ani neudivuje, že si cirkev musela kúpiť licenciu na bibliu od židov a potom k
nej dať dorobiť Nový Zákon. Ideologický potenciál cirkvi bol a je, ako zjavne
vidno, taký úbohý a slabý, že si ani nedokázala vytvoriť niečo vlastné.
O koľko sú židia schopnejší a tvorivejší, keď si to potom takto bez predsudkov
porovnáme! Nečudo, veď sú to tvorcovia aj iných unikátov, ako napríklad vedecký
komunizmus a iné veľmi super progresívne veci…

Ako už bolo naznačené, cirkev svojou „dobromyseľnú“ iniciatívu spáchala dokonca
aj v Severských ságach,Slovanských védach, Pravoslávnej viere a v podstate kde
len siahnete, takže aj tam si musite rovnakou metódou poupratovať.
Je to oveľa jednoduchšie než si myslíte. Stačí keď vás pri dešifrovaní bude
viesť čistá viera v svetlo, lásku, harmóniu a dobro, keď vás nikto nebude vopred
kárať a trestať ešte pred tým, než sa vôbec na tento svet narodíte. Tak musí
predsa v prvom počiatku znieť naša pravá viera, viera našich predkov. Nijak
inak! Tak musí zvučať rezonancia prírody, pravdy, dobra a absolútneho deficitu
ničím nepodloženého násilia.
Ak to chcete zvládnuť potrebujete iba poznať zvrátené a účelové myslenie
nepriateľa. Pre tohto nepriateľa je a bol vždy nepriateľom človek osvietený,
teda mysliaci a tvorivý človek, ktorý prirodzene a bez násilia vládol svetu v
období pred nástupom temna. Dobro a zlo však musí koexistovať, to si treba
uvedomiť a nerobiť si zbytočné ilúzie. Vyplýva to zo zákona chirality, alebo
duálnosti a ani hmota a hmotný život by nemohol bez oboch komponentov existovať.
Aj keď to súčasná veda popiera preferovaním korpuskulárneho ponímania väzby
hmoty.
VYTVORME SI VLASTNÝ VESMÍR.
Nie, nejde tu o žiadnu trúfalosť a neideme sa hrať na Boha. Ale môžeme sa pre
názornosť pokúsiť vžiť sa do role nejakého fiktívneho stvoriteľa nášho vesmíru a
použiť na to teóriu chirality, technické vedomosti z vlastnej profesnej praxe a
výskumu a zatiaľ len chabé vedomosti o inej možnej pravde, ktorú sme si načrtli.
Poďme sa teda spolu pustiť do tejto ťažkej tvorivej úlohy. Každý človek,ktorý má
len minimálnu schopnosť tvoriť, napríklad ten, ktorý si hoci len vlastnými
rukami postavil dom, chatu, záhradu,zrekonštruoval byt, urobil vlastný tuning
auta, namaľoval obraz, napísal knihu, zložil báseň, pieseň a podobne to dokáže
hravo.
Spojme sa teda do jednej pomyselnej bytosti a myslime, hľadajme, kombinujme...
Ako nádejný stvoriteľ mám k dispozícii pravdepodobne len vedomie, nekonečný čas
a nekonečnú energiu. Nič viac a nič menej…
Uvedomujem si, že nie som vládcom absolútna, pretože každý stvoriteľ musí mať
svojho stvoriteľa a tento nekonečný kolobeh je mimo nášho priestoru vnímania a
zmierme sa s tým, že ho nikdy nemôžeme obsiahnuť a nikdy v tejto dimenzii reálne
pochopiť. A z pohľadu malého človiečika tejto zaostalej a zdeformovanej doby v
ktorej žijeme, tak to už ani náhodou. Vráciam sa teda na náš nový post a
uvažujme spolu:
Okolo nás môže byť miliarda ďalších už fungujúcich uzavretých vesmírov, teda
máme aj nejakú inšpiráciu, možno aj nejaké skúsenosti z iných projektov, máme
možno k dispozícii teoretickú pomoc iných stvoriteľov, ktorí úspešne postavili a
realizujú svoje vlastné svety. Musíme byť asi zákonite aj členmi nejakého klubu
stvoriteľov, musíme mať prepojenie na spoločné astrálne vedomie, inak túto šancu
niečo vlastné vytvoriť ani nemôžeme len tak dostať. Museli sme si totiž už niečo
odžiť niečo sa naučiť, niečo pochopiť a niečo dokázať.
V prvom rade nebudeme vytvárať vesmír z ničoho, ako ho údajne vytvorila cirkev a
súčasná vedecká dogma a zabudneme na absolútne nelogický Veľký tresk. Ideme na
to už aj z hľadiska zákona negácie presne naopak. Nevytvoríme Vesmír z ničoho.
To nemá logiku. Vytvoríme vesmír z nekonečného množstva nekonečnej energie a
premeníme ho kondenzáciou na hmotu. Ako sme si povedali, aj tak nič iné ako
energiu nemáme k dispozícii. Tej je dosť v medzivesmírnom priestore a tá sa po
využití v okolitých vesmíroch aj tak neustále recykluje. Hmota sa totiž aj tak
vždy nakoniec rozpadne na energiu...
