KREMENNÝ ŽIVOT.
Nič sa nedá robiť, musíme sa vrátiť z úlohy fiktívneho “stvoriteľa”
na Zem, lebo táto pozícia nám naozaj nepatrí. Berme to len ako pokus
o formu prezentácie určitej predstavy fungovania vesmíru, ktorá
zodpovedá osobným technickým skúsenostiam z praxe a mieri len k
dávnym, dobre nám známym predhistorickým záznamom našich predkov z
ktorých treba separovať negácie z neskorších čias.
Musíme s ľútosťou uznať, že otázka prvotného tvorcu, teda stvoriteľa
stvoriteľov zostáva navždy nevyriešená a asi ešte dlho ostane.
To, aby sa napríklad globálny vesmír vytvoril naraz a z ničoho je
evidentne technický nezmysel, ktorý nezachráni ani miliarda rokov
postupných náhod hodených do ringu pre laickú verejnosť. Preto sa tu
s dovolením použila téza o postupnom skladaní mnohých uzavretých
vesmírov kondenzáciou duálnej energie. Aby bol vesmír živený a
riadený len faktorom náhody je absolútne netechnické. Že údajne
neexistuje reálne vysvetliteľné skryté energetické pozadie sa tiež
nedá technicky akceptovať. Veď dnešná veda to pozadie aj tak nakoniec
našla a robí jej to neskutočné problémy. Áno je to napríklad potreba
dosadiť do chápania vesmíru temnú hmotu a temnú energiu.
Ak už vezmeme za možný fakt teóriu ploskej stojacej Zeme s
kremennými kopulami, tak to, aby sa mohutná kopula s hviezdnou
oblohou točila okolo osi raz za 24 hodín je ťažko mechanicky
akceptovateľné. Obzvlášť ak si povieme pravdu o skrývaných, ale
evidentných kataklizmách, ktoré mali najväčší dopad práve na tieto
kopuly a dve z nich boli nenávratne zničené. Tá vrchná, posledná
ktorá nás oddeľuje od reálneho, pre náš život absolútne nevhodného
kozmu je to posledné čo ešte máme a je zázrak, že tu ešte vôbec sme.
To pochopíte sami, keď sa odhodláte čítať toto ďalej.
Že to bolo ohľadom vzniku nášho teritória stvoreného pre život
presne tak, ako sme si popísali je možno otázne, ale je tu zámer
urobiť to najlepšie ako sa to dá. Obzvlášť vzhľadom na to, že mylná
podstata oficiálnej vedeckej dogmy vytvorenej Newtonom po ovládnutí
sveta po antickej kataklizme nám to v žiadnom prípade ani nedovolí
skúmať inak. Bez uznania existencie vyššieho večného vedomia,vedomého
programu a bez násilne odvrhnutého éteru, teda zdroja a nosiča večnej
energie to ani neide. Ak vám dám k dispozícii len čiernu farbu, bielu
z nej už nikdy neurobíte.
Žiaľ vedci sa o to musia aj tak snažiť, inak by prišli o zamestnanie,
prestíž a financovanie grantov.
Niet cesty späť, tak to všetko naprávať ostáva len na pleciach nás,
nehodných konšpirátorov. Je nás našťastie už tak veľa, že v diaľke
svitá nádej na lepšie časy. Ja osobne zbieram a vyhodnocujem aj
všetky ich úlety, triedim, zavrhujem nekonzistentnosti a porovnávam
tie ktoré mi ostanú v súlade s pozorovanou realitou.
Často sa divím,koľko progresívnych názorov sa tam dá nájsť aj medzi
totálnymi bludmi.
Čo je horšie pre vedcov, rodia sa nám v poslednej dobe už čoraz
častejšie „prebudené“ deti, ktoré ešte pred tým, ako ich učeše

školská dochádzka a zabalí do systému šablón myslenia, vám dokážu
položiť také otázky, že vám vyrazia dych.
Neviem čo by ste povedali, keď sa vás priateľov šesťročný vnuk opýtal
napríklad na toto pri prezeraní atlasu sveta a slnečnej sústavy:
• Ujo, koľko to je sto kilometrov?
• No pozri tu na glóbus, to je keď idete z Košíc do Rožňavy k
babke a ešte malý kúsok, taká omrvinka…
• Tak málo? A prečo keď sú kozmonauti iba sto kilometrov vysoko
lietajú na palube bez váhy?
• Lebo sú už v bezváhovom stave…
• A mesiac je tiež v bezváhovom stave?
• Nó, ako sa to vezme. Mesiac je veľký, šestina Zeme a má tiež
svoju príťažlivosť. Ale keby si lietal nad mesiacom už vo výške
12 km by si bol tiež v bezváhovom stave…
• A ako ďaleko je medzi tými bezváhovými stavmi Zeme a Mesiaca?
• Okolo 380 000 km.
• Tak veľa? A prečo nám mesiac neuletí?
• Lebo veľký s veľkým sa priťahujú omnoho ďalej ako 100 a 12 km…
• A prečo majú ostatné planéty svoje mesiace a prstence tak blízko
pri sebe a my mesiac máme až tak ďaleko?
• Čím sú pomery hmotností väčšie, tým môžu byť od seba
vzdialenejšie, ale ako vidíš, vždy to neplatí, dôležitá je aj
rýchlosť obehu a odstredivá sila… Ale máš pravdu,tie mesiace a
prstence sú pomerne blízko. Do kelu, sú až veľmi, veľmi
blízko...
• Tak prečo aj planéty nie sú pri Slnku tak blízko? Pluto je už
tak ďaleko, že na Slnko ani nedovidieť…
• Preto Pluto už aj radšej zrušili, máš starý atlas…
• Ale aj malý Mars je už strašne ďaleko od Slnka,tak prečo Slnko
nezhltne všetky mesiace a blízke planéty, keď je také silné?
• Vieš čo? Otec ťa vezme do planetária a opýtaš sa vedcov. Keby
som sa opýtal ja, poslali by ma do blázinca…
A tým sme debatu predčasne ukončili. A to som vtedy ani netušil, že
Zem môže byť v skutočnosti až 100 krát väčšia, ako nám to vydumali
meniči histórie a tvorcovia na ruby prevrátenej vedy. Ak je Gaia
napriek svojej neskutočnej mohutnosti nositeľom pomerne malej
gravitačnej konštanty fungujúcej pre pozemské objekty, potom ako je
možné evidentné silné vonkajšie pôsobenie na planéty?
Našťastie mám k dispozícii svoju teóriu chirality a teóriu sfér z nej
odvodenej už pred 18 rokmi. Netušil som, že sa bude raz tak skvele
hodiť.
A potom tu máme aj antickú filozofiu a astronómiu. Ale tam je
kardinálny problém, ktorý som už naznačil.
V zatajenej, sfalšovanej a privatizovanej predpotopnej dobe v 17. až
18. storočí boli antickí myslitelia základom vyššieho osvietenského
vzdelávania. Bola to veľmi vyspelá doba, bohužiaľ predčasne končiaca
druhou kataklizmou. Je jej venovaná celá kapitola tejto knihy.

Ale čo horšie, keď som podrobne študoval to, čo nám predložili meniči
histórie, ako údajné práce antických učencov, ježili sa mi vlasy na
hlave.
Klasický jezuitský štýl kompilácie, síce našťastie neobohatený o
hlúpe cirkevné dogmy, ale zato plný predstáv, ako primitívne by asi
malo vyzerať myslenie ľudí umelo posunuté o nejakú tisícku rokov do
minulosti…
Sú veci, ktoré sa samozrejme nedali úplne prekrútiť, ako napríklad
matematika a geometria, niektoré práce sa evidentne len poopravili do
nevýraznej podoby, ale v celku je to hnus a prinajmenšom účelové
klamstvo a vedomé zhadzovanie vyššieho poznania tej doby.
Nechápem, ako sa môže týmto niekto bez hlbokej analýzy vážne zaoberať
ako vedeckým posolstvom Antickej doby. To už každému vážne hrabe?
A zdroje týchto údajných antických prác? Žiadna hodnoverná stopa.
Napríklad len nejaké „grécke“ výmysly vyprodukované v priebehu 19.
storočia a opisy opisov údajne z arabského jazyka…
Každopádne aspoň že zachovaný Ptolemaiov model má dostatočnú
preukaznú hodnotu a vysvetľuje aj príčinu zdanlivého spätného pohybu
planét po oblohe. Planéty sa totiž pohybujú v sférach, čo zodpovedá
aj teórii chirality a vykonávajú v každej sfére špirálovitú dráhu.
Túto teóriu špirálovitého pohybu planét prevzali v nedávnej dobe aj
héliocentristi s tým, že takto sa údajne nepohybujú iba planéty, ale
poslušne aj celé galaxie, slnečná sústava, meteority,kométy, dokonca
so Slnkom a to neskutočnou rýchlosťou. Avšak pravdepodobnosť, že sa
Zem pritom bude tisícročia dívať presne na určité body severnej
oblohy a vykonávať zložitý vratný precesný pohyb je absolútne nulová.
Bez sfér, čo sú energetické tunely chirálnej deformácie, prirodzene
vzniklé okolo hmotných telies, nie je možný stabilný vesmír ani
minútu! Za to že tunely údajne neexistujú a teda vedcom chýbajú treba
poďakovať novátorovi Newtonovi.

Ptolemaiov geocentrický planetárny model blízkych planét.

Planéty nie sú v skutočnosti tak kardinálne vzdialené, ani nie sú
tak obrovské a náš vesmír je uzavretý. Pre vonkajšie planéty tejto
geocentrickej sústavy vytvára chirálnu deformáciu silná väzbová
energia hraníc vesmíru a tým aj pred hranicami vznikli sférické
tunely pre veľmi vzdialené planéty a planétky. Vnútorné planéty až po
Saturn ovláda svojimi sférami- chirálnymi deformáciami mohutná Gaya.
Preklopený Urán je už v prechodovom pásme. Neptún a vzdialené
planetárne smetie sú už exosféra. Úlomky ktoré sa teraz nenachádzajú
na stabilných obežniciach sa už dávno prilepili na vesmírny
luminofor, alebo ich zhltli, či ovládli planéty. Zbytok zhltla
samotná Gaia.
Planéty sa predsa nemôžu stabilne pohybovať na neviditeľnej
newtonovskej niti, alebo nejakej fiktívnej páke a pritom ešte drzo
meniť vzdialenosti a rýchlosti pohybu! Keď veda nevie vysvetliť ani
čo je gravitácia,tobôž čo sú sféry, tak nech aspoň uvažuje kde sa
stala chyba.
Čo je gravitácia a čo sú sféry v teórii chirality o tom píšem v
kapitole o pokrútenej vede, takže kto to potrebuje vedieť môže sa k
tomu vrátiť.
Ale vráťme sa na Terru. Fiktívna stvoriteľská licencia nám skončila,
takže sa musíme prichýliť k pamäti dávnych civilizácií, ak chceme
vedieť čo sa asi dialo v maternici matky Gai.
K tomu si pridáme reálny priemet na fyzikálne podmienky ktoré tam
panovali, teda obrovský tlak héliovej atmosféry, ktorý bránil vreniu
kryštáĺovej vody. Tá kľudne mohla dosahovať v kvapalnom stave cez
350o C. K známemu bodu „K“ o hodnote 374,15 bol totiž ešte kúsok.
Matka Gaia vodu pumpovala do procesu rastu kryštálov a tie potom
rástli ako divé. Pritom si kryštálové biotopy pri takomto vysokom
tlaku a teplote zachovávali plastičnosť a ohybnosť. Znásobovala to
enormná hustota energie, ktorá sa niesla zosilnená héliom pomocou
vibrácií kryštalických štruktúr, prenášala sa od koreńov až k oblohe
prostredníctvom kmeňov stromov vrastených do klenby. Energia a
vibrácie sa ako reproduktorom posielali od vibrujúcej kryštálovej
klenby éterom spätne dole k matke Gai. Priestor bol tak nasýtený
stojatou vlnou energie, že kryštálové štruktúry žiarili a trblietali
sa v hre svetiel. Entity a biotopy žijúce v tomto priestore boli
dokonale sýtené supratekutou energiou éteru, čo im dávalo potrebnú
hybnosť a ohybnosť. Najblahodarnejšie to samozrejme vplývalo na
centrum myslenia a vedomia, obzvlášť u jemnohmotných bytosti.
Poznámka:
A presne takýto systém energetického sýtenia verejných priestorov
imitovali v aj ľudia v Antickej dobe svojimi stavbami, ktoré mali za
cieľ vytvoriť takéto vysoko energetické prostredie. Na pevný základ
schopný vibrovať so Zemou ako náhradu pradávnych kryštálových stromov
stavali antické stĺpy a tie boli prepojené s rezonančnými kupolami.
Vďaka tomu, že človek je bytosť „stvorená na obraz Boží“, má v sebe
prirodzené harmonické rezonančné parametre. V takomto prostredí kde
je zvýšená energetickej hustota potom človek veľmi dobre prospieva.

Ak sú človeku poskytnuté dokonalé vibrácie, všeprestupujúci
supratekutý éter mu učeše vnútornú štruktúru buniek, opraví všetky
deformácie, doplní energiu, pritom takmer vôbec nemusí žiť z potravy.
Matka Gaia vie dávať energiu bytostiam priamo do tela. A matka pozná
čo jej deti potrebujú len ak má možnosť s nimi komunikovať. A mýtická
kryštálová voda od matky dodá všetky stavebné látky. Stvoriteľský
plán to aj takto chcel a takto predpokladal. Veď človek má tvoriť a
seba zdokonaľovať a nie sa starať o hlúpe prežitie, ako to musí robiť
dnes. To vôbec nebolo v pláne. Len tak, ako to bolo naplánované môže
človek ostať a byť úplne slobodný, nezávislý a nikto ho nemôže
vykorisťovať aj keby chcel.
Preto éterické bytosti, ktoré boli povolané do projektu Terra
vytvárali podobu základných entít, postavených na podobu stvoriteľa v
jemnohmotnej forme s pomerne malými krídlami. Tie im umožňovali sa
ľahko presúvať vo veľmi hustej atmosfére. Pritom stavali aj bytosti
rôznych experimentálnych druhov. Boli to rôzne masívne špecializované
„kamenné“ bytosti, ktoré používali na úpravu terénu, estetizáciu a
čistenie priestoru od kremenných výhonkov, úlomkov, na budovanie
dutín a priechodov do obrovských stromov, úpravu toku kryštálových
riek, jazier a tvorbu napríklad spievajúcich fontán. Postupne si
osvojovali teritórium a obsadili všetky obrovské stromy v ktorých
vytvorili nádherné obydlia. Rozdelili sa do klanov a špecializácií,
dali si mená a funkcie stanovené prirodzenou autoritou. Dnes ich
poznáme už len pod pojmom „dávni bohovia“. Dokonca možno poznáme aj
niektoré ich dávne mená. Národy a rody si ich aj tak rôzne skomolili
a upravili po svojom, takže nechcem vznášať do toho chaos.
Kto v kremennej ríši nemal na to aby preukázal viac tvorivosti,
dobrovoľne vchádzal do rôznych biologických experimentov. Tak sa
napríklad možno aj zistilo, že pre rýchly presun a účinnú úpravu
terénu pomocou ohňa cez horúci ohnivý dych sa najlepšie hodia veľmi
silné a odolné kremenné obludy v podobe lietajúcich drakov, hadov a
jašterov. Tieto tvory mali navyše výhodu využitia plného myslenia,
komunikácie a vysokého stupňa inteligencie. A možno preto sa o nich
toľko a takto osobito hovorí v spomienkach mnohých národov. Ich
relatívna nesmrteľnosť im možno umožnila v malom počte prežiť až do
obdobia, keď sa stretli s prvými ľuďmi uhlíkovej formy života. Ako si
ďalej povieme, nové, pre kremíkový život zhoršené životné podmienky
im síce ubrali značnú silu a energiu, ale predpoklad prelínania a
prežitia tu je, tak dobre známy z bájí, mýtov a dávnych rozprávok.
Je dosť možné, že takúto druhovú tvorivosť pre potrebné široko
špecializované činnosti si chceli neskôr osvojiť dokonca aj v
Antickej dobe, keď zobrazovali a možno aj vytvárali rôzne chiméry,
obludy, krížence, grifóny, baziliškov a podobne. Mnohé sa nám
zachovali v rôznych neoantických zobrazeniach a robia nám v hlave len
nekonzistentný zmätok.
Vráťme sa ale do kremennej doby, aby sme vykreslili jej ďalší možný
osud.