Naše vedomie nech je uložené v nejakej centrálnej medzivesmírnej hmote, v
chránenom úložisku, ktoré niekto vytvoril už dávno pred nami, takže aj keď
nemáme telo, nemáme ruky, vieme a musíme si pomôcť len silou vedomia. Vedomie
sme si trénovali dajme tomu pobytom v rôznych svetoch, vstupom do rôznych foriem
života a trvalo nám večnosť, kým sme sa ho naučili ovládať a pochopili jeho
neskutočnú silu živenú nekonečnými energiami okolitých vesmírov. Tieto pobyty v
iných svetoch nám už možno aj dali predstavu, na aký obraz svoj vesmír chceme
vytvoriť.
Našou úlohou nech je zachovať a chrániť centrálne vedomie a ho neustále
zdokonaľovať v rôznych formách poznania. Život v hmote, ktorý chceme vytvoriť
možno nie je pre centrálne vedomie až tak dôležitý, skôr to nové poznanie. Ak

nami vytvorený život aj zanikne, nič sa v globále nestane. Ak však zanikne
centrálne vedomie, nikdy už nebudú vesmíry a nikdy už nebude žiadny život. Preto
je naša úloha tak zodpovedná.
O čo ťažšie to asi mal prvý stvoriteľ, ktorý musel vytvárať prvotnú hmotu a
rozvíjať v nej vedomie z energie absolútneho chaosu. Chaos je ako je zrejmé
forma neusporiadanej energie, ktorá sa neuzavretým priestorom pohybuje a pôsobí
úplne náhodne a nepredvídateľne. Prvý z prvých stvoriteľov musel chaos najprv
usporiadať, rozdeliť na chirálne zložky a až potom urobiť syntézu, ktorá vedie
ku prirodzenej kondenzácii hmoty. My teraz máme možnosť použiť už usporiadané
chirálne zložky, ktoré sú nakopené okolo fungujúcich vesmírov v oddelených
energetických mračnách. Fungujúce vesmíry ich totiž produkujú ako odpadový
produkt v už usporiadanom stave a to na svojich protichodných póloch. Vesmíry
nech sú totiž uzavreté guľové tvary konečnej veľkosti.
Podľa teórie chirality tvoria každý, teda aj náš vesmír dve základné zložky
energie potrebnej na tvorbu hmoty. Prvá zložka sa skladá z odstredivých vortexov
energie a druhá z dostredivých. Obe zložky majú preto úplne protichodné
vlastnosti. Jedna forma je hmototvorná a teplotvorná, druhá je naopak
chladotvorná a zároveň väzbotvorná.
Našou stvoriteľskou úlohou je správne namiešať obe zložky a využiť prirodzené
vlastnosti chirálnej väzby dvoch protichodných zložiek. Ak totiž tento mix
uzavrieme do ohraničeného priestoru, teda do hraníc svojho budúceho vesmíru a
budeme stláčať vesmír do stále menšieho objemu, obe zložky sa budú prirodzene
zoskupovať do chirálnych dvojíc a jedna zložka bude kontrolovať druhú v
prirodzenej snahe vzájomne sa eliminovať. Aby sme to dosiahli, musí byť
väzbotvornej energie viac, ako hmototvornej, nakoľko ak si už každý vortex vo
vnútri vesmíru nájde svojho prirodzeného partnera, prebytočná väzbová energia sa
vytlačí k hraniciam nášho vesmíru a v snahe si nájsť chirálneho partnera urobí
vonkajšiu obálku vesmíru a bude ho neustále stláčať v potrebe aby tiež dosiahol
chirálnu rovnováhu. Žiaľ už nemá s kým. Tým sa systém sám uzavrie pred
medzivesmírom.
Stláčanie vesmírnej gule bude spôsobovať štiepenie chirálnych dvojíc na čoraz
menšie dvojice, mikrovortexy, tie sa budú postupne tlačiť až tesne k sebe a keď
dosiahnu veľkosť zodpovedajúcu vlnovej dĺžke svetla, priestor relatívne stvrdne,
upokojí sa a máte hotový vlastný vesmír plný vákua, alebo ak chcete tzv. éteru.
Navonok to vyzerá ako absolútny kľud, ale v skutočnosti máme vesmír plný nulovej
energie vákua vo forme vzájomne kompenzovaných previazaných chirálnych dvojíc.
Túto obrovskú energiu potom môžete využiť jej štiepením na pohon všetkých
energetických procesov vo vnútri vášho vesmírneho diela.
Vlastnosti vákua, alebo lepšie povedané tvrdého éteru v praxi dobre poznáme, aj
keď tomu ako funguje nerozumieme, lebo nám pán Newton povedal, že neexistuje:
• Je supratekutý, ale pôsobí proti prudkému zrýchleniu telies. Pri
konštantnej rýchlosti sa však ľahko páre a nekladie odpor.