Obrovské stromy vrastené do kupoly boli prevŕtavané obydliami a
priechodmi až sa ich obyvatelia dostali nad prvú kryštálovú kupolu a
skúmali a osvojovali si ďalšie poschodie Terry. Zistili, že sa po jej
povrchu môžu dostať až k okrajom kupoly, kde končí bývalý kráter
urobený otcom Uránom. Možno už vtedy začali bytosti kremennej doby na
okrajoch kupoly v medzipriestore hĺbiť tunely, ktorými sa dostali aj
do okolitých svetov a nadviazali s inými susednými bytosťami vzájomnú
komunikáciu. Ságy, báje a mýty o tom jasne hovoria, takže niečo
pravdy na tom určite bude. Predpokladám, že hlavne gigantizmus, ktorý
dominoval ako základný faktor bytia tomu dopomohol, lebo len takáto
forma má neobmedzené akčné a silové možnosti.
UHLÍKOVÁ FORMA ŽIVOTA.
Prechod na uhlíkovú formu života nemohol byť v žiadnom prípade
dobrovoľný, pretože táto forma života neposkytuje takýto široký a
odolný biologický a energetický priestor. Táto forma života je
obmedzená prinajmenšom pomerne úzkou maximálnou a minimálnou teplotou
v ktorej sa môže život udržať bez poškodenia bunečných membrán.
Muselo sa jednoducho niečo podstatné a veľmi zásadné stať. Niečo
také, čo prinútilo bytosti na Terre sa radikálne preorientovať na
omnoho horšie biologické podmienky.
Všetky indície hovoria, že príčinou bola zrejme parazitická invázia.

Pre priblíženie tohto faktu si to ukážeme na príklade parazitických
osičiek. Tieto potvorky si vyhľadávajú vajíčka s húsenicami, do
ktorých sa napichnú, nakladú svoje vajíčka a mláďatá sa potom po
vyliahnutí živia telom húseníc tak rafinovane, aby ju nezabili. Aj vo
vnútri samotného človeka a u zvierat sa parazitizmus v rôznej forme
vyskytuje vo veľmi hojnej miere.
Parazitické druhy nachádzame bežne v tráviacom trakte, v pečeni a
inde, ba dokonca niektoré nám umožnili úspešne prežiť poslednú
kataklizmu.
O tom ale trocha neskôr si povieme v príslušnej kapitole.
Čo ak existujú vesmírne formy parazitov, ktoré si hľadajú svoje
obete? Čo ak z nášho pohľadu priam obrovská cudzopasná matka nesúca v
svojich útrobách uhlíkovú formu života si pre svoje potomstvo vybrala
na Gai práve Terru?
Je to divoký predpoklad, ale ako uvidíte, veľmi pravdepodobný.
Aby sme to pochopili, povedzme si aké potreby a ciele môže mať takáto
cudzopasná forma života:
• Musí byť v tepelne stabilnom, pred radiáciou chránenom, vlhkom
prostredí. Také prostredie si musí dokázať po invázii vytvoriť.
• Musí mať stabilný, vždy prítomný zdroj externej energie, alebo
vytvorí spôsob ako ju pre svoje potomstvo získavať.
• Musí si vytvoriť vlastnú špecifickú biosféru.
• Musí na vývoj svojho potomstva aktívne dozerať.
Ak sa na to dívame v terajších súvislostiach v ktorých žijeme, môžeme
kľudne doplniť aj ďalšie reálne okolnosti:
• Nová forma života sa musí postupne vyvíjať k takým vlastnostiam,
ktoré sú pre jej invázne prežívanie najlepšie.
• Po každom ukončení etapy vývoja sa nadobudnuté vlastnosti musia
nejako preniesť do ďalšieho a ďalšieho potomstva, aj za cenu že
staré rýchlo odumiera a nové sa rýchlo rodí.
• Ak toto potomstvo vyčerpá všetky prostriedky na objekte a
subjekte na ktorom parazituje, musí svoje gény vrátiť matke a
tá musí pre ďalšiu inváziu nájsť nové pôsobisko.
Aké iné charakterové vlastnosti musí ešte mať takáto forma života, ak
ju porovnáme s tou, ktorú sme popísali v našej kremennej forme?
Zákonite budú charaktery úplne protichodné a invázna bude takáto:
• Táto forma už z princípu nepredpokladá, že je dokonalou, preto
k svojmu úspešnému vývoju potrebuje rýchle striedanie, teda
príchod a odchod generácií a to v čo najkratšom cykle. Každá
generácia podlieha genetickému prenosu vývojovej informácie do
generácie nasledovnej a prenáša do nej všetky, ale hlavne
parazitické dokonalosti.
• Čas a jeho strojové plynutie tu má veľmi podstatný význam.
Urýchľuje a informuje biologické hodiny. Bez toho by generačný
vývoj parazitov iba stagnoval a nehýbal sa vpred.
• Temné myslenie, zištnosť, závisť a väzba na hmotu je nutným
hnacím motorom parazitizmu.
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Jedinec tu nič neznamená, je len výkonným prostriedkom a musí
pudovo pracovať v prospech matky a jej synov, ktorí sa starajú
o technické prostriedky, ideológiu, výchovu a vývojové aspekty.
Kráľovstvo matky je riadené pocitom strachu z konečnosti každej
jedinečnej etapy života a zámerne vyvolávanou časovou tiesňou.
Útechou má byť sľub, že gény všetkých generácií postupným
prenosom genofondu splynú do toho posledného a budú pokračovať v
tele Matky v novom inváznom pochode, teda vo forme akéhosi
geneticky prepojeného večného žitia cez mnohé vesmíry.
Všetky riadiace procesy sú programované číslami a rôznymi
špecifickými symbolmi, ktoré jedinci celého parazitného roja
silne vnímajú a považujú ich z hľadiska naplnenia svojho osudu a
vôle svojej matky a jej synov za osudovo absolútne nevyhnutné.
Jedinci tohto druhu majú neobyčajný organizačný talent,
systémové a strojové myslenie a veľkú vrodenú súperivosť.
Vynikajú hudobnou, vizuálnou a literárnou tvorivosťou v
osobitom, ale pre nich veľmi podmanivom štýle.
Chýba im prirodzená súdnosť, citovosť, sebareflexia a nemajú
žiadne svedomie. To za čo ho označujú je len občasný pocit viny.
Klamstvo považujú za jeden z legálnych a logických prostriedkov
na ceste k cieľu.
Milujú hmotné cennosti, drahé kovy, drahé kamene a prinášajú ich
matke a jej synom cez finančno-obchodný systém. Obzvlášť si
cenia zlato a hodlajú s ním spolu s matkou nakoniec migrovať na
iné miesto parazitovania.
Veria že osud je už daný vopred a sa dá vopred presne vypočítať
Základom ovládania komunity parazitov je spoločná viera, číselné
a obrazové symboly, ktorými medzi sebou aj bez slov úspešne
komunikujú.
Vždy sa snažia ukryť za myslením a podobou tých, na ktorých
parazitujú. Preberajú ich zvyky, náboženstvo, vieru, poznanie a
snažia sa ho postupne očierniť, dávať mu presne opačný význam,
upraviť na svoj obraz.
Obete začlenia do svojej parazitnej skupiny. Obete s umytým
mozgom potom nútia bezmyšlienkovite pracovať v svoj prospech.

Takže máme profil ideálneho parazita, ktorý si vybral práve Terru ako
svoju ideálnu obeť. Prečo Terru, to môžeme iba hádať. Možno budúca
Perúnova a Velesova komunita na Terre nedosahovala žiadaný progres v
oblasti vlastného zdokonaľovania a stvoriteľ sa rozhodol to trochu
popohnať zámerným vsadením protipólu do experimentu. Možno v tom má
prsty dokonca ten najvyšší stvoriteľ stvoriteľov. Nevieme. Je však
úplne logické, že keď chceš vyhnať medveďa z brlohu, stačí mu dať
blchu do kožucha.
Každopádne sa stalo, že Matka prišelcov jedného dňa zaparkovala nad
kupolou územia Terra.
Slnko nad kupolou bolo tak nízko a tak intenzívne ju rozpaľovalo, že
to umožňovalo úspešne vniknúť až pod natavenú kupolu. Kremeň sa
vysokou teplotou totiž topil a menil na sklo, čo bolo výhodné a

technicky potrebné k tomu, aby sa tam nejako dalo vniknúť. Matka
následne rýchlo vypustila z útrob všetok ochranný dusík, ktorý silne
stlačený viezla so sebou a roztavenú kupolu pomocou neho nafúkla a
ochladila do elegantnej sklenenej polgule, aby si vytvorila životný
priestor. Kopula sa teraz klenula vysoko nad povrchom krátera na Gai.
Mohutná hrubá klenba zo skla pri nafúknutí však nešetrne odstrčila
Slnko mimo rotačný pól a posadila ho bokom na obežnú dráhu do voľnej
sféry obiehajúcich planét.
Vyvolalo to samozrejme proces striedania dňa a noci. Začal akoby
zrazu plynúť čas, obloha sa nad sklenenou klenbou vyjasnila, ukázali
sa hviezdy a Matka mohla vypustiť z útrob svojich synov, z ktorých
jeden, ten s najsilnejším umom, teda duchom, bol zároveň aj budúcim
potencionálnym otcom invázneho potomstva – bol teda duch, syn a otec
v jednej osobe.
Synovia nazvali toto nové zabrané miesto pod jasnou klenbou Nebom,
nad ktorým žiarili hviezdy a pod ich nohami bola spodná kryštálová
kupola a pod ňou sa klenula „stredná“ zem, ktorá bola určená na
parazitné osídlenie.
Synovia parazitickej Matky sa zákonite museli cítiť stvoriteľmi toho
všetkého a preto túto zásluhu sa rozhodli niesť celou budúcou
históriou a hodlali to vštepovať do povedomia všetkým svojim
nasledujúcim generáciám a pokiaľ možno aj svojim osvojencom.
Obrovská Matka tesniaca sa pod sklenenou kupolou bola už pripravená
na pôrod a tak synovia museli rýchlo zaistiť aby sa plodová voda a
zárodočné štruktúry uhlíkového života mohli dostať pod druhú kupolu
do strednej zeme. Intenzívne pracovali pod vedením najsilnejšieho
ducha. Ten vedel, ako na to. Tlak dusíka prineseného Matkou pod
sklenenou kupolou bol práve taký vysoký, aby tlaky atmosféry hélia
neboli schopné veľmi prudko preniknúť do Neba a šokovým zmrazením
skomplikovať proces a ohroziť Matku. Preto synovia museli prechodový
tunel vŕtať opatrne niekde na kraji kupoly a urobiť to tak, aby sa
tlak plynov vyrovnával. Otvor zároveň nesmel spôsobiť prasknutie
krehkej kryštálovej kupoly. Matke
pomohli tade rýchlo vsunúť mohutné
„znášadlo“ a opatrne a pomerne dlho
čerpali plodovú vodu pod kryštálovú
kupolu do medzipriestoru.
Plodová voda mala charakteristické
zloženie morskej vody, ale enormne
slanej a s ňou vytekal aj celý
biologický materiál morského života,
ktorý si Matka viezla vesmírom.
Nakoniec Matka zo svojich útrob
vyprázdnila obrovské množstvo
ferolitového,ílovitého, kaolínového,
sulfátového, sádrovcového,
karbonátového, halogenidového,
borátového, nitrátového, chromátového
železitého a ktovie ešte akého kalu.

Kal bude slúžiť na vytvorenie pôdy a celého nového biologického
systému s novou biosférou.
Z obrovskej matky sa postupne stala značne scvrknutá guľa. Tá sa po
vyprázdnení rýchle plnila héliom z atmosféry spodnej zeme a nakoniec
vyniesla matku až ku vrcholu sklenenej kupole. Doslova vyplávala na
ťažkom dusíku a odpočívala tam po ťažkom pôrode. Synovia ihneď
zacelili otvor medzi Nebom a strednou zemou, aby sa plyny
nepremiešali a aby hélium intenzívne tvorené Gaiou nepreniklo do
Neba. Hélia bolo ostatne pod sklenou kupolou tiež dosť, ale všetok
bol ťažším dusíkom tlačený ku sklenej kupole, kde hélium tvorilo
ochrannú sféru, v ktorej Matka mohla plávať na hladine dusíka.
Odteraz sa invázna Matka bude pozorne dívať zhora a dozerať na svoje
deti a proces ktorý započala. Bude ticho pomaly plávať pod najvyššou
kupolou v héliovom mori a synovia ju nesmú nikdy prezradiť. Bude
otočená stále tvárou k Terre a výstup s rodidlami bude navždy skrývať
pred nežiaducimi pohľadmi.
Čo sa zatiaľ dialo dole, v sfére kremenného života? Ťažko si
predstaviť, čo si asi mysleli bytosti v ohnivom suteréne, keď sa
kryštálová obloha úplne zatemnila a svietili len elektrizujúce iskry
kryštalických štruktúr. Jemnohmotné okrídlené bytosti to museli ísť
okamžite preskúmať, ale nie je pravdepodobné, že reálne pochopili čo
sa vlastne deje. V ich svetlom programe myslenia niečo také, ako
nepriateľská a škodlivá invázia určite ani nebolo zakódované.
Brali to ako vždy, teda pozitívne. Konečne prišla nejaká zmena a
nová zaujímavá skúsenosť. Považovali to možno aj za súčasť programu
stvoriteľa a tak vlastne všetko iba so záujmom sledovali plní
očakávania.
Rovnako aj ostatné kremenné bytosti sa so záujmom presunuli cez
dutiny kryštálových stromov do hornej zeme a s úžasom sledovali čo sa
deje nad nimi. Tam sa pred ich pohľadmi nad druhou kryštálovou
kupolou dramaticky tvorilo akési temné Nebo. Po čase sa však museli
vrátiť do suterénu, lebo im začali tuhnúť kĺby z dôvodu, že teplota
pri zatienenom Slnku pomaly a isto začala klesať. A to ešte netušili,
že hrejivé Slnko už ani nie je na svojom obvyklom mieste. A keď sa
dokonca začala sem valiť plodová voda, museli rýchle upchať všetky
stromové prechody do suterénu a dokonca pravdepodobne museli nechať
uzavrieť aj prechody do susedných zemí.
Hore ostali len jemnohmotné bytosti, teda anjeli, ktorým nejaké tie
teplotné zmeny nerobili žiadny problém a vedeli sa presúvať medzi
kryštalickými štruktúrami kopúl v enormnej hustote nabudeného
vnútorného éteru prakticky bez obmedzenia.
O to viac ich prekvapilo, že tá zvláštna substancia, ktorá sa valila
z hora sa im lepila na jemnohmotné telá a robila z nich viditeľné,
dokonca aj úplne nepriehľadné bytosti, čo bola veľká novinka. Dlho sa
na tom zabávali a vytvárali polopriehľadné slané bytosti, kaolínové
nepriehľadné bytosti, sádrovcové biele bytosti a mali možnosť si
takto vyskúšať stovky odtieňov svojej podoby. Zistili, že je to veľmi

zaujímavé a zábavné. Trochu ich to síce obmedzovalo v pohybe,
podobne, ako keď sa predtým podľa potreby aspoň čiastočne
zviditeľňovali kremennou vodou, ale nie natoľko, aby nemohli voľne
poletovať a vystrájať.
Pri jemnohmotnom prechode kremennou kupolou do inej sféry sa aj tak
ich telá nádherne očistili a zanechali v kremeni len farebné stopy
nečistôt hlboko vpité do kremennej štruktúry- anjelské tiene.
Keď ich to prestalo baviť, išli sa pozrieť aj do najvyššej sféry.
Pozorne a s nesmiernym úžasom sledovali, ako intenzívne pracujú
synovia inváznej Matky, ako ťažko prebieha jej pôrod a chceli sa s
ochotou tiež zapojiť do práce, ale zistili, že ich prišelci nevidia a
nepočujú. Nebo bolo totiž také čisté, že sa nebolo čím zašpiniť a
„zviditeľniť“ a aj dusíková atmosféra nebola adekvátna tej héliovej,
na ktorú zvykli modulovať hlasové zvukové vibrácie. Zmyslové vibrácie
tiež voči cudzincom zatiaľ akosi nefungovali.
Prišelci totiž ani neboli ustrojení na tento spôsob komunikácie.
Dorozumievali sa slovom. A slovo ich vodcu bolo viac než zákonom.
V suteréne zatiaľ prebiehal horúčkovitý proces, ktorý vyvolávalo
postupné znižovanie teploty. Niektoré rozumné entity, obzvlášť tie,
ktoré prevzali podobu okrídlených drakov, jašterov a hadov sa
rozhodli zaliezť do horúcich gejzírov, lávových jazier a ohnivých
puklín, čo najhlbšie do útrob svojej matky. Veď matka Gaia sa o nich
dobre postará. Iné boli nútené opustiť tuhnúce kremenné telá a
pripojiť sa k zboru anjelov. Tí, ktorí pracovali na uzatváraní
tunelov medzi susednými svetmi sa rozhodli dokonca k susedom dočasne
presídliť a opustili Terru. Stali sa tam miestnymi vládcami.
V Nebi sa zatiaľ zavŕšil jedinečný proces stvorenia. Synovia Matky
ani neoddychovali, ani sa nekochali nádherou hviezdnej oblohy a
obiehajúcich planét. Iba sa pustili znova do práce. Slnko krúžiace po
obežnej dráhe teraz tvorilo striedanie dňa a noci a Matka krúžila po
oblohe spolu s ním a snažila sa ho intenzívne zakrývať, aby Zem, ako
nazvali územie pod sebou, čo najskôr vychladla a mohol sa začať
naočkovaný biologický progres uhlíkovej formy života v príšerne
slanej plodovej vode. Vôbec ich netrápilo, že kremenný život kdesi
hlboko pod nimi začína pomaly stagnovať a odumierať.
To vlastne netrápilo ani archanjelov, teda prirodzených vodcov
anjelov, ktorí sa vrátili dole z Neba a stretli sa tam s anjelmi,
ktorí vystúpili z kremenných tiel. Vysvetlili im, že stvoriteľ asi
začal novú etapu ich poznania, preto je potrebné sa zapojiť a
všetkému náležite pomôcť. Vyvolalo to nadšenú vlnu radosti a
očakávania.
Dohodli sa, že archanjeli vedení Satanom sa vrátia do Neba, naučia sa
reč prišelcov a nájdu spôsob komunikácie s nimi. Potom pomôžu
stvoriteľskému plánu a anjeli zatiaľ osídlia Zem pod Nebom a Terrou,
kde budú pomáhať novému životu a budú ho všemožne rozvíjať a
ochraňovať. Ak to bude účelné, budú vstupovať do nových foriem života
a zbierať nové poznatky a nové poznanie, čo aj je v podstate hlavný
účel ich bytia.

Tak sa aj stalo.
Archanjeli sa možno zviditeľnili prachom z kryštálového vývrtu na
mieste prechodu z Neba na Zem a smelo vstúpili k bratom matky Luny.
Prišelci prijali Archanjelov s obrovskou nedôverou, ale keď zistili,
že sa ich nevedia nijako zbaviť a že ich mechanické útoky a pokusy o
fyzickú likvidáciu sú absolútne neúčinné, ba dokonca spôsobujú u
archanjelov obrovskú zábavu, rozhodli sa najprv ich úplne ignorovať.
Po čase, keď jasne videli, že tieto neškodné anjelské bytosti im
pomáhajú v ich zámeroch, zdokonaľujú ich procesy a vnášajú do nich
prospešné prvky, prestali sa ich obávať. Ba si dokonca povedali, že
majú obrovské šťastie, že našli takýchto dobromyseľných hlupákov,
ktorí sú ochotní niečo robiť len tak, úplne pre nič za nič…
Archanjeli sa rýchle naučili s prišelcami komunikovať, naučili to aj
ostatných anjelov, riadili sa pokynmi najvyššieho zo synov Matky a
tak sa spoločnými silami pustili do nového projektu.
Zem pod nebom sa začala intenzívne rozvíjať a v slanom mori sa
rozpútal veľmi búrlivý, priam explozívne kypiaci život. Biosféra a
atmosféra sa začala veľmi intenzívne meniť a keď synovia zistili, že
nepotrebujú riešiť pre nich dosť komplikovaný prechod cez kremennú
kupolu na Zem, vydávali len pokyny a nariadenia a anjeli s nadšením
vykonávali všetko podľa potreby.
Čo sa dalo anjeli vylepšovali a zdokonaľovali. Vteľovali sa podľa
potreby do tiel morských príšer, aby mohli z kalov a sedimentov
mechanicky vykonávať formovanie morského dna. Snažili sa presúvať
morský sediment do podoby zemskej súše. Rýchlo pochopili, že k tomu
aby sa sediment udržal a nevracal sa do mora, je najvhodnejšie ho
vŕšiť na husté zo suterénu sem prerastajúce koruny kremenných
stromov. Postupne vytvorili okolo kremenných korún ostrovy plné
rôznych rastlín a stromov podľa fraktálneho vzorca použitého z
kremenného života. Potom na pokyn synov preformovali morské zvery na
suchozemské podmienky. Tu sa anjeli tiež snažili vnášať aj vlastné
predstavy. To sa síce synom najprv ani trochu nepáčilo, obzvlášť tie
ich dinosaurie potvory, ktoré anjeli prerábali na podobu rôznych
prítulných hravých jašteríc, ale keď videli, ako sa dá s nimi
pracovať, ako sa dajú ochotne ovládať, ako vykonávajú náročné a ťažké
terénne práce, boli celkom spokojní. Obrovské bylinožravce spásali na
súši bujnú vegetáciu a trusom hnojili zem, ktorá sa o to viac stávala
úrodnejšou.
Mnohým veciam sa anjeli veľmi divili, napríklad aj tomu, že tieto
tvory sa musia páriť, aby splodili potomstvo. To v kremennom živote
nepoznali. Chceli to zmeniť, ale synovia to nedovolili. Je to vraj
pre uhlíkovú formu života nevyhnutné a urýchľuje to vývoj postupným
prenášaním génov. Bolo to niečo nové, tak tomu sa anjeli teda plne
prispôsobili a akceptovali aj pri vlastnej tvorbe rôznych foriem
experimentálnych biologických druhov.
Tiež anjelov udivovalo, aký krátky život majú naprogramovaný tieto
uhlíkové živé tvory. A keď videli, ako sa kopia ich mŕtvoly, navrhli
aby sa vytvorili aj zvláštne tvory, ktoré budú pojedať výhradne iba
mŕtvoly a bude na súši poriadok. To synovia Matky po zvážení

považovali za veľmi dobré riešenie. Neskôr veľkého vodcu dokonca
napadlo, že by na urýchlenie vývoja a teda popohnanie cyklu života a
smrti bude dobré ich modifikovať a vytvoriť mäsožravých lovcov a sám
sa na to, ako uvidíte, v ďalekej budúcnosti aj podujal.
Okolo koruny až sem prerasteného centrálneho stromu sa anjeli radi
zhromažďovali, pretože cez korene a mohutný kmeň prechádzala až nad
kupolu od matky Gai veľmi silná energia, ktorá im dávala možnosť
regenerovať ich jemnohmotný hologram. Táto energia bola slaným morom
a pôdou novej uhlíkovej formy veľmi tlmená a tak ostrovy energie na
Zemi vlastne kopírovali spodné stromy vrastené do kupoly.
Na obľúbenom centrálnom strome z nudy vytvorili anjeli akúsi nádhernú
rajskú záhradu a aby uspokojili svoje estetické chúťky vytvorili tam
plno krásnych kvetín, ovocia, motýľov, vtákov, farieb, vôní a ešte
plno rôznych estetických zbytočností. To synovia Matky síce najprv
vôbec nechápali, lebo ich myslenie bolo plne účelové, ale nakoniec
veľmi podľahli tomuto čaru tvorenia.
Tu prišiel podľa mienky najvyššieho ducha, aj syna v jednej osobe
najvyšší čas, aby sa konečne naplnila aj jeho rola otca.
Čo keby práve sem, do rajskej záhrady mohol vložiť svojich prvých
potomkov? Tým by sa konečne zavŕšila veľmi významná etapa invázneho
pretvorenia, pardon „nového stvorenia“ Zeme.
Len ako sa zbaviť tých dotieravých anjelov? Do všetkého sa montujú a
všetko upravujú a vylepšujú, ale na svoj obraz a to je proti zákonom
parazitizmu. Parazit si musí zachovať svoju tvár a svoje morálne
pravidlá, lebo inak nebude mať pri žiadnej ďalšej vesmírnej invázii
žiadny úspech. Častokrát treba bojovať na život a na smrť s pôvodnými
obyvateľmi a slabým, či nevýrazným parazitom nikdy nepatrí úspech.
Všetko teda môžu anjeli kľudne riešiť, len nie stvorenie prvého
pozemského človeka! To v žiadnom prípade!
Rozhodli sa teda, že použijú účelové klamstvo a zavolali si
archanjelov na slovíčko a povedali im, že nech sa idú spolu poradiť,
akú ženu by chceli vytvoriť pre prvého muža, Adama a nech všetci
anjeli povedia na to svoj názor a potom nech ju takto na svoj obraz
vytvoria. Synovia Matky zatiaľ tiež utvoria na svoj obraz obrovského
Adama vymodelovaného z hliny Zeme a keď mu vdýchnu dušu, usadia ho do
Raja. Oni nech tak urobia tiež a nech tam donesú pre Adama z hliny
vytvorenú veľkú ženu Evu!
S tým sa rozišli. Kým sa anjeli pod Satanovým vedením nadšene radili
o podobe a charaktere prvej ženy, matky všetkých národov, bratia
tajne vyňali z lona Matky Luny už dávno hotového Adama, syna
najvyššieho a jeho ženu údajne zvanú Mužena, dcéru najvyššieho a
usadili ich do Raja, kde sa ihneď začali spolu stýkať.
Anjeli boli najprv prekvapení, ale potom sa rozhodli urýchliť svoj
projekt, vymodelovali na svoj obraz podobu Evy z hliny, ale nedarilo
sa im ju nijako oživiť. Robili čo mohli, ale výsledok nebol žiadny.
Modelovali znova a znova, menili zloženie hliny, menili postupy, ale
nič sa nedialo. Hlina nie je a nebude ako energetický kryštál…
Bratia sa len smiali a boli nesmierne spokojní, že sa konečne zbavili
prekliatych anjelov. Nech si skúšajú a modelujú koľko len chcú!