• Magnetický, alebo elektrický impulz-výboj ktorý dosahuje rýchlosti
blížiace sa k rýchlosti svetla spôsobuje, že sa éter chová ako tvrdá
nestlačiteľná látka a prenáša impulz vlnením do obrovskej vzdialenosti.
Využíva sa preto pre rádiové a telekomunikačné vysielanie. Impulzy malej
rýchlosti na éter prakticky vôbec nepôsobia, preto éter nie je možné
inak ako vysokorýchlostným impulzom detegovať.
• Prirodzená harmonická veľkosť nanovortexov spôsobuje, že éter je
najideálnejším nosičom svetelnej vlny práve vo viditeľnom spektre.
Žiadne časticové fotóny k tomu nepotrebuje. O fotóne môžeme hovoriť až v
prípade interakcie vlny s akoukoľvek formou hmoty.
V oblasti harmonických vlnových dĺžok ladiacimi s rozmerom nanovortexov
sa zákonite objavujú charakteristické špičky rôznej veľkosti v celom
rozsahu spektra frekvencií od rádiových až po gama.
Tieto vlastnosti vákua nám pre začiatok stačia. Ostatné osobité vlastnosti
prehodnotíme až to bude aktuálne.
Takže máme svoj uzavretý vesmír a v ňom tvrdý éter, ktorý na prvý dojem vyzerá
ako ticho pred búrkou, nakoľko sa vlastne zatiaľ ničím osobitým neprejavuje. Je
to len obrovská bublina energetickej rovnováhy na okraji ktorej prebieha tichý
boj o chirálneho partnera a keďže sme zámerne nadávkovali viac väzbovej energie,
tá nám náš vesmír viaže, navonok uzatvára a obopína chladom a magnetickým poľom.
Chlad, väzbové sily a tzv. magnetické pole majú tú istú chirálnu podstatu a
jeden a ten istý energetický pólový zdroj. Ak ste náhodou v minulom živote

štyridsať rokov dennodenne pracovali s vákuovými procesmi, energetickými
procesmi spojenými s fázovými premenami plynov a kvapalín, s výrobou tepla a
chladu,tak ako napríklad ja, tak ste v úlohe stvoriteľa na dobrej ceste niečo s
tým čo máte ďalej aj vedome urobiť. Nemôžeme však tak, ako to išlo v hmotnom
svete použiť ani len tlakovú nádobu, vákuovačku alebo kompresor, nakoľko týmito
vecami éter voľne prechádza ako rybárska sieť vodou. Máme k dispozícii len to čo
máme: chirálne vákuum, jeho komponenty a program, alebo koncepciu riadenú silou
vedomia. Ťažká úloha…
Ale možností máme v podstate viac, ako len jednu. Tak len smelo skúsme:
Mohli by sme napríklad svoj vesmír ďalej veľmi intenzívne stláčať a zmenšovať
jeho objem a potom vo vhodnú chvíľu spôsobiť kondenzáciu chirálnej energie. No
tá sa sama len tak jednoducho neskondenzuje! Aby sa vytvorila hmota, musí sa
stať proces, keď sa lokálna chirálna dvojica rozdelí, hmototvorná časť sa prudko
stlačí a zbalí do globule, pričom väzobná zložka ju v snahe o rovnováhu kŕčovito
obalí. V podstate vznikne taký izolovaný mikrovesmír, ale nebude naplnený
dvojzložkovým vákuom, ale len jednou zložkou energie. A to komplexnou zložkou,
ktorá je pôvodcom tepla, elektrickou a hmototvornou zároveň. A toto čudo bude
samozrejme obalené a uzavreté väzobnou energiou. Aby bol takýto jednoduchý atóm
stabilný, musí mať správnu dávku energie pri správnom tlaku a správnom pomere
oboch zložiek. Ak nebude, tak vytvorí iba izotop, ktorý sa nám ihneď, alebo
časom rozpadne.
Nezostáva nám teda nič iné, iba stláčať vesmír dávkovaním väzobnej energie do
vonkajšej obruče a hádzať blesky do vnútra, ako nejaký Perún, aby sme rozbili
chiralitu vákua a vyvolali chirálnu nerovnováhu. Aj keď máme nekonečné more
času, bude tento proces asi neskutočne zdĺhavý a kým vyrobíme aspoň stabilné
héliové a vodíkové mračná, môže nás to veľmi rýchlo prestať baviť.
Skúsime teda aj iné doplnkové možnosti. Kondenzácia sa dá urýchliť vytvorením
kondenzačných jadier vo vnútri vesmíru. V reálnom živote stačia napríklad pre
urýchlenie kondenzovania plynov na kvapalinu aj drobné plynné nečistoty v
tlakovej nádobe a ochladzovanie jej stien, ale vesmír nám takú možnosť akosi
nedáva. Kondenzačné jadrá plynu nám síce môže poskytnúť kolega stvoriteľ zo
svojho vesmíru, ale komplexné šokové chladenie nášho vesmíru v celom objeme je
už problém. Mohli by sme urýchliť stláčanie a zároveň vypúšťať vzniklé hélium
mimo vesmír, čo by chladiaci proces vyvolalo, ale je to nehospodárne a zdĺhavé.