Môžu tak činiť hoci aj tisíc rokov. A bude od nich pokoj.
Tu sa teda bratia ubezpečili, že je dokonané a všetci okrem
„najvyššieho“ sa odobrali do lona Matky Luny hibernovať. Budú tam
čakať na koniec invázie a potom zabezpečia všetko čo bude potrebné na
úspešný presun do iného vesmíru. Iba otec, syn a duch svätý ostal sám
na nebesiach.
Dlho trvalo, kým anjeli pochopili novú skúsenosť, kým prišli na to,
čo je to podvod a klamstvo. Prvé veľké klamstvo zasadené medzi svetlé
a temné bytosti. A od vtedy už bolo klamstvo a podvod trvalou zbraňou
prišelcov. Adam zatiaľ splodil prvé potomstvo a jeho prvé deti sa
rozšírili po Raji.
Raz keď Adam odpočíval a tvrdo spal po stromom v Rajskej záhrade
prišli anjeli a odobrali mu tajne z rebra jeho DNA, teda program
života. To už bol úspešný krok k tomu, že sa anjelom konečne podarilo
vyrobiť živú Evu.
Keď ju predstavili Adamovi,
ten okamžite odvrhol svoju
ženu a už sa od Evy ani
nepohol. Nečudo, veď bola
nádherná a dokonalá,
vytvorená na obraz svetlého
stvoriteľa. Nevyzerala totiž
ako on a Mužena s výraznými
Lemurskými črtami a
gombíkovým nosom...
(Viď „reptil“ socha vo
Vatikánskom konferenčnom
sále).
„Veľkého brata“ všetko pozorne sledujúceho z Neba išlo rozhodiť od
zlosti. Keby to bol len tušil, nenechal by predčasne odísť nižších
bratov do hibernácie. Teraz ostal na všetko sám. Trojjediný...
Keď mu nádherný, žiarivý a umný vodca archanjelov Satan prišiel s
radosťou a so šibalským úsmevom oznámiť, že úlohu splnili, musel sa
veľmi pretvarovať a úlisne usmievať. Nemal Satana nikdy rád, ale od
vtedy Satana znenávidel na život a na smrť. Veď dosť sa s ním hádaval
a nekonečne priečil o tom, aký má byť nový život na Zemi, ale toto
bol už vrchol. Pri hádkach a debatách veru bolo na mále, aby dokonca
aj jeho bratov ten hnusný Satan nepresvedčil, že človek má žiť v
láske, harmónii, tvorivom prejave a večnom živote bez otroctva a
preceňovania hmotných statkov. Fuj, aké hnusné idey! Kam by to asi
tak dospelo? Invázny parazitný duch by navždy vymrel a Matka by
svojho nehodného syna rozmazala o sklenenú kopulu ako mastný fľak.
Bola by to aj jej smrť a koniec dynastie Luny.
Ale čo horšie, ani archanjeli už neboli takými naivnými hlupákmi, ako
predtým. Skúsenosť so zlom ich naučila ho poznať a hľadať účinné
prostriedky, ako proti nemu bojovať. I keď mali žiaľ len jedinú možnú
zbraň. Pravdu, svetlo a dobro. A ako sami uvidíme, nevíťazilo stále,

ba práve naopak. Ale nakoniec, aspoň podľa rozprávok vždy malo
navrch. Trpezlivosť svetlých bytostí totiž nemala žiadne hranice a
čas pre nich nehral žiadnu rolu. A hlavne hýbal im strach zo smrti a
predčasného konca.
V raji sa zatiaľ všetko
vyvíjalo úplne mimo
predstáv Veľkého brata.
Adam totiž len plodil,
vylihoval, vychutnával
život a venoval sa len
Eve a tá, keďže vedela
komunikovať s anjelmi,
ho potom učila veciam,
ktoré nemal nikdy
poznať. Pritom mu
hovorila len pravdu,
nič viac! A keď mu
pod stromom poznania
vyjavila aj to, kto
stvoril jeho a kto ju,
čo je dobro a čo láska, aký je návod na večný život v svetle, veľký
brat na Nebesiach už doslova vybuchol od hnevu. Akých inváznych
potomkov ten nehodný Adam bude plodiť a ako s nimi dokáže najvyšší
vybudovať svoj zámer? Každý musí pochopiť, že to takto nemohol
nechať. V tom má určite prsty zase ten Satan!
Vypravil sa s obrovským hrmotom do Raja a pokúsil sa Evu odtiaľ
okamžite vyhnať. Ale silný a mohutný päťdesiatmetrový Adam sa mu
tvrdohlavo a odhodlane postavil a bol ochotný obetovať aj svoj život,
len aby ochránil svoju Evu.
Najvyšší navždy preklial kremenného hada, ktorý často vyliezal z
dutín stromu poznania a učil Evu pravde a vyššiemu vedomiu a označil
ho za najväčšie zlo, aké kedy existovalo na Zemi. Vyvodil si z toho
jedinečný záver: Had zrejme hovoril ústami Satana.
Odvtedy sa začal tvrdo aplikovať zákon negácie dobra. Čierne sa stalo
bielym a biele čiernym. Už navždy. A kým umný had a dobrácky drak
boli pre svetlé sily počas ich celej nasledujúcej histórie symbolom
dobra, pre temné sily sa navždy stali symbolom najhoršieho na svete
existujúceho zla. A aj Satan mal svoje dni už u najvyššieho spočítané
a nič dobrého ho nečakalo!
Adam a Eva boli nemilosrdne vyhnaní z Raja až za použitia špeciálnej
zbrane, teda ohnivého meča. Samozrejme zvalilo sa to v Biblii na
jedného, možno úplne nevinného archanjela, ktorý pri tom údajne s
mečom aktívne asistoval. To preto, lebo Trojjedinný by mal byť predsa
dobrák od kosti, on by to nemal robiť tak hnusne, násilne s krivdou a
nenávisťou. Svinstvo a trestanie to je predsa anjelská robota, či
nie? Pri vtedy prijatom najvyššom zákone negácie určite… Čo v biblii
nevyhovuje obrazu milého láskavého parazita, to sa iba zamení, čierne
sa prepíše na biele biele na čierne a je to všetko fajn.

Adamovi a Eve sa dostalo najvyššieho prekliatia a pohany. V Raji
ostali už len Lemurské deti Muženy a deti Adama a Evy boli prevzaté
do tvrdej prevýchovy. Anjeli našťastie nedovolili ich zahubiť.
Adam a Eva museli začať od základu nový život. Zem na ktorú sa
dostali Veľký Otec im zámerne vybral tak, aby bola ďaleko od
kremenných stromov, ktoré napájali anjelov energiou matky Gaie.
Vrstva ťažkej hliny a ílu izolovala od vibrácií, bránila prúdeniu
éteru a anjeli sa na takýchto miestach nevedeli dostatočne zhmotniť
ani do jemných éterických štruktúr.
„Najvyšší“ takto vlastne objavil účinnú zbraň proti dobru a anjelským
bytostiam.
Konečne mohol ustanoviť ten správny režim, ktorý mu predtým kazili
anjeli vybudovaním Raja. Bude koniec dokonalého sveta podľa
anjelských predstáv a svetlého presvedčenia!
Tentoraz Zem už nič nedávala zadarmo a Adam musel tvrdo pracovať.
Tým pádom mu neostával čas na hlúposti, zbytočné vedomosti a zbytočné
filozofovanie. Eva musela rodiť, kojiť a kŕmiť deti, lebo energie
bolo v éteri tejto oblasti pomenej a stavebné látky pre obrovské
obrie telá bolo potrebné doplniť z iných zdrojov. Aj ich deti sa už
rodili o poznanie menšie, ako sa rodili v Raji.
Najvyšší vyprojektoval pre dcéry a synov Adama režim trvalého rodenia
detí, obrábania pôdy a chovu zvierat, aby mali čo robiť od rána do
večera. A tak nech je to už večne!
A už keď Kain zabil Ábela, srdce najvyššieho zaplesalo, lebo usúdil,
že ešte nevyhynuli gény inváznych predkov. Odteraz budú všetky takéto
udalosti „prebudenia“ tých pravých „hodnôt“ s úctou a pietou
zaznamenávané v Biblii. Je dokonca isté že mená Ábela a Kaina boli
zámerne vzájomne zamenené, čo osvedčuje postoj Boha k ich obeti.
No nebolo to také ružové pre toho „Najvyššieho“ všade. Okolo miest
prúdenia energie anjeli ďalej nezištne a ochotne pomáhali ľuďom ako
len mohli a kazili ich charakter svojim zvráteným svetlom a hlúpym
nezištným dobrom. Obzvlášť škodili vo všetkých sídlach okolo Raja.
Ľudia to na zlosť Najvyššieho veľmi pozitívne oceňovali, nedalo sa to
zastaviť a tak Najvyšší musel začať viac rozvíjať dodnes známy
projekt privatizácie svetlých bytostí a významných osobností. Anjelov
jednoducho pred ľuďmi označil za svojich zamestnancov, dokonca sa
stanovil za ich vedomého stvoriteľa a všetky ich činy označil za
svoju najvyššiu vôľu. Čo už iné aj mohol robiť?
Projekt privatizácie osôb, osobností a ozajstných svätcov a
naberania cudzích zásluh sa od tejto chvíle až naveky stal okrem
negácie ďalším znakom invázneho prepisu dejín a skutočností
prebiehajúcich až do súčasnosti.
Archanjeli sa v Nebi totiž cítili z energetického hľadiska celkom
dobre. Druhá kryštálová kupola tvoriaca „podlahu“ Neba mohla voľne
rezonovať, dávala im energiu matky Gai a tak ju oškrabávali a leštili
a vybudovali si z toho naškrabaného materiálu nádherný Nebeský chrám,

ktorého kupola rezonančný efekt znásobovala. V tomto chráme sa anjeli
radi stretávali a diskutovali.
Najvyšší sa úporne snažil jednotu archanjelov rozbiť a rozdeliť na
skupiny. Systematicky vyhľadával najslabšie charaktery, neustále
nahlodával ich sebavedomie a očkoval do nich pocity neistoty, ktoré
nikdy doteraz nepoznali. Našiel nakoniec ich slabinu. Ich slabinou
bolo to, že nepoznali všetky odtiene zla...
Preto sa mu podarilo u niektorých anjelov nakoniec naočkovať závisť,
túžbu niekoho ovládať, mať pocit neuznania, rozmanité iné komplexy a
rôzne temné fóbie.
Tak mohol zopár nižších archanjelov dostať úplne na svoju stranu
tým, že začal ich nápadne zvýhodňovať, pochlebovať im a viac sa im
účelovo venovať až uverili svojej výnimočnosti.
To bolo pre anjelské bytosti tiež niečo úplne nové. To tiež nepoznali
a nečudo, že niektorí tomu nepoznanému úplne podľahli. V biblických
zápisoch sa to popisuje naopak, akože ináč, druhá strana klame a
podvádza, neguje sa to systematicky...
Trojjediný tak získal na svoju stranu zbor takto ovplyvnených
anjelov, ktorých potom ovládal a využíval pre svoje ciele.
V biblických zápisoch sú preto úplne pochopiteľne títo „nepadlí“
anjeli vyzdvihovali až do nebies. Preto sú známe a velebené aj ich
mená.
Z pohľadu svetlých bytostí to mali byť síce zradcovia, ale ich
ponímanie takú charakteristiku nepoznalo a nebrali to takto.
Každý predsa má právo slúžiť tomu, komu z pohľadu svojej osobnej
bytostnej potreby a vlastného svedomia dáva prednosť. Nikto zo
svetlých ich za to neodsudzoval, ale opačná strana takéto ponímanie
nechápala a preto to otočila proti všetkým, ktorí sa nepridali.
Na druhej strane barikády svetla stál veľký súper, najvyšší archanjel
Satan, ktorý s prevahou dokázal v Nebi udržiavať väčšinu anjelov v
jednote dobra a svetla. Ale nakoniec údajne vďaka svojej podlosti a
povyšovaniu nad Trojjediným padol až do pekla...
ZLO MENOM SATAN A ČIERNOBIELE VIDENIE.
O Satanovi toho vieme pomerne veľa, lebo sa ním zaoberali mnohí
tvorcovia cirkevných seminárnych prác a bola to určite vďačná téma a
skvelá možnosť, ako postúpiť pri prechode cirkevnou hierarchiou. Kto
vedel najlepšie opľúvať a očierňovať sa mohol stať hoci aj najvyšším
cirkevným hodnostárom. A dôvod na očierňovanie bol veľký, ako sme si
načrtli. Satan kazil invázny charakter a tým ho likvidoval!
Historický osud Satana sa však ničím nelíši napríklad od historického
osudu dajme tomu Karla Marxa. Nájdete množstvo vedeckých prác, ktoré
ho velebia až do nebies, nájdete jeho pamätníky, sochy, múzeá, ale
keď sa zrazu otočí situácia a vládcovia Zeme zavelia odkiaľ má fúkať
správny vietor, tak ten istý, dlhé roky velebený človek je zrazu
zločincom a vyvrheľom, ktorému niet páru. To už naozaj nepoznáme inú
farbu, len čiernu a bielu? Tu je príklad z Ukrajiny, ako debilne sa
chováme k histórii. To musíme robiť zo seba až takých hlupákov, že tú

istú sochu Marxa opravíme a premenujeme na sochu Bulharského
básnika..?

Ako potom máme veriť dejinám, ako potom máme veriť Biblii, keď pred
našimi očami v čase mobilov a internetu sa dejú také veci, ktoré si
nikto ani nevšimne. Urobí sa historický plagiát a slepí ľudia to o
chvíľu berú ako historický fakt. To naozaj sme schopní zožrať a
pokojne stráviť už čokoľvek? Nechcem pritom aby sme Marxa velebili,
ale preboha len sa netvárme, že nikdy neexistoval!
Ale to nie je nič nového. Takto sa u nás po kataklizme ešte v
19.storočí prerábali sochy a obrazy predpotopnej vládkyne Kataríny
Veľkej na sochy a obrazy neexistujúcej Márie Terézie s úplne do
detailov vymyslenou históriou jej vládnutia. Okato, s prehľadom a ani
sa jej nepremaľovala tvár. Ľudia nemali internet, aby si to mohli
konfrontovať. Ale teraz majú...V Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku
sú takmer všetky historické obrazy a sochy rôznych dejateľov
Predpotopnej doby 17. a 18 storočia takto pančované a s prepísanými
nápismi a tiež sa nič sa nedeje. A ani nebude. Šablóna viery je vždy
najsilnejšia a dielo Satana hodné zavrhnutia. Veru tak. Veď Satan
chcel hovoriť ľudstvu vždy len pravdu a tak musel byť navždy
zavrhnutý. Pravda sa nenosí… Iba ak v sľuboch politikov.
Vymenili Satana za samozvaného invázneho boha, trestajúceho,
klamajúceho, podvádzajúceho, uprednostňujúceho ľudí svojej krvi a
svojej podoby pred ostatnými ľuďmi, ktorých považuje za nečistých,
lebo majú viac aktívnych génov od anjelskej Evy, ako od neho a jeho
Adama.
A najradšej má aj tak deti prvej Adamovej ženy, ženy čistej inváznej
krvi. Tá sa v našej Biblii už síce nespomína, ale spomína sa v Biblii
tých vyvolených.
Tak povedzme si, čo vieme vyčítať o Satanovi z najstarších
dostupných cirkevných prác a rôznych druhov príbuznej vierouky a
predovšetkým v zjaveniach Eziechela a Jána:
• V prvom rade, že sa volal Satan, alebo Lucifer, čo znamená
Svetlonos, Nositeľ svetla, ďalej je uvádzaný ako Vodca svetlých

•
•

•
•
•
•

•
•

bytostí, Hlavný archanjel, Vodca anjelov, Cherub, Cherubín,
Knieža tohto sveta.
Bol najmúdrejší zo všetkých anjelov.
Bol stvorený v nebesiach (zase zrejmá forma privatizácie, veď
v skutočnosti bol stvorený v kremennom suteréne, teda v pekle,
kam bol nakoniec znova Trojjedinným vyhnaný, ako sa uvádza v
cirkevných spisoch…).
Voľne sa pohyboval okolo Božieho trónu (kto by mu v tom a ako
asi mohol zabrániť).
Bol schopný prenikať a hodnotiť plány, myšlienky a zásady Božie
(to bolo určite na zlosť a znie to aj ako silná výčitka).
Bol dokonalý v kráse. Všetci z nebies boli zajedno v názore, že
Lucifer má dokonalú formu, dokonalú tvár, dokonalé pohyby a
dokonalý pôvab a že je korunou krásy všetkého tvorstva.
Lucifer plný múdrosti bol pomazaný k službe Cherubína pri truhle
obsahujúcej zákon v nebeskom chráme. Bol na nebesiach zvláštnym
strážcom základných princípov Božej vlády (tých pravých, večných
stvoriteľských princípov) - spravodlivosti a milosrdenstva.
Bolo mu udelené posvätné postavenie a mal zodpovednosť vyššiu
než všetci ostatní.
V ďalekosiahlych plánoch vesmíru stál vedľa Syna Božieho.