Mohli by sme však účinne pomôcť procesu kondenzácie hmoty vhodnými vibráciami,
ktoré by sme nasmerovali do vnútra nášho vesmíru. To v praxi funguje. Môžeme
aplikovať rázovú vlnu správnej vlnovej dĺžky. Tiež overené v praxi.
No treba nám vytvoriť celú periodickú sústavu prvkov a my sme len na začiatku
pri skvapalnených plynoch…
Myslím, že by som už radšej ani nechcel byť stvoriteľom a už vôbec nie za týchto
podmienok. V biblii sa síce píše, že Boh povedal a bolo, ale ako technik
potrebujem vedieť čo povedal, teda aké použil vibrácie, aký zdroj a intenzitu
vibrácií použil, aké parametre tlaku a objemu energie pri tom zachoval aký
rázový moment poslal. Nič nevieme… Preto asi nemáme šancu byť dobrým
stvoriteľom.
Vieme však, že vzorec z ktorého je postavený vesmír musí byť harmonický,
fraktálny a hlavne dokonalý. Taký čo sám určuje seba a preto sa sám kontroluje,
utvára, dopĺňa a upravuje úplne primitívnou snahou o chirálnu rovnováhu. V
jednoduchosti je dokonalosť, preto skalopevne verím, že len z dvoch základných
energetických elementov, ktoré vďaka chirálnej deformácii vytvárajú nekonečné
odtiene variácií je možné vytvoriť čokoľvek.
Nie je to ako pri binárnom kóde počítača, keď máme len stav 0 a 1 a potom ich
stavy len kombinujeme. Tu máme iba v čistom vákuu stav 0. V okolí hmoty sa
chirálna väzba vákua deformuje na 0 až nekonečno a v okolí magnetického poľa na
0 až mínus nekonečno… Zároveň sa mení niekoľkonásobne skupenstvo, väzba, fáza,
sféra, pomer energií, výsledná forma energie, forma hmoty, vibrácia, informácia
a tak máme doslova nekonečný rad stvoriteľských variácií a permutácií. Človek sa
potom prestane diviť, ako je možné v krátkom úseku DNA, ktorým sa líšime od
zvierat uložiť toľko genetických informácií.
Dôležité však je, že nemusíme ako zúfalí vedci hľadať kde vo vesmíre je temná
hmota a temná energia. Vieme kde je. Nemusíme vymýšľať kde sa berie elektrická
energia, čo je to magnetické pole, čo sú silové polia a čo je gravitácia. Všetko
je skryté v chirálnej rovnováhe dvoch protichodných síl. Kúpeme sa doslova v tom
mori energie a ani o tom netušíme.

Nuž ale čo, máme sa vzdať a uznať, že na to, aby sme popísali celé stvorenie
naozaj nemáme? Máme len zprznené mýty a báje a ak úplne neklamú budú nás musieť
viesť.
Ak sme stvoriteľom, musíme mať tvorivé myslenie a musíme si nejako pomôcť. To
znamená, že sa nebudeme zaoberať všetkým tým, čo už vytvorili druhí stvoritelia
a použijeme na dostavbu nášho vesmíru pomoc z okolitých vesmírov. Veď ani oni
nemuseli začínať úplne od chaosu. Požičiame si od kolegov hotovú zárodočnú alebo
už celistvú hmotu, biologický produkt, informačný kód a vsadíme to do nášho
projektu.
Našim cieľom nech je dajme tomu zdokonalenie kremennej formy života. Ak do nášho
štádia vesmíru s vodíkom a héliom vrazíme obrovskú kremíkovú guľu tak, aby
zaujala miesto kdesi v jeho strede, vyvoláme taký nárast vnútorného tlaku vo
vesmírnej sfére, že sa časť povrchu kremíkovej gule okamžite vyparí a vytvorí
kremíkový oblak, ktorý poputuje až k okraju vesmíru, kde sa usadí ako žiariaci
luminoforový povrch pod vplyvom silného magnetického poľa zvierajúceho náš
vesmír a vytvorí tvrdú polopriehľadnú sférickú hviezdnu oblohu v podstate s
náhodne umiestnenými žiariacimi bodmi. Nech si ich niekto pospája a nazve podľa
vlastnej fantázie hviezdnou oblohou.
(Pozn.: Pomocou kremíkových luminoforov sa donedávna bežne vyrábali vákuové
monitory a obrazovky televízorov a umožňovali vlastne vidieť obraz. Nahradili
ich teraz LCD technológie).
Aby sme zvyšok materiálu poupratovali a vyčistili vesmír od
kremíkového prachu, použijeme gravitačné pôsobenie kremennej gule
a pridáme vibrácie, ktorými vyvoláme nad planétou, ktorú
familiárne nazveme Gaya stojace vlnenie. Zároveň celú vesmírnu
guľu s vyzrážanou hviezdnou oblohou okolo nej roztočíme. V osi
rotácie sa nám kremenná hmla usadí nad matkou Gaiou v podobe jej
syna, planetárneho útvaru utvoreného z jej prachu a nazveme ho
Urán, aby staré mýty a báje boli naplnené správnou informáciou.