Tak čím sa potom tento „zločinec“ previnil, že bol cirkvou naveky
exkomunikovaný a je zobrazovaný s tvárou vyškereného diabla, teda
tvora príslušného charakteru druhej strany ? Čo spáchal, keď aj pre
ľudí, ktorí nie sú veriaci a nemajú o ňom ani najmenšie informácie je
symbolom najhoršieho, najpodlejšieho a najtemnejšieho, čo môže
existovať na svete?
Všetko je jasne povedané v piatom bode: „Bol schopný prenikať a
hodnotiť plány, myšlienky a zásady Božie“. Teda videl Trojjedinému
jasne do kariet. A to nikto nemal robiť. Zákon cirkevnej negácie ho
preto obrátil naruby.
Keď Trojjediný totiž videl, že dokonca aj čistokrvné Lemurské
potomstvo z Rajskej záhrady sa mu pokazilo a jemu milí Lemurskí obri
si brali za ženy nádherné dcéry z potomstva Adama a Evy a kazili si
svoje jedinečné gény, rozhodol sa, že vládu svetla už navždy zničí.
Rozhodol sa, že zničí a na prach rozdrví koruny všetkých kryštálových
stromov, čím odstrihne anjelov od matky Gaie. Zbytočne ho Satan
varoval, že matka Gaia sa bude brániť a z rán a hlbín Zeme bude
gejzírmi striekať jej krv, teda kryštálová voda.
Trojjedinný sa však už pevne rozhodol a v podstate ani nemal veľmi
na výber. Krv jeho potomkov hynula pod tlakom génov dobra a svetla.
Z krvi „čistých“ mu ostal už len Noe a jeho rodina a tak sa (aspoň
podľa biblie) poistil a pripravil ich na možnú katastrofu a poveril
pre istotu aj zberom DNA zvierat pre nové osídlenie. Takýto údaj v
Biblii sa bude hodiť na ospravedlnenie, ukážku sily a aj jeho božiu
slávu.
Potom sa pustil do ničenia a besnenia.

Že mal Satan pravdu, nám potvrdzujú rôzne farbisté opisy biblickej
potopy. Voda tryskala z kýpťov kryštálových korún, tryskala z hlbín a
aj z gejzírov, miešala sa s morskou vodou, stúpala k ostrovom zeme.
Ale potom prvá, teda spodná klenba pod obrovskou váhou tej masy
praskla a všetko, teda celá Zem sa prepadla do suterénu. Odtiaľ
vystúpili ďalšie masy vody a zaplavili už úplne všetko. Klenba
rozdrvila pod svojou váhou v suteréne kremenné stromy skrehnuté a
skamenelé chladom a zo stromov ostali len trčiace kýpte nad koreňmi a
okolo nich sa zosypali úlomky a triešť prvej klenby na ktorej pôvodne
stála Zem. Na všetko sa zosypala hlina, vyšplechlo vápencové morské
dno a vyliala morská voda aj so svojou biológiou. Obloha sa
prepadnutím dna zvýšila o jeden priestorový stupeň, lebo svet náhle
prišiel o jednu kremennú kupolu. Teda v podstate tú, na ktorej
stredná Zem stála. Zem sa doslova prepadla do kremenného sveta, kde
vznikli obrovské dutiny prekryté kusmi rozbitej klenby. Zostali už
len dve klenby z troch. Pod Nebom kryštálová a nad Nebom sklenená.
Zahynulo takmer všetko živé. Čo len mohlo, to všetko sa dokonale
dosekalo a premiešalo a to snáď iba preto, aby geológovia a
paleontológovia modernej doby mali z toho radosť a mohli snovať
miliónové geologické obdobia, tektonické posuny a zdvihy a rôzne
hromadné vyhynutia a teórie o vzniku poskrúcaných kamenných štruktúr,
pôvodu hôr a skalných masívov.
REŠTART ŽIVOTA. PRVÝ Z TROCH V HISTÓRII ZEME.
Aby sme mali predstavu, ako to po „biblickej“ potope vyzeralo pozrime
sa na nasledujúcu obrazovú schému. Je to len zjednodušená predstava,
ale dôležitá k tomu, aby sa dala pochopiť ďalšia etapa života na
Zemi:

„Sklenená“ kupola má rádius zodpovedajúci približne územiu Terra,
teda kráteru po otcovi menom Urán. Bola vytvorená Lunou z pretavenej
kryštálovej kupoly, ktorá mala pôvodne rádius zodpovedajúci obrovskej
Gai. Teda ani ďalšie dve pôvodné kupoly neboli úplne rovné, ako je to
znázornené, ibaže pri obrovských rozmeroch a veľkom priemere Gai sa
to takto javí.
Pod kremennou kupolou je vrstva silne stlačeného hélia z pôvodného
plynu kremennej biosféry, nad ňou je dusík prinesený Lunou.
Biosféra a atmosféra pod kryštálovou kupolou je vlastne zmesou
pôvodnej, teda prevažne héliovej atmosféry a zmesi produktov
uhlíkovej formy života, kde sa objavuje už aj produkt prineseného
morského života a doteraz rozvinutého rastlinného života, teda
kyslík,dusík,CO2 H2 a podobne.
V mieste, kde bola druhá kryštálová kupola je už len silové pole,
ktoré prebieha z okrajov kráteru do stredu a vytvára silnú sféru,
rušiacu gravitáciu, ktorú teraz vnímame ako nízka kozmická obežná
dráha. Z okrajových kýpťov prasknutej kupoly sa v pôvodnom rádiuse
stále drží tzv. aurická stopa. Je to úplne podobné, ako keď sledujeme
u človeka s amputovanou končatinou jeho záznam aury. Tvar končatiny
tam naďalej zostáva. Dokonca takýto človek cíti aj bolesť, alebo
svrbenie neexistujúcej končatiny. Ak by mal človek genetickú výbavu,
ako napríklad jašterica, tak by sa mu končatina vedela obnoviť,
nakoľko dávna informácia dokonalosti tam stále je. V kremennom živote
schopnosť obnovy ideálneho tvaru bola základným pravidlom, ktoré sa u
niektorých tvorov a dokonca aj dávnych bytostí čiastočne prenieslo aj
na novú formu uhlíkového života.
Ak by po biblickej potope nebola na Zemi cudzorodá zmes slanej
morskej vody, ktorá ako elektrolyt rozkladala hojivú kremennú vodu,
určite by matka Gaia dokázala po dlhom čase obnoviť prasknutú
kryštálovú kupolu. No muselo by byť aj omnoho teplejšie, ako nastalo
po odsune Slnka bokom. Raz darmo, nebola vôbec jedna forma života
kompaktibilná z druhou...
Aj teraz, počas tejto potopy z kýpťov stromov a okrajov krátera Terra
tiekla kryštálová voda a miešala sa so slanou. Okolo polámaných
kmeňov sa kryštálová voda zrážala do tuhého kryštalického tvaru, ale
vplyvom cudzorodého kyslíka sa tvorili už aj dioxidy kremíka, teda
rôzne silikáty. Vplyvom chemických morských kalov sa potom vytváralo
aj celé spektrum dnes známych nerastov a hornín. Kryštalický vzorec
bol narúšaný a tak vznikli všetky tie, pochybným spôsobom dnes
vysvetľované tzv. „magmatické“ horniny. Vznikali v zrnitej štruktúre
ako drobnokryštalické bazalty, andezity, dolerity, diority, granity,
dacity, pegmatity, sádrovce, obsidiány a podobne. Žiadna sopka to už
dnes pri priamom pozorovaní nedokáže, teda vysvetlenie, že v
minulosti za milióny rokov sa to akosi záhadne dialo je nezmysel.
Sopky tvoria amorfné štruktúry, lebo tam kryštalický programový
vzorec chýba. Aj sopky samozrejme majú svoj vplyv na tvorbu
charakteristického zemského podložia, ale nemôžeme na ne len tak
nahádzať všetko. Je to neseriózne.

Vraciame sa ale ku postpotopnej schéme: Pod zmesou morskej a
kryštálovej vody sú okýptené kmene obrovských kryštálových stromov,
okolo ktorých sú úlomky obrovských kryštálových vetiev a konárov a
trosky celých blokov kryštálovej kupoly.
Toto sa mieša s troskami uhlíkového života. Nad tým je vrstva ílu,
nekryštalických drevitých stromov, telá živočíchov, hlina a vápencový
kal, potom aj oxidy rôznych kovov a pôdnych derivátov.
Je tam proste aj všetko, čo potrebuje uhlíková forma života a je tam
aj všetko, čo tam Trojjediný svojim rozhodnutím navždy, ako zlé a
zvrhlé pochoval.
Keď sa stretol s archanjelmi v nebeskom, resp. hviezdnom chráme, ako
to popisujú Védy, musel uznať, že toto je koniec. Bez pomoci
všetkých, teda nielen „svojich“ anjelov sa nepohne ďalej. Noe a jeho
rodina s tým, čo ostalo neurobia totiž vôbec nič. Vďaka tomu bol
nútený uzavrieť mierovú zmluvu v hviezdnom chráme a pristať na
podmienku, že anjeli obnovia život len vtedy, ak sa obe strany
rozdelia, svetlé bytosti si postavia svoje teritórium okolo
centrálneho polárneho stromu v strede Zeme a Noe začne osídľovanie od
okraja Zeme, teda od pôvodného prechodového tunela vytvoreného synmi
Luny, ktorý ostal medzi Nebom a Zemou kdesi v terajšej Antarktíde,
údajne neďaleko Austrálie. A hlavne že nikto okrem nich nebude súdiť
Človeka a ani Človek nebude súdiť iného Človeka. Zapamätajte si to!
Tak sa aj stalo. A podľa dávnych zdrojov to bolo pred asi 7520 rokmi.
Podľa mňa to nie je isté, nakoľko pozorujeme stopy pančovania v
starých letopisoch a o minimálne tisícku nám náš dejinný súbeh bol
účelovo skrátený.
Anjeli teda začali vŕšiť
kamene a hlinu z morského
dna ku polámaným kmeňom
kremenných stromov a
vytvárali novú pevninu,
ktorá kopírovala línie
bývalých kremenných
stromov. Na rozdiel od
pôvodnej Pangey sa už viac
začala podobať dnešnej
štruktúre pevnín a
podobala sa aj dávnej
podzemnej štruktúre. Z tej sa pod koreňmi kremenných stromov a v
dutinách vyprofilovala už len Agarta, podzemné útočište „padlých“
anjelov. Nemáme v dostupných dávnych zdrojoch žiadne informácie, ako
to terraformovanie technicky urobili a ako sa vysporiadali s
nedostatkom energie po okýptení energetických stromov, ale dokázali
to, inak by sme tu už asi neboli. Nevieme ani to, ako sa im podarilo
zachrániť genofond, ktorý sa stal základom života v oblasti severnej
civilizácie, či boli použité gény pôvodnej Evy, alebo začali celkom
nanovo. Ale zdá sa z ďalších indícií že určite gény Evy použili.

Každopádne vieme, že na rozdiel od druhej strany sa nepotrebovali
nikdy chváliť tým čo urobili, alebo dokonca aj sami neurobili a ich
posolstvo nikdy nezaťahovalo človeka do inváznych hier o povinnom
zbožňovaní, podriaďovaní a modloslužobníctve. Všetko, čo sa objavuje
v kontexte negácie týchto skutočností je revízne dielo inváznych síl
urobené v histórii po dvoch ďalších kataklizmách, keď svet ovládli
temné sily symbolicky drviace hada, alebo draka. Presne tí, ktorí
túto historickú dávnu symboliku umelo pridelili napríklad Číňanom.
Anjeli dokonca pomohli Noemovej rodine. Na okraji kupoly zastavili
kremenné „krvácanie“ matky Gaie, aby sa tu mohli usídliť Lemurci
rodiny Noeho a pripravili im základný tábor a blok pevnín.
Je priam nápadné, že v Biblii sa to ani nespomína. Niet sa asi čím
chváliť. Celá Lemurská epizóda dejín je nahradená typickým Tórskym
výpočtom presného rodokmeňa Noemovej rodiny s umelo nafúknutým
extrémne dlhým dožitým vekom Noeho a jeho potomkov, aby mohli potom
náhle zakotviť až v Egyptských dejinách. Pritom je to v absolútnom
rozpore s pôvodnou koncepciou invázneho princípu generačného vývoja,
keď rýchle striedanie krátko žijúcich generácií je cieľom pre
zdokonaľovanie a rozvoj. Teda zase klamstvo.
Veď to bol aj základný rozpor, ktorý nastal medzi anjelmi a
Trojjediným. A teraz sme nútení dokonca veriť, že tento privatizovaný
židovský kontext je nám všeobecnou minulou historickou skutočnosťou.
Každopádne tento bod dejín Zeme tesne po prvej potope je bodom, keď
sa spoločné dejiny dvoch pólov ľudstva akoby konečne rozchádzajú, až
sú násilným klamstvom znovu spojené cirkvou v pomerne nedávnom období
ako cieľ návratu invázneho ťaženia a zavŕšenia temného obdobia.
NÁVRATY NOVÉHO ŽIVOTA.
Aké boli technické aspekty tejto periódy návratu
života? Ako sme si povedali, zloženie atmosféry
bolo zmesou oboch foriem života, ale hélium
stále dominovalo, aj keď ho ťažšie plyny
uhlíkovej formy života tlačili hore ku kopule,
teda ku kryštálovej sfére pod nebom. Kopulapodlaha Neba sa takto spevňovala a staticky
istila.
Tlak atmosféry bol preto asi desaťnásobne vyšší,
ako je teraz. To malo významný dopad hlavne na vodu, pretože sa
nemohla vyparovať takým spôsobom ako teraz. Tlak jej to nedovolil a
nízky rozsah teplôt potrebný pre uhlíkový život už vôbec nie. Ale
suché vodné pary sa napriek tomu vytvárali. Produkovali ich vysoké
teploty z hlbín Gaie formou gejzírov a vyparujúcich sa dutín a
prasklín. Ale aj uhlíkové rastlinné formy života mali svoj vplyv,
pretože biologicky riadené procesy tlačili vodu do listov, na ktorých
sa okamžite pod vplyvom atmosferického tlaku zrážali na rosu a
stekali ku koreňom. Tým bol kolobeh sladkej vody veľmi hospodárny
obloha bola vždy jasná a čistá. Trvale orosené listy rastlín