Urán zároveň cez vibrácie od nás dostane nový genetický kremenný
program, aby mohol na Gai vytvoriť našu vlastnú verziu kremenného
života.
K tomu potrebujeme aby teraz Urán Gaiu oplodnil a zanechal na jej
zatiaľ ešte mäkkom povrchu nami vypracovanú genetickú informáciu.
A to čo najskôr. Kým sa jej nezačnú po drastickom opálení povrchu
zaceľovať rany a nevytvorí okolo seba znova tvrdú kremíkovú krustu ako nejaká
obrovská korytnačka.
Gaia je totiž naozaj obrovská, pomaly takmer večne žijúca bytosť, ktorá sa
narodila a vyvinula v inom vesmíre a nám ju dajme tomu daroval priateľ
stvoriteľ, ktorý už pracuje na inej koncepcii. Nám sa pritom skvele hodí na
výskum možnosti zdokonalenia kremenného života a posúdenia vhodnosti
implantovania do nej vhodnej formy života. Chceme zistiť aké kombinované
podmienky sú najvhodnejšie pre vyššie formy vedomia. Gaia bude dobrá, trpezlivá
matka a v jej útrobách, tesne pod jej povrchom bude môcť prebiehať náš
experiment. Ako protislužbu za materinský substrát sme sľúbili priateľovi, že
posadíme na Gaiu pár jeho zvyšných otcovských semien a spolu dozrieme popri
našom výskume aj na ich vývoj. Treba si pomáhať a miesta na Gai je dosť.
Takže už zvládnuť len to oplodnenie. Aby to úspešne prebehlo, potrebujeme, aby
Urán jemne ťukol do Gai a zanechal na jej povrchu svoj genetický oter. Urán má
priemer „iba“ 50 000 km a Gaia je obrovská, veď má priemer 1,4 mil. Km. Bude to
ako ťuknutie hrášku do lopty, takže pre Gaiu bude vzájomný stret mať za následok
iba spôsobenie krátera o veľkosti nepatrnej vyrážky. No nechceme, aby Urán v Gai
uviazol alebo sa rozpadol na kúsky. Budeme ho možno ešte potrebovať. Preto hĺbka
vniknutia do povrchu bude tesne okolo polomeru gule Uránu. Pracovný
experimentálny kráter, ktorý nazveme výskumné územie Terra bude mať teda po
otcovi priemer okolo 50 tis. Km. (Priemer plochej Zeme).
Hĺbka bude závisieť od toho, koľko genetického materiálu Urán zanechá a koľko z
nárazového dna zrovná plazmatický výbuch, ktorý bude kolíziu zákonite
sprevádzať. Ten však nesmie všetok genetický materiál zničiť, aj keď je kremík
pomerne odolný, preto možno bude potrebné kolíziu niekoľkokrát zopakovať.
Skúsime to ale dať na prvý raz. Aby pri kolízii nedošlo k posunutiu centrálnej
polohy Gai voči vesmíru, bude potrebné popohnať jej gyroskopický generátor, teda
roztočiť ju rýchlejšie okolo osi tak, aby ostala v osi s otáčajúcou sa vesmírnou

oblohou, posiatou kremíkovými luminoformi.
Vzhľadom na svoju obrovskú hmotnosť a priemer sa Gaia môže
točiť okolo osi maximálne 1 otáčkou za 36O dní, inak by ju
odstredivé sily vďaka neskutočnej uhlovej rýchlosti na
rovníku roztrhali. My svoje výskumy robíme na severnom
rotačnom póle a okolí, takže nám odstredivé sily vôbec
nevadia. Rýchlosť rotácie „hviezdnej“ oblohy sa doladí po
ukončení všetkých procesov, nakoľko bude potrebné vesmír
nakoniec stabilizovať a vykompenzovať silné magnetické
pole, ktoré stláča nad luminoformi vesmír smerom do stredu
ku Gai. To urobíme nakoniec. Sú to prakticky len
dolaďovačky.
Ďalšia otázka, čo s impaktnou plazmou, ktorá vznikne pri kolízii s Uránom. Pri
takomto veľkom impakte už plazma sama nezhasne, nakoľko vytvorí plazmatickú
„dieru“ vo vákuu vyplnenú len teplotvornou formou energie, chladiaca magnetická
protizložka bude neustále držaná ako jej obal a tak plazma nadobudne stabilnú
sférickú podobu. Takáto plazmatická guľa, ak je určitej nadlimitnej veľkosti
bude neustále rozkladať zložky vákua a potom do neho energiu cyklicky vracať a
bude prakticky fungovať večne. Regulovaním tvrdosti samotného vákua stláčaním
hraníc vesmíru magnetickou zložkou a reguláciou odstredivej sily hviezdnej
klenby vieme potom naladiť funkciu plazmy viac do tepelného spektra, alebo
svetelného. Tento proces na hrane pružnosti vákua nám bude ovplyvňovať a
regulovať rezonanciu nášho vesmíru v ktorom bude celý zákonite kmitať. Pre
úspešný kremenný život potrebujeme trochu vyššiu teplotu, ako pre iné formy
života, tak si plazmatickú guľu necháme a vytvoríme z nej nebeské svietidlo a
zároveň aj účinný nebeský ohrievač v jednom. Raz ho budeme nazývať Slnkom.