vytvárali ich svieži a trblietavý zjav. Soľ z morskej vody
sedimentovala do vrchných dutín v Gai a prímes kryštalickej vody ju
obohatila o program riadenej kryštalizácie. Vytvorili sa obrovské
zásoby kamennej soli.
Každopádne jednou z prvých úloh anjelov pri procese terraformovania,
teda vytvárania kontinentov a morí bol aj proces oddelenia vôd.
Sladká a slaná voda sa museli od seba odseparovať a tak zabezpečiť
samostatné podmienky pre morský a suchozemský život.
Staré mýtické zdroje naznačujú, že znova sa anjeli asi zamerali
najprv na morský život a pomocou neho robili najhrubšie práce.
Dokonca je z legiend zjavné, že inteligentné morské bytosti na Zemi
zotrvali až do posledných katakliziem.
Po presune na pevninu sa proces zameral na spádovanie terénu od
kryštálových kýpťov stromov so sladkovodnými kryštálovými prameňmi a
„horotvorných“ kryštalických štruktúr tak, aby sladká voda, ktorú sem
tlačila matka Gaia prúdila z hôr do dolín a potom sa kľukatila po
zemskom povrchu a čo najviac ho tým napájala. Voda končila vo veľkých
sladkovodných jazerách a len veľmi málo sa jej vracalo do morí, nie
ako je to dnes.
Dve nasledovné, pomerne nedávne kataklizmy rapídne zmenili mnohé
toky riek, prerazili sladkovodné jazerá z ktorých sa stalo more, ako
nám to jasne dokladujú pri vzájomnom porovnaní staršie mapy.
Táto „rozškrabaná“ vyrážka na temene matky Gaia u nej musela
vyvolávať aj silné svrbenie, takže počas tejto etapy sa vytvárali aj
otrasy pôdy, štiepenie a posun kontinentov až kým sa konečne nezačal
pomalý hojivý proces.
Ak chceli anjeli vytvoriť čo najlepší pomer súše a mora, dostali sa
do problému, kam dávať prebytočný materiál z morského dna. Časť
bielych vápencových sedimentov použili na úpravu niektorých pobreží a
horských hrebeňov, ale aj tak ho ostalo neúrekom. Tak isto aj hlina.
Ako tlmiaci materiál vibrácií matky Gai nebol vhodný na stavbu pohorí
a navyše bol nestabilný, tak ho dávali len do úrodných dolín. Tam
môže efektívne pomáhať uhlíkovému životu a živeniu rastlín.
Možno práve vtedy archanjeli rozhodli, že z týchto materiálov urobia
anjeli ďalšie dva mesiace, jeden dajú na obežnú dráhu a jeden
pod kryštálovú kupolu pod Nebom nad bývalý centrálny strom. A aby to
nebolo samoúčelné, pridelili týmto mesiacom špeciálnu funkciu.
Z bieleho vápenca morského dna urobili biely žiarivý mesiac, ktorý
nazvali Leľa a z výberovej ílovitej hliny urobili obrovský hlinený
mesiac Fata, ktorý mal sférický tvar s odrazovou plochou z kryštálu.
Synchronizáciou na obežnej dráhe dosiahli, že sa pohybujúce Slnko
prostredníctvom Faty neustále odrážalo na Leľu a tým vrátili Slnečné
žiarenie a tepelné a svetelné vibrácie na pôvodné miesto severného
pólu. Aspoň tu boli bez striedania dňa a noci. Tým sa vrátili k
pôvodnej filozofii života bez tikajúcich biologických hodín. Luna,
Leľa a Fata od vtedy až po posledné dve kataklizmy sprevádzali
ľudstvo po oblohe. Leľa odrážajúca Slnko k zemskému povrchu sa
znázorňovala ako loďka so spodným podsvietením, Fata ako bočný

odrazový reflektor a Luna (pre istotu premenovaná na Mesiac), ako
zatmenie slnka, ktoré za ňou tvorí len chabé lúče.
Túto symboliku Luny si aj preto zvolili terajší samozvaní vládcovia
sveta, ako svoj tajný symbol:
My, ako synovia a dcéry Adama
a Evy vyhnaní z Raja pre
smrteľný hriech vedomého
spojenia s dobrom, svetlom a
Slnkom teraz v pote tváre si
dorábame na svoj chlieb,
žijeme v strese a na
pôžičkách, nevlastníme ani
vlastnú Zem, nie to svoj
osobný čas a o nás rozhodujú
namiesto „konov“ daných
stvoriteľom iba „zákony“,
ktoré táto ironická socha
„slobody“ drží v ruke.
Áno, ak to neviete, najprv boli pre zmysluplný život postačujúce iba
kony a až potom za nimi prišli invázne zákony, ktoré sa rozrastajú do
obludných rozmerov.
Sami si ich prijímame cez
systémovo volených zástupcov
vo fraške zvanej demokracia.
Ako nám ideologická zbraň,
zvaná cirkev tieni svetlo
poznania vidno na druhom
obrázku. Strážny pes cirkvi
jezuita v strede má na
starosti ideologické
tienenie, privatizáciu
cudzích svätcov a falšovaníe,
klérum vpravo riadené
symbolickou obručou Luny to má za úlohu presadzovať medzi ovečkami a
cirkevná „šľachta“ odvracia špeciálnou pokrývkou hlavy vplyv Luny
bokom. Považujú sa za viac, ako deti matky Luny a nechce sa im vrátiť
na ďalšiu inváznu misiu. Chcú si užívať tu a teraz. Chcú len vládnuť
a riadiť. Vedia, že v ich žilách už dávno nekoluje krv pravých
Velikánov, ktorí vyhynuli po poslednej kataklizme. Sú len náhradníkmi
a bábkami tohto podlého procesu a vedia o „večnom“ živote rabov Luny.
Odbočili sme. Nuž asi sme sa už dostali na začiatok obdobia, keď
anjeli mohli znovu zasiať nový ľudský rod a okolo zbytkov mohutného
centrálneho stromu vybudovať bájnu Hyperboreu. Začal sa zlatý vek
ľudstva, znovu postavený na vesmírnych konoch, riadený princípom
svetla. Či sa nám to páči, alebo nie, bol to vlastne začiatok
otvoreného Satanizmu. Tak dehonestovaný a očierňovaný dnešnou mocou,
že ho radšej označujeme za to najhoršie čo len môže byť. Vedome sa do
toho vnáša všetko, čo ani nie je v súlade s pozitívnym myslením, teda

tajomné obrady, démoni, detské obete a iné nezmysly, ktoré vedome
režírujú, šíria a inscenujú provokatéri a režiséri temného sveta.
Je úplne jedno, ako si to nazveme. Princípy sú jasné. Ľudia sa musia
už navždy báť svetla a svetlých síl… Ale kde je v tom logika?
To nikomu akosi nedochádza.
Anjeli vychádzali s podzemnej Agarty na Zem, zviditeľňovali sa
bielou, sivou, alebo modrastou hlinkou, učili nové deti severnej Zeme
a postupne aj južnejších častí princípom svetlého života a ľudia ich
milovali, počúvali a ctili si ich napriek tomu, že nemali cirkevné
organizácie, ani klérus. Za nich totiž hovorili skutky. A ľudia ich
celkom prirodzene a nenásilne považovali za svojich Bohov a učiteľov
napriek tomu, že to nevyžadovali, nechválili sa tým, čo všetko museli
urobiť pre to, aby ľudstvo mohlo znova osídliť Zem. Na komunikáciu
používali jednotnú prapôvodnú reč a písmo. Ľudia im sami dávali mená
a vždy uznávali ich prirodzenú hierarchiu. Vytvárali sa panteóny
Bohov. Bohovia sa podľa ľudí starali o riadenie prírodných procesov
tak, aby ľudia mali čas na rozvoj duchovna a svetlý vývoj a tak sa
mená bohov prirodzene spájali s prírodnými procesmi. Neučili ich
žiadne šablóny, ale podnecovali vývoj intuície a prirodzenej
schopnosti komunikovať s všeobecným vesmírnym poznaním.
Centrálny strom bol esteticky upravený na tvar pyramídy a aj okolité
stromy sa upravili na pyramidálne kryštálové chrámy. Ľudia spoznali
silu pyramidálnych tvarov, ktoré koncentrovali vibrácie medzi zemou a
Nebom a zlepšovali komunikáciu s najvyššími duchovnými bytosťami,
ktoré zotrvávali v nebeskom chráme. Z nášho pohľadu to bola vlastne
„netechnická“ civilizácia mierumilovných obrov, žijúca v plnom súlade
s prírodou. Ale práve príroda im dávala úplne všetko čo potrebovali.
Za týchto podmienok predsa nepotrebuje človek vymýšľať technické
náhrady. Načo, ak je energetické pozadie také silné, že vám umožňuje
komunikovať na diaľku, lietať, prenášať a formovať skaly, vytvárať
estetické a účelné prostredie, nemať žiadne starosti so zabezpečením
stravy, ani ničoho iného, čo teraz napodiv považujeme za dôležité.
Nudný a monotónny život? Garantujem vám, že pre tvorivého človeka ani
trochu nie, veď má priestor na sto životov niečo tvoriť a vytvárať.
Stačí ak sa riadi „konmi“, dodržiava princípy harmónie a uznáva
spoločenské potreby a ciele.
Pre netvorivého jedinca žiaľ áno, môže to byť nekonečná nuda a
bezcieľne plynúci čas. Preto aj „Bohovia“ dávali veľký dôraz na
otvorenie ducha tvorivosti každému človeku. Snažili sa vytvárať pre
menej tvorivých jedincov aspoň systémy zaraďovania sa do rôznych
informačných, bezpečnostných, stravovacích a hygienických služieb,
vykonávanie opakovaných činností a podobne. Omnoho neskôr, keď už
došlo k prvým stretom severných a južných civilizácií boli menej
tvoriví jedinci využívaní na bezpečnostné a obranné účely, kuriérske
služby, výmenu tovaru a obchodovanie, ale to už veľmi predbiehame.
Každopádne sa zistilo, že majú iné danosti a pri ich cieľavedomom
rozvíjaní sa dosahoval veľký celospoločenský prospech.
Je dôležité ešte povedať, že základom vzťahu a jednoty bol vždy rod a
rodina, občina a vlasť a toto bol hlavný pilier, ktorý bol nesmierne

silný a zaručoval hierarchiu bez násilných vstupov z vonka. Nie ako
teraz, keď nám vládne niekto, koho sme vlastne nikdy nepoznali, iba
ak z televízie a predvolebných plagátov. Árijci si nikdy nevolili za
svojho prirodzeného vládcu nejakú mačku vo vreci.
Čo s zatiaľ dialo na druhom konci, lepšie povedané na južnom okraji
Zeme, kde sa usídlil Noe?
Veľa toho nevieme. Biblia o tom radšej mlčí a theosofická literatúra
to popisuje iba zbežne. Lemurský kontinet sa údajne postupne
rozprestrel kdesi od Cejlonu po Madagaskar, zabral časť južnej Ázie a
juhovýchod Afriky. Ako presne sa časovo prelínal s Atlantskou
civilizáciou, ktorá zase prišla zo severu sa presne nevie. Židovskí
autori (napr.Rudolf Steiner v roku 1904) dokonca tvrdia, že Atlantská
civilizácia sa vyvinula s Lemurskej, ale iné zdroje to popierajú,
opierajúc sa o skutočnosť, že tieto civilizácie spolu vraj aktívne
bojovali. Takže museli byť súbežné a museli byť v princípe
antagonistické, teda ideologicky nepriateľské, ale dôkazy nie sú.
Práve Rudolf Steiner, ktorého myšlienky prevzal napodiv aj Adolf
Hitler sa na začiatku 20 storočia snaží urobiť umelé spojenie
Lemurskej civilizácie s Atlantskou a Lemurijcom mixuje typické
védické princípy duchovného spojenia s prírodou, ale na druhej strane
do toho vsúva vývojovú zaostalosť, silný matriarchát, kult Luny a
poloprimitívny lovecký spôsob života bez vyššej formy jazykovej
komunikácie. Za zdroj označuje kroniku Akaša.
Je to logické, veď predchodca privatizovaných Atlantov má byť
primitívnejší. Teda opisuje sa akýsi kmeňový život s tancami a
spevom, z ktorého okruhu potom bohovia pod vedením Manu vybrali úzku
časť jedincov na vytvorenie nového údajne Atlantského štýlu
civilizácie. A aby bolo jasné: Bohmi nevybraný zbytok sme my, rabský
plebs tohto sveta. Zaujímavý mix privatizácie hodnôt úhlavného
nepriateľa a väzby na kult inváznej Matky Luny. Netreba sa diviť,
bola to účelová objednávka tej doby pretrvávajúca dodnes, keď bolo
nariadené, že život prišiel z temnej Afriky a v žiadnom prípade nie
zo svetlého severného pólu! Tomu sa majú a musia prispôsobiť vedci,
archeológovia a antropológovia. A veru sa o to všemožne snažia…
Rozmýšľali ste o tom vôbec, prečo náš pôvod tak tvrdošijne pchajú
práve do čiernej Afriky? Mal tam Manu laboratórium? Dokonca extrémni
voľnomyšlienkári tvrdia, že Manu, zrejme Trojjediný, ovládol pri
pobyte na južnej kružnici antarktické tunelové vstupy do šiestich
svetov pomocou „verných“ anjelov a poveril ich vládou týchto území.
Odtiaľ údajne načerpal aj rôzny rasový genetický materiál, ktorým
vyvíjal nové invázne formy „nečloveka“ pre návrat na naše územie. Aby
takto mohol dodržal dohodu z Nebeského chrámu a lem nimi súdil
božieho Človeka. Nečlovek človeka asi súdiť a ovládať môže.
Inak Rudolf Steiner vo všetkých svojich prácach uznáva len germánske
árijstvo, anglosaské árijstvo a semitské árijstvo. Slovania v tomto
duchu samozrejme neexistujú, ani nikdy neexistovali. Keby Steiner ako
žid vtedy čo len tušil, že jeho práce cirkev predhodí Hitlerovi pri
jeho pobyte vo väzení, keď potrebovala nového vodcu Árijskej rasy,
ktorá obnoví Svätú Rímsku Ríšu, asi by rozmýšľal. Keby Steiner čo len

tušil, že pritom niekto „taktne“ vyhodí z okruhu vyvolených z jeho
teórie semitské árijstvo, asi by písal trochu inak…
Ktovie kedy Židia konečne pochopia, že sú spolu so Slovanmi na jednej
topiacej sa neustále obstreľovanej lodi a prestanú sa hrať na nami
prenasledovaných a ukrivdených? Veď ich vlastní zamestnávatelia a
dokonca aj súkmeňovci ich systematicky likvidujú… Namiesto nich sa na
vybojované pozície stále tlačia tí, ktorí majú správnu krv a správnu
rodovú líniu, teda geneticky údajne úspešne zachované ozajstné deti
Trojjediného. K nim Židia nikdy nemajú patriť, tak ako Slovania.
Kedy sa prestanú Semiti všade strkať a všetko ovplyvňovať, aby sa
potom stali rituálnou obeťou zakrývania tohto procesu vyššej
manipulácie režiséemi? Ťažko sa to zmení, kým nepochopia o čo tu ide.
Nuž, ak máme viac popísať obdobie Lemurie a Atlantídy treba povedať,
že sa nemáme veľmi o čo oprieť. Údaje sú tak nesúrodé a
nekonzistentné, že sa nedá nič rozumné a vierohodné nájsť. A keď už
dokonca ani niet čo negovať, znamená to, že z uvedeného obdobia buď
nemá cirkev žiadne relevantné správy, alebo ich vedome skrýva vo
svojich tajných archívoch.
Ľudstvo postupným vývojom strácalo abnormálne gigantické rozmery a
veľkosť sa ustálila na dvoch až štyroch metroch výšky a medzi nimi sa
tmolili rôzni „neľudia“. Objavila sa hlavne kategória takzvaných
čistých Velikánov, ktorá vystriedala obrov.
Dosť na tom, že Lemurijci, pardon ich „malý“ predvoj, sa objavujú v
biblii až po silnej genetickej modifikácii a to po dlhoročnej púti
celou Afrikou a objavujú sa, až keď zakotvili na severe Afriky u
faraónov. Kde vlastne trčali dovtedy je úplne nejasné.
Záznamy o vedomej manipulácii génov „prišelcov z juhu“ sú však k
dispozícii. Veď príslušné zdroje sa otvorene chvália, že to vedome
spískal akýsi Manu. Vyzerá to tak, že vďaka oddelenému vývoju a veľmi
úzkemu genetickému rozhraniu Noemovej rodiny obria Lemurská rasa
natoľko zdegenerovala, že sa musel urobiť totálny reset. Že sa na to
možno použil modifikovaný atlantský genofond, obdarený archaickým
inváznym charakterom je dosť možné, potom to aj vysvetľuje snahu
spojiť dejiny do koncepcie, že Atlanťania sa vlastne z Lemurcov iba
vyvinuli. Ale nemá to žiadnu logiku. Logiku však majú dostupné state
cirkevného, Rímskeho a Morského práva, že sa jednalo aj „o neľudí“.
Len tak totiž mohol Trojjediný
dodržať dohodu z nebeského
chrámu,kde sa zaviazal, že nikdy
nebude vládnuť bytostiam s dušou a
vyšším vedomím, teda Človeku.
Atlanťania sú známi koncepciou
filozofie fyzickej dokonalosti,
ako aj prezentovaným rozsiahlym
mnohobožstvom. Preto objednaní
autori z 19. a prelomu 20.
storočia sa úporne snažia aj
Atlanťanov preniesť do polohy
logicky málo mysliacich, fyzicky