Ideme na to. Urán nám visí nad osou
rotácie Gai, stačí ho pozorne postrčiť.
Po riadenom kontakte sa v mieste impaktu
zapáli plazma a tá Urán odstrčí od Gai.
Urán si však za sebou potiahne celú
plazmatickú guľu. Tá odstrelí Urán mimo
osi nad Gaiou a odpáli ho na obežnú dráhu
a preklopí jeho os rotácie takmer o 95
stupňov.
To sa nám asi veľmi nepodarilo, ale
funkčnosti to nevadí. Učíme sa na
vlastných chybách. Teraz keď budeme robiť impakty vzoriek od priateľa, tak ako
sme mu to sľúbili, budeme vedieť, že treba pred postrčením správne použiť
gyroskopický stabilizačný moment správnym roztočením oplodňovačov okolo osi.
Teraz už môžeme správne zasiať priateľove vzorky života a aby sme to mali pod
palcom, tieto impakty urobíme ako veniec oplodnených kráterov okolo nášho
hlavného krátera. Takto postupne posadíme vzorku zvanú Merkúr,Venuša, potom
Mars, nejakú, ktorej názov je aj v mýtoch neistý, potom Jupiter a Saturn. Spolu
s Uránom máme teda sedem impaktov, nad nimi sedem sĺnc z impaktnej plazmy a
okolo obieha sedem planét a ďalší bordel, ktorý sme spôsobili týmto trochu
barbarským oplodňovaním. Jedna bezmenná planéta za Marsom sa nám po impakte
celkom rozpadla a aj okolo ostatných poletuje množstvo úlomkov, ale čo už. Nič
nie je dokonalé. Hlavne že je úloha splnená a väčšina záložného genetického
materiálu rôznych foriem vzorne poletuje okolo matky Gai, keby náhodou bolo
treba to riešiť v budúcnosti...
My musíme teraz akútne urobiť stabilizáciu a vyladenie systému.
V prvom rade ideme vyriešiť správne osadenie sĺnk pre sedem svetov.
Ich spektrum vyžarovania chceme posadiť do viditeľného spektra. Budúci život
ktorý tvoríme bude potrebovať efektívne vidieť a tak musíme dať predpoklad
prirodzeného vzniku svetlocitlivých buniek. To znamená že naladením tvrdosti
vlnonosného pozadia éteru, vákua, či ako to nazveme, bude rezonančne harmonicky
ladiť a vplývať na všetky slnká, ako zdroje viditeľného svetla. Svetlocitlivé
bunky, ako prijímače to prinúti naladiť sa a kmitať v rovnakej vlnovej dĺžke.
Rovnako sa do pásma vlnovej dĺžky a frekvencie viditeľného spektra rozjasnia aj
luminofory hviezd. To akoby sme povedali „Buď svetlo!“ Všetko ladí na vlnovej
dĺžke najmenšej chirálnej jednotky s rozmerom vlnovej dĺžky svetla. Vesmír je
pod správnym pracovným tlakom. Dosiahli sme to vyladeným pomerom vonkajšej

magnetickej dostredivej väzby a optimálnou rýchlosťou rotácie hviezdnej kupoly.
Tá sa pri jednej otáčke Gai okolo osi otočí okolo tej istej osi až 360 krát.
No máme tu ešte úlohy spojené so Slnkami, ich správnou veľkosťou a vzdialenosťou
od povrchu Gaie nad zóńami výskumu.
Z „minulého“ života si „akože“ pamätám problém, ktorý nám vo firme vznikol pri
výskume plochých vákuových slnečných kolektorov, keď sme zaznamenávali a
vyhodnocovali solárnu konštantu vo vákuovej izolácii. Našli sme obrovský nesúlad
medzi dosahom slnečného žiarenia v infračervenom spektre a širokospektrálnom
viditeľnom svetle. To nás viedlo k tomu, že sme urobili jednoduchý pokus s dlhou
čiernou rúrou do ktorej sme zatavili dve svietiace diódy, jedna svietila v
infračervenom, druhá v pásme bieleho svetla. Na opačnom konci boli zatavené dve
čidlá, jedno infra a druhé pre viditeľné spektrum. Trubica bola dokonale
vyvákuovaná. Výsledok? Tepelný dosah bol minimálne 120 násobne nižší ako
svetelný pri rovnakom výkone oboch zdrojov. A toto meranie bolo realizované iba
na dĺžke 12m, nie v medziplanetárnom priestore! Čo to znamená? Že keby Slnko pri
reálnej solárnej konštante okolo 1 kW/m2 a reálnej svietivosti vo viditeľnom
spektre bolo naozaj vzdialené 150 000 000 km od Zeme, jeho tepelný dosah by bol
absolútne nulový a klepali by sme sa tu od strašnej zimy.