silných hlupákov, bez duše, bez technického fundamentu, ale pritom
nelogicky obdivne popisujú ich stavby a úžasné technické diela, čo to
zase úplne neguje. Keby nešťastný Platón bol ticho, mali by to určite
jednoduchšie...
Skutočnosť, že sa nová „južná ľudská i neľudská rasa“ dostala do
Egypta a predviedla ten správny charakter inváznikov však už biblia
hrdo popisuje známymi idylickými príbehmi z Egyptského obdobia.
Srdce Trojjedinného muselo priam plesať, ako úžasne sa podarilo jeho
novým aktérom rozvrátiť Egyptské hospodárstvo. Najprv sa do neho
klasicky implementovali, potom ho ovládli, rozvrátili, sabotovali,
rozkradli a nakoniec včas zutekali. Samozrejme, to čo si zobrali im
oficiálne akože dal ich boh, takže je to absolútne v poriadku a
týmto zásadám privatizácie a pevnej viery v násilie a podlosť venuje
Starý zákon veľa „podnetných“ výchovných kapitol.
Nevadí, kto to nechce vidieť, nebude to ani nikdy vidieť. Tejto
koncepcii myšlienkového vazalstva boli totiž venované storočia
dôkladného vývoja manipulácie psychiky a charakteru človeka. A systém
je vymyslený tak, aby Človek ani nemal čas, respektíve ani dôvod o
tom premýšľať. Človek takto dobrovoľne prestal byť Človekom.
Jediná bytosť ktorej sa to podarilo na istý čas zvrátiť bol zrejme
Kristus, v starých zdrojoch „čistý prameň matky Zeme“, preto bol tiež
sprivatizovaný, účelovo upravený, preformátovaný a zahrnutý do
systému ovplyvňovania. Kto si vedome privatizuje dobro a vykonáva
prostredníctvom neho zlo a robí to systematicky a neustále dookola,
si predsa musí uvedomovať, aké je to priehľadné. Ale môže si to
zrejme dovoliť. Tí čo to vidia sú totiž prenasledovaní a tí čo to
nechcú vidieť ich budú prenasledovať tiež. K svojej vlastnej škode.
Dajme teda biblii radšej na chvíľu pokoj. Kto sa chce v nej hrabať má
možnosť. Nemá to význam a kto chce, bude v nej aj napriek akýmkoľvek
silným argumentom vidieť napodiv len dobro a spasenie. Teda presne
to, čo agresor potrebuje.
Svoju konečnú podobu získala Biblia až v 19. storočí a ako sa to
udialo si tiež povieme. Nové „staré“ dôkazy o nemennosti biblických
textov sa objavujú na objednávku neustále, takže nemajte obavy.
Všetko je pod správnou ideologickou kontrolou.
Ako poznáme, čo je v historických záznamoch, teda nielen v Biblii
relatívne ešte pravda a čo je absolútny klam?
Základné stopy ktoré treba hľadať sú:
Pri úplne nepresných lokalizáciách deja a pri nápadne „presných“
menách, dátumoch a hlúpych detailoch, sú to aj ideologické vsuvky,
nelogizmy a účelovosti. Človek s vedomím ich pozná spoľahlivo.
Ale v dnešnej dobe sa už na tvorbu nečloveka používa hlavne účelová
literárna tvorba, filmová tvorba a dokumentárne filmy. Čo je pravda
sa veľmi nerozvláča, ale čo je klamstvo sa podporuje prehnane
detailnými dokumentmi o Egypte, oboch svetových vojnách,
Tridsaťročnej vojne, Napoleonovi, Ríme, Grécku, Márii Terézii,
Kataríne Veľkej a podobne. Režiséri a scenáristi totiž až nápadne
vedia aj také detaily a okolnosti, ktoré nemôžu vedieť ani náhodou.
Ale to nevadí. Vadí to snáď iba odchovancom socializmu, ktorých

rovnakým spôsobom buzerovali účelovo zmanipulované filmy o Leninovi a
budovateľoch komunizmu, takže niečo z masírovania mozgu už majú za
sebou. A tá hlúpa zmena cesty presne opačným smerom sa im zdá veľmi
nápadná. Západný svet je ukrátený o takéto piruety a je preto logicky
menej imúnny a všetko žerie aj s korienkami… Raz im ale z toho možno
bude zle, keď pochopia, že na to aby sa stali nečlovekom, stačí iba
dobrovoľne súhlasiť s týmto rabským statusom.
Ale toho sa nikto z dobrovoľných neľudí nechce dožiť, lebo podľa
cirkvi, práve to precitnutie do pravdy, to je ten popisovaný „Príchod
Armagedonu“, keď ľudia pochopia, akí sú debili.
Podľa proroctiev to už príde, to vedia určite, len nevedia presne
kedy. Parkrát to už s istotou očakávali a nič… Tak svetu zbabrali pri
retušovaní dejín kalendár proroctiev, že sami sa z neho nevedia
vysomáriť.
STRET DVOCH SVETOV.
Ako teda popísať ďalší vývoj na Zemi? Je to náročné. Môžeme sa len
niečo domnievať až do doby, keď došlo k stretnutiu civilizácií zo
severu a z juhu, tisíce rokov po uzavretí mieru v hviezdnom chráme.
Severské kroniky, Ságy a Védy boli neskôr po úspešnej druhej invázii
dokonale zničené, očesané, alebo prepísané a Južné sa nám „akosi“
nezachovali. Takže ani tento bod nám veľa východísk nedáva. Akurát na
negácie cenná biblia a apokryfy hovoria jasne a zrozumiteľne, že
invázna horda projektanta Trojjediného sa tu stretávala s vyspelým,
ale veľmi naivným obyvateľstvom a vladármi, ktorých nebolo ťažké po
tisícročiach prežitých bez poznania peňazí, úžerníctva a zákernými
prostriedkami ovládania obchodnými praktikami ovládnuť, podmaniť a
oklamať.
Tu svetlé sily vždy
ťahali za kratší
koniec ani keď dostali
plne
po nose si neuvedomili
s kým majú do činenia,
ako uvidíte pri
všetkých
rekonštrukciách
pravdepodobných dejín
a aj dnes.
Semitský predvoj invázie zrejme umožnil Trojjedinému (v južných
mýtoch asi zvanému Manu), takto obsadiť sever Afriky, Mezopotámiu,
Asýriu a hlavne privatizovať alebo vybudovať prvotné Kartágo a
obsadiť staroveký Egypt a to bez porušenia dohôd kedysi uzavretých v
hviezdnom chráme.
Biblia napodiv netvrdí, že by napríklad Egypt vybudovali sami
južania, nakoľko faraóni tam už pri príchode semitov boli, ani sa
nezdá pravdepodobné, že by Semiti išli okrádať svojich vlastných.
Zrejme si len splnili úlohu a pripravili Egypt na „dobrovoľné“

prevzatie „Najvyšším“ a potom museli jednoducho odtiahnuť z Egypta do
Zeme zasľúbenej a pokračovať v kolonizácii. Možno sa im to zdalo
takto byť nedôstojné, tak si vymysleli rozprávku o tom, ako ich
faraón urputne prenasledoval. Proste samý nezmysel a nelogičnosť, ale
spôsob, ako sa k Semitom chová ich najvyšší vládca počas celej
histórie ľudstva je znakom, že stále je to o tom istom: po vzornom
splnení úlohy vždy nasleduje akási genocída, alebo prinajmenšom
vyhnanie z raja do púšte...A obvinení sú takmer vždy nevinní.
Obe strany oddeľovalo vtedy pomerne plytké Stredozemné more, čo
dokumentujú celé teraz zatopené mestá,ležiace pod jeho hladinou.
Naivní severania (Etruskovia, Minójci, Heléni?) si zrejme až po
pomerne dlhom čase uvedomili, čo to prichádza spoza tej oddeľujúcej
vody. Keď to konečne zistili, údajne sa začal nezmieriteľný boj medzi
súpermi, teda vraj zúrili Púnske vojny. Predvoj agentov juhu však už
bol dávno implementovaný v ríšach severanov podobne, ako v Egypte a
dôsledne pripravoval tento sektor na prevzatie, ovládnutie,
demoralizovanie, osvojenie a totálnu zmenu dejín na vlastný obraz.
To čo teraz poznáme z prepracovanej histórie je však také podivné,
nelogické, primitívne a hlúpe, že sa rozum zastavuje. Napríklad
Púnske vojny sú z technického, strategického a morálneho hľadiska
popisované tak naivne, že im môžu veriť iba ľudia z absolútne
netechnickým vzdelaním, bez akejkoľvek reálnej technickej praxe, bez
aspoň základného vojenského výcviku. Rozoberať to je na celú
rozsiahlu knihu a snáď v budúcnosti sa k tomu aj možno vrátime.
Analýza je o to ťažšia, že do tohto obdobia invázni následníci
Kartága totiž vpichli novodobé antické obdobie, ktoré bolo zničené
kataklizmou až o tisíc rokov neskôr. Dôvod? Jednoduchý. Aby bolo
jasné, že tzv. Rímska ríša patrila inváznikom vždy a bez prerušenia v
celom historickom období, snáď už od samotného stvorenia sveta. A to
sa im veru dodnes darí. Pritom Kartágo a Rím je klasickým príkladom
schizofrénie domotaných dejín. Akoby nás chcel niekto presviedčať, že
bojoval sám proti sebe, potom sa zničil do základov, potom znova na
severe Afriky vybudoval a tak dookola. Keby vtedy vedeli inváznici,
že im po kataklizme padne antické územie samo do lona, také hlúpe
prehmaty by nemuseli v dejinách vôbec robiť.
Dosť na tom, že začiatok éry nazvanej „po Kristovi“ sa nakoniec
dostal do etapy, že obe civilizácie sa nedobrovoľne premiešali a
zlatá éra severanov sa najprv na území pod Dunajom skončila, nakoľko
ju ovládli obchodné a finančné praktiky prišelcov, rozvrat, násilie,
amorálnosť. Oficiálne sa to ale v novodobých dejinách zvalilo na
príchod tupých barbarov. A viete odkiaľ? No jasné, z krajiny zla,
teda jednoznačne zo svetlého severu. Popísať niečo presne naopak je
základným cirkevným pravidlom a navždy bude.
Rieky Dunaj a Tisa sa stali posunutou hranicou dvoch svetov.
Severania sa pokúšali dostavať a opraviť ochranný múr z čias po
rozdelení sveta, nakoľko stredomorie už nebolo prekážkou. Val na
západe od Dunaja šiel až do Anglicka, krajiny vytvorenej anjelmi
(angel-Anglia) a na východe až do terajšej Číny. Ale vymaniť sa z
vplyvu nového progresu postavenom na finančnom systéme už aj tak

nešlo. Spomenuté hraničné pásmo bolo známou obchodnou cestou vedúcou
z východu na západ a naopak. Každých päť až dvanásť kilometrov boli
vstupné brány do zvláštnych sektorov, kde sa robili nevyhnutné
obchodné transakcie aj medzi severanmi a južanmi.
U nás na Dunajsko-Potiskej hranici ostali v národnom povedomí najmä
Kelti, ktorí „keltovali“, teda obchodovali s rôznymi cetkami a
šperkami, ktoré sa stali módnymi u Slovanských žien. Obzvlášť
kniežatá a vladykovia ich kupovali pre manželky a dcéry a tak v
období dávno pred údajným príchodom Slovanov na naše územie sa tieto
veci objavujú v archeologických nálezoch a vytvárajú doktrínu o
neexistencii Slovanov na našom území. Taktiež aj keltské mince, ktoré
boli nevyhnutné na proces obchodovania sú vraj dôkazom, že tu iba
Kelti trvale pred Slovanmi sídlili. Je to však rovnaký dôkaz, ako
terajšia existencia eura na Slovensku, čo by sa v archeologickej
budúcnosti mohlo vykladať, že u nás bolo sídlo Bruselu. Účelovo je
naozaj možné tvrdiť čokoľvek.
Horšie však je, že od Antarktídy až po túto dobitú hranicu vo
všetkých kultúrach prebiehal dôkladný proces reformácie viery a
náboženského presvedčenia obyvateľov. Kto sa rýchle nepresťahoval na
bezpečný sever mal smolu. Ideologické centrum cirkvi bolo vo Viedni.
Globálny režisér sa rozhodol to urobiť najprv prezieravo. Nie je
dôležité akých prorokov a mesiášov a svätcov bude kto vyznávať,
dôležité je aby nesiahal na Najvyššieho. Pod jeho vedením môže
pôsobiť kto len chce a ako len chce. Oveľa dôležitejšie je odstrániť
možnosť ovládnuť masy cestou svetlých síl schopných urobiť z nich
Človekov. Preto svetlé sily nesmú mať šancu pôsobiť. Ba naopak. Od
narodenia musia mať ovečky z ich vplyvu priam panický strach.
Toto nám dáva obrovskú možnosť presne mapovať, kde všade a ako cirkev
cestou jezuitov už aj v tomto období aktívne zasiahla.
Neklamnou stopou je dôsledná forma „hadobijectva“.
Čo to vlastne je? Všetci na území
invázie musia mať vo viere
zakomponovaného nižšieho boha,
mesiáša, anjela, proroka, národného
hrdinu, teda niekoho, kto bojuje
proti symbolom Satana a svetlých síl.
Znamená to, že musí drviť hada,
zabíjať draka, odtínať hlavu hydre a
podobne. Veľmi sa cení vnesenie
pojmu pekla, diabla, čerta a
čohokoľvek tomu podobného do viery,
čo bude strašiť veriacich a nútiť
ich dennodenne nevedomky preklínať všetky svetlé sily.
Vo východoindických a východoázijských náboženstvách sa vyprodukovala
celá škála špeciálnych démonov. Védické vetvy napríklad v Indii sa
naproti tomu zneškodnili úplne jednoducho: stačilo pôvodné učenie o
trénovaní vstupu anjelov do fyzického tela otočiť presne naopak na
tréning vystupovania duše z tela. Takto môžu Indovia kľudne hľadať