Pre tých, ktorým nedochádza závažnosť tejto veci by som to popísal asi takto:
Skúste si spomenúť na akú vzdialenosť vidíte večer horiacu vatru. A porovnajte
si kedy až začnete cítiť jej teplo. Nemyslite si, že vo vákuu je to lepšie a že
sa tam teplo šíri nejakým zázračným nedefinovateľným spôsobom. A údajná veľkosť
Slnka tu nehrá žiadnu rolu. Už tým že je akože obrovské a sférické rozptyľuje
výkon na všetky strany, Zem je v oficiálnej verzii drobučká a nepatrná teda
nemôže získať pri takej vzdialenosti žiadny tepelný efekt. Overte si to sami!
Jednoducho Slnko musí byť od nás tak vzdialené, aby malo potrebný tepelný dosah!
Svetelný dosah je možné regulovať úplne ľahko, preto bude tento parameter
druhoradý. Na to máme magnetické chirálne pole okolo Slnka, ktoré prirodzenou
snahou o chirálnu rovnováhu reguluje rovnovážny výkon cez plazmové škvrny.
Každopádne my si v svojom vesmíre jednotlivé Slnká dáme do takej vzdialenosti,
aby sme zaistili potrebný tepelný výkon a potrebné prehriatie. A bude to omnoho
bližšie, než si viete len predstaviť. Nebudeme predsa plytvať a svietiť a hriať
len tak bez významu a účinku, pre nikoho a pre nič. Taký stvoriteľský zámer
nestojí za mnoho. A kremenný život potrebuje pre ideálny rast pomerne vysokú
teplotu a nepotrebuje zatiaľ žiadne klasické ročné obdobia.
Takže v podstate máme 7 oplodnených kráterov, tesne nad každým je centrálne
slnko v strede každého krátera, ktoré ho dokonale prehrieva. Dajme teraz čas
Gai, nech si vyhojí svoje vyrážky, či „akné“ na svojom temene, čo sme my zámerne
naočkovali. Hojivému procesu vieme pomôcť a ho aj urýchliť intenzívnymi
vibráciami, ktoré nasadíme do éteru. Proces je aj tak zdĺhavý, ale my máme času
dosť. Zatiaľ si môžeme odskočiť na medzigalaktické pivo, absolvovať školenie,
konzultácie a exkurzie a keď sa po troch rokoch, teda troch otáčkach Gai okolo
osi vrátime, zistíme, že Gaia sa celá pokryla troma hrubými vrstvami kryštálovej
krusty. Je tak dokonale obalená pancierom, že keby sme naše výskumné stredisko
nesituovali na póle v osi rotácie hviezdnej oblohy, ani by sme ho nenašli.
Riadime sa našťastie aj svojim Slnkom, takže žiadny problém. Môžeme teraz
odovzdať šesť svetov aj kolegovi, ktorý sa o ne už postará, doreguluje si slnká,
zaseje plánované doplnky a my sa budeme venovať ako nováčik iba svojmu jedinému,
špeciálnemu projektu. Uplynulo more času a chceme vedieť čo sa deje.
Preniknime teraz pod niekoľko kilometrovú kryštálovú kôru v mieste nášho
oplodnenia a hneď prídeme do medzipriestoru zaplneného kremennou vodou, héliom a
vzácnymi plynmi. Plyny, kremennú vodu vytvára a čerpá matka Gaia zo svojich
útrob a pomocou nej regeneruje svoje ochranné vrstvy. Kryštál prednostne rastie
v sférickom smere a kopíruje celé sférické telo matky Gai. Pod morom kremennej
vody je ďalšia hrubá kryštálová sféra, pod ňou ďalšie kremenné more, ktoré
pomaly kryštalizuje do hornej sféry, takže tá rastie a hrubne aj zhora aj zdola.
Potom nasleduje ďalšia kremenná vrstva a spodné more. Toto spodné more je
neskutočne hlboké a na jeho dne sa nachádza genetický zárodočný materiál otca
Urána ktorý už intenzívne vrastá do útrob matky Gai, Slnko svieti cez tri
kryštálové sféry a moria tak, že síce žiari celá obloha, ale potrebná
kryštalografická teplota je nedostatočná. Vieme teda, že musíme posunúť Slnko
trochu bližšie. Procesu sa snaží pomáhať aj matka a kremenná voda z jej útrob je
teplá až horúca.
Takto chodíme sledovať proces zrodu, ladíme čo treba a po určitom čase už vidno

aj pekné výsledky. Z útrob nám vyrástli nádherné kremenné stromy, paprade,
kvety, kríky. Spodné more sa začalo rýchle vstrebávať tým, že sa rýchlo
kryštalizuje do povrchu a zostávajú len úžasné kryštálové rieky a jazerá.
Priestor je naplnený héliom a kompenzuje tlak horných sfér. Tlak regulovaný
matkou je veľmi vysoký a dosahuje desiatky atmosfér. Stromy rastú ako z vody,
obzvlášť ak je to kryštálová kremenná voda a po čase vo výške asi sto kilometrov
začínajú kremenné stromy vrastať do prvej kremennej sféry. V osi rotácie na
severnom póle vďaka prirodzenému kryštalografickému efektu vyrastá najväčší
strom na celej Terre. Prvý sa dotýka kryštálovej oblohy, rozvetvuje sa pod ňou a
dokonca pomaly ňou prerastá a prebíja sa ďalej. Tento strom si určite zvolíme,
ako prvé sídlo pre osídlenie vyššieho vedomia a tu postavíme náš projekt do
štartovacej pozície.
Keď sa teraz porozhliadneme okolo seba vidíme úžasný svet pod príjemne žiariacou
kryštálovou oblohou, pred sebou máme nekonečné korintské stĺpy vytvorené z
hladkých žiarivých kremenných pňov, ktoré sa opierajú o kryštálovú oblohu v
nádherných zdobných vetvách. Akoby ste boli v obrovskom antickom chráme. Obsah
hélia a vysoký tlak mení zurčanie potokov, riek na hudbu sfér. Každé ťuknutie na
kryštálový výhonok, konárik, vetvičku ho rozoznieva v akordoch znásobených
vplyvom prirodzenej schopnosti hélia zvyšovať frekvenciu. Vibráciu riadi matka
Gaia a poskytuje ju plne k dispozícii ako energetickú potravu pre rast
kremenného života spolu so stavebným minerálnym materiálom. Nečudo, že tak
bujnie priamo pred našimi očami. Bez matky by to naozaj nešlo.
Treba nám teraz navrhnúť aký bude život obohatený aj o vedomie, ktorý založíme.
Každopádne vieme, že sa bude riadiť vesmírnymi konmi. Zákony prídu, len ak bude
potrebné a nevyhnutné. To je základné stvoriteľské pravidlo. Zachovalo sa nám aj
z véd. Takže aby sme boli pre centrálne vedomie prínosom, dajme experimentu túto
takpovediac antickú formu a pravidlá:
• Náš pohľad na život vychádza z toho, že je život v terajšej globálnej
mnohovesmírnej etape dokonalý, vytvorený na obraz stvoriteľa stvoriteľov.
• Upravený bude,len ak sa preukáže nejaký reálny zmysel.
• Skúšať je možné čokoľvek, čo by mohlo priniesť výhodu nového poznania, ale
vždy sa bude vracať k dokonalosti, ak nedosiahneme lepší výsledok.
• Sme povinní robiť všetky experimenty v súlade s prírodnými procesmi
tvorenými matkou Gaiou, ktorá nás bude zdarma živiť, ale nebudeme jej
spôsobovať žiadnu ujmu a bolesť.
• Čas a jeho plynutie nebude pre nás hrať žiadnu významnú rolu a preto ho
nebudeme vnímať, ani zaznamenávať. Žiadne cykly a časové obdobia nebudú
pre nás existovať.
• Tvorivé procesy budeme realizovať vždy v svetlom a pozitívnom duchu.
• Nami vytvorené rozumné bytosti budú existovať vo vzájomnej symbióze a
duchovnej jednote a pôjdu vždy za jedným spoločným cieľom: k dokonalosti.
• Nikto nikoho nebude vykorisťovať a zneužívať, pritom každý bude sa
dobrovoľne podraďovať sile najtvorivejšieho ducha.
• Kto bude trpieť tvorivou lenivosťou bude okamžite z experimentu vylúčený.
• Kto bude mať pocit nedostatku vlastného talentu tvorivosti, bude mať vždy
šancu prejaviť ochotu podieľať sa na tvorivom pláne niekoho iného.
• Všetko bude zdarma a nikto nič nebude potrebovať vlastniť.
• Budeme hľadať formy krásna, harmónie a estetičnosti v plnej rezonancii s
prírodou zrodenou na území Terra, v ochrannej maternici planéty Gaia.
Takže sme si dali pravidlá a môžeme na centrále požiadať o duchovné zasídlenie
nášho projektu.
Entity si nebudeme nejako cieľavedome vyberať, necháme to na náhodu, aby sme
výsledok dosiahli úplne prirodzeným spôsobom. Tvorivosť sa nedá vynútiť. Tá buď
je, alebo nie je. Kto neskôr neprejde filtrom, rýchlo aj tak skončí. A nie je
nič horšie, ako celú večnosť čakať na nejakú novú príležitosť. Preto si asi
nijaké vedomie nedovolí premrhať šancu postúpiť na vyššiu úroveň poznania.
Máme to schválené, duchovné entity sa sústredili okolo centrálneho stromu na
severnom póle a strom sme slávnostne nazvali stromom poznania.
Experiment sa môže začať. Všetci poznajú aj pravidlá, takže ich môžeme nechať
tvoriť. Nebudeme im do toho zatiaľ nijako zasahovať. Prídeme sa neskôr pozrieť,
čo dosiahli, čo vymysleli, čo vytvorili.