nirvánu bez nebezpečia pre ideologických reformátorov ešte pár
tisícročí...
Taktiež sa dôkladne odstránili a prerobili všetky historické nápisy,
maľby, sochy a umelecké diela. Zrovnali sa dôsledne kremenné kopce so
zvyškami kremenných kmeňov, ktoré boli prirodzenými rezonujúcimi
pútnickými miestami a miestami zjavení svetlých bytostí a anjelov.
Ostať mohli v cirkevných záznamoch, bohužiaľ aj v Pravoslávnych len
„nepadlí“ anjeli. Čo sa dalo, bolo zasypané tlmiacou hlinou. Chrámy
na týchto miestach boli prestavané a preladené aspoň na nesynchrónny
románsky štýl. Boli zasypané pokiaľ možno všetky jaskyne, tunely,
labyrinty a podzemné priestory, ktoré by mohli priblížiť ľudí k
svetlým silám. Všetko sa síce dôkladne urobiť nedalo, ale dodnes
vidno tie radikálne terénne rozdiely na severe a juhu.
Kým na severe sú na týchto miestach pútnické miesta, hrady a zámky,
pahorky, vyvýšeniny a zasypané pyramídy, na juhu je toho akosi
pomenej. Pritom kremenných stromov bolo pôvodne zhruba rovnako na
celom svete, zhruba aj rovnakej hustoty prerastenia. Nebyť dvoch
následných katakliziem, ktoré veľa prekryli, rozdiel by bol ďaleko
markantnejší.
Vplyv peňazí a obchodnej vojny bol obzvlášť
pre západné Slovanské kmene však čoraz
zhubnejší a postup cirkevných chápadiel na
sever Európy bol nezadržateľný. Aspoň podľa
oficiálnej histórie. Nedá sa však veriť, že
to prebehlo presne tak, ako sa to popisuje.
Nie je možné ani veriť, že obyvateľstvo s
nadšením prijímalo kresťanské idey. Ba práve
naopak. Ale išlo sa na to osvedčeným spôsobom
používaným dodnes. Do jadra Veľkomoravskej
ríše sa vrazil klin pomocou inváznych
Húnskych nájazdníkov, čím sa oddelili južní
Slovania od stredných a severných a zo západu
ideologicky prevzali kontrolu pokresťančení Frankovia. Už bolo
potrebné len vytvoriť predajnú domácu elitu, ktorá územie ovládne a
reformuje. Nebolo zatiaľ dôležité, akú vieru mal obyčajný plebs,
dôležité bolo, aby sa k Svätej Rímskej Ríši prihlásila práve kúpená
elita. Ľudí je možno postupne zlomiť aj nevoľníctvom. Kto chce v
novom režime vlastniť vlastnú pôdu, teda pôdu svojich predkov a
zostať slobodný sa jednoducho musí dať pokrstiť… Aké liberálne!
Vysoký stupeň nevoľníctva na našom území svedčí o tom, že sa národ
nedal len tak ľahko zlomiť. Svetlé sily mali stále silu!
Niektoré kniežatá zrejme požiadali o pomoc východné Slovanské kmene
z Veľkej Tartárie a tie to načas aj dali do poriadku. No nemohli tu
zostať natrvalo, takže po ich odchode sa invázia vrátila aj s veľkými
represiami. Tartarská rodová pomoc sa v histórii potom ako tradične
takticky premenovala na údajné Tatárske vpády a rabovačky, aby pamäť
národa navždy dostala správny formát a ideológiu. Ideologický klinec
do rakvy nakoniec aj tak zatĺkla oslavovaná cyrilometodejská

pedagogická a humanitárna pomoc v oblasti správnej viery a správneho
náboženského vyznania. Čo všetko je tak a čo inak, žiaľ nevieme.
A nakoniec podľa údajnej histórie aj tak zradcov tvoriacich predajnú
slovanskú elitu, ako je to už tradičné, za odmenu zhltli vybraní
potomkovia Avarského koganátu a spláchli ich do jednotného Uhorského
hrnca. Možno boli aj naši praotcovia len naivní, verili v nové
progresívne liberálne časy, že všetko patrí všetkým a nechtiac
predali vlastnú zem a vlastný národ, ale prečo tie isté chyby sa
opakovali ešte mnohokrát a sa opakujú dodnes? Ťažká otázka. Možno sa
to všetko spískalo až v 19. storočí a len vďaka upraveným starým
mapám z cirkevných archívov Slovensko padlo do pasce intríg.
Svätej Rímskej Ríši sa zrejme úspešne darilo upevňovať svoju moc až
do roku, keď skončil vládu cisár Konštantín.
Potom začal pomaly nastávať čas mobilizácie svetlých síl, ale toto
obdobie sa nehodí do správnej koncepcie dejín a tak bolo neskôr
dôkladne prepísané a upravené a dokonca vystrihnuté z dejín!
Veru prišiel zvláštny čas:
TISÍCROČIE ZÁMERME VYNECHANÉ V DEJINÁCH.
Čo sa presne dialo počas
tohto obdobia sa zdá, že vie
len boh a vševidiaca cirkev.
Ale muselo sa stať niečo, čo
bolo potrebné navždy zamlčať
a nadobro vypustiť z dejín.
Bolo to určite postupné
prebudenie svetlých síl,
návrat hodnôt známych z
Atlantídy, návrat k prírode,
dokonalosti, tvorivosti a
mysleniu Etruskov, Minójcov a
Helénov. Prišlo to zrejme
z Hyperborey, od anjelských bytostí, ktoré sa možno konečne mohli
vrátiť do nebeského chrámu. Matka Gea sa musela prebudiť a preukázať
svoju silu a vplyv na ľudské vedomie. Nová spoločnosť, ktorá bola
vybojovaná z dejín vygumovanou Tartarskou Úniou postupne vybudovala
Antickú úniu a mala tisíc rokov na to, aby sa dostala na takú vysokú
úroveň, ako nám to preukazujú neskutočne dokonalé stavby, umelecké
diela a prírodné, veľmi citlivé úpravy životného prostredia.
Máme z toho síce už len úbohé
trosky, ale technické aspekty sú
aj tak neprehliadnutelné. A boli
aj jedinečné fyzikálne podmienky.
Stav energetickej hustoty sa
postupne vylepšoval a profiloval
špecifickými antickými prvkami
stavieb, rezonátormi a tvarovými
žiaričmi, stĺpmi v štýle Asgard.
Stavali sa podporné žiariče v

tvare obrovských pyramíd namierených na Nebo. Všetko bolo biele a
žiarivé. Kult Luny sa rýchle menil na kult Slnka a v tomto období sa
zrejme načas preformátoval aj Egypt na kult Atona. Možno to bol aj
čas výstavby dokonalých pyramíd, ako ich dnes poznáme. Mimo tohto
obdobia ideologického návratu totiž ani nemali zmysel. Temným silám
ich nebolo treba a rozprávky o tom, že ich stavali akýsi otroci len
tak pre vôľu faraónov sú zjavný výmysel.
Je to možno aj obdobie výstavby stredoamerických pyramíd s kultom
lietajúceho hada, keď svetlé bytosti použili svoje tradičné ohnivé
dopravné prostriedky vytiahnuté z hlbín Zeme a šírili nové myslenie
po celom svete. Možno áno, možno nie. Všetko je tak zámerne tak
prefalšované, že istotu nemáme vôbec v ničom. Sú len indície a
rozbité črepy dejín podrobené prepisom a zámerným zmenám, doplnkom a
dehonestujúcim úpravám. Ale raz na to aj tak prídeme a rozlúštime to.
Ťažko si predstaviť,
aký to malo neblahý
dopad na cirkevný
systém. Ale píšem o tom
podrobne v kapitole
dejín aj s odhalením
spôsobu falšovania a
preskoku dejín do
obdobia, kedy vplyv a
moc ešte cirkev mala.
Nebudeme to teda tu
znovu opakovať.
Skôr nás zaujíma, ako
sa stým návratom
svetlých síl cirkev vysporiadala a čo sa stalo, že tento svet
postihla hrozná pohroma a pritom cirkev neutrpela až takú ujmu. To je
viac než podozrivé. Z pohľadu invázneho programu myslenia je nástup
antického obdobia opäť jedna obrovská katastrofa ohrozujúca prežitie
inváznych génov.
A história sa len opakuje. Globálny reset ľudstva otvorene priznaný
bibliou tu už raz bol. A zdevastoval všetko až do základov. Niekoľko
tisíc rokov od bodu zlomu č II., teda návratu nepriateľa do hry z
juhu je dostatočný čas na to, aby sa to urobilo ináč. Aby sa
pomyselná Noemova archa vybudovala na inej, dokonalejšej báze. Aby
prežili len vyvolení a zahynuli všetci zaslepení svetlými silami a
všetci postihnutí antickou pliagou. Aby sa kdesi zachovala aj
potrebná flóra a fauna. Aby sa dal naštartovať nový invázny proces.
Nechce sa tomu veriť, veď bola uzavretá dohoda v nebeskom chráme...
Tu však znova ide úplne o všetko. O prežitie inváznych génov.
Na dohody sa kašle. V podstate sa na ne kašlalo vždy, nejako sa to
obišlo podvodom a „právnickou“ fintou. Cieľ bol daný.
Je potrebné zrušiť centrum svetlých síl. Je potrebné zničiť celú
Hyperboreu aj s jej centrálnou pyramídou. Je potrebné zrušiť aj vplyv
na nebeskú centrálu s nebeským chrámom.

Ale ako na to? Možno niekoho napadlo, že stačí zhodiť obrovský
mesiac, teda Leľu zo svojej stacionárnej polohy nad Hyperboreou a
nechať ju spadnúť na centrálnu pyramídu. K tomu pár krát zamávať
„ohnivým mečom“ nad antickými mestami a vrcholmi energetických
pyramíd a jednostranná vojna bohov sa nadobro skončí. Novej generácii
sa povie, že bola veľká vojna bohov, že útočili hlavne z druhej
strany a dobrí inváznici sa museli brániť. Keď je vojna, stane sa
nechtiac čokoľvek, no nie?
A sa to potom jednoducho takto spustilo.
Keď obrovský umelý biely vápencový
mesiac spadol na severný pól, zatlačil
Hyperboreu do hlbín mora a vyvolal také
vlny tsunami, že niekoľkokrát obehli v
špirále Zem a spláchli všetko živé. Voda
na pobrežiach a vnútrozemí stúpla o
päťdesiat, až dvesto metrov, podľa
polohy od epicentra. Vlny však
prešplechli aj cez najvyššie hory.
Vápencová drť z Leli sa čiastočne
rozpustila a čiastočne v úlomkoch a
štiepkoch usádzala aj na vyvýšených miestach hôr, sedimentovala v
niektorých dolinách a aj na miestach, ktoré dnes geológovia nemôžu
akosi logicky pochopiť. Zámer sa však podaril. Centrum bolo zrušené,
severná časť Terry zdevastovaná. Nehodné ľudstvo antických oblastí
takmer vyhubené, vybraná elita a Velikáni správnej krvi zachránení,
vybraný biofond aj s neľuďmi odložený a pripravený na reset. Kto z
Antických obyvateľov aj nezahynul, zahynie hladom a strádaním, zvyšok
vytlčú noví osídlenci. Teraz treba vypustiť z klietky jezuitov a
začať vyhladzovací proces tisícročnej histórie. Roboty je neúrekom.
Treba zahladiť stopy bývalej civilizácie, treba prepísať ďalšie
nápisy, vyzbierať a uschovať všetky kultúrne pamiatky, sprivatizovať
antické osobnosti a dať im nové príbehy a dejiny posunuté do
Etruskej, Minójskej a Helénskej doby. Je potrebné vykopať z ruín Rím
a vybudovať Vatikán. Treba vybudovať honosné a skvostné sídlo cirkvi
a kvalitnú cirkevnú hierarchiu s posunutím jej histórie do minulosti.
Z Velikánov Noemovej krvi sa musí totiž založiť rod pápežov, rod
vladárov budúcej Svätej Ríše Rímskej, panovníkov nového delenia
sveta…
Lenže pre všetkých Velikánov nie je dosť kvalitných elitárnych miest,
takže vzniká veľký vnútorný rozpor. Velikáni, ktorí sa cítili týmto
nedocenení vytvorili vlastnú enklávu v Anglii, Benátkach a na
severozápade Európy a rozhodli sa ísť vlastnou cestou. Viac ako
cirkevné strasti ich zaujímali svetské problémy a sústredili sa na
ovládnutie zvyšku sveta. Treba zasídľovať, preberať cudzie územia a
všetko ovládať na obchodnej a hlavne finančnej báze. Ak majú štatút
Človeka, cirkev ich ani nemôže ovládať.
Tento vážny rozpor inváznej elity má obrovské dôsledky a až dodnes
významne vplýva na neblahý chod dejín.

Ba dokonca je možné s určitosťou predpokladať, že tento proces sa
deje z nutnej vôle Najvyššieho Trojjedinného. Dáva aspoň vynikajúce
podnety a hnací motor vývoja v sfére súťaživosti a invázneho vývoja.
Pri tomto hektickom kúzlení, prepisovaní, dopisovaní a tvorení dejín
však sa zabudlo na anjelské bytosti. Stratili síce silu, spojenie s
Gaiou, mnoho bytosti v ktorých mohli prebývať, ale nestratili vplyv.
Tak sa stalo, že sa vývoj sveta pomerne rýchlo prehupol do novej
etapy vývoja, do Predpotopnej doby (pozri samostatnú kapitolu).
Reformovalo sa anjelskym vplyvom totiž náboženstvo, reformovalo sa
myslenie, naštartovala sa renesancia hodnôt osvietenstva. Obnovením
antických stavieb sa odrazilo v silnom vplyve rezonancií
prichádzajúcich z Nebeského chrámu. Dávne posolstvo Krista sa
premieta do nového myslenia všetkých ľudí, obrusuje sa surové invázne
myslenie a ľudia bez toho, aby si uvedomovali reálny dôvod sa
utiekajú do „domov božích“. Bez nutnosti meniť dogmy sa u ľudí ale aj
u neľudí dostavuje neovládateľná závislosť na pôsobení vyššieho
vedomia, stavajú sa nové a nové chrámy a klasická cirkev stráca vplyv
a význam. Myslí sa na všeobecné blaho, ľudia Velikáni, Človekovia a
aj ľudia stredného a malého vzrastu sa stávajú súčasťou komunity bez
akéhokoľvek vzájomného antagonizmu. Dokonca aj mnohí neľudia sa
stávajú z pohľadu konov Človekom! Velikáni sú síce najviac uznávaní,
ale nič nebráni uznávať aj ľudí malého vzrastu ak majú danosti a
prirodzenú autoritu. Autorita musí z človeka vyžarovať a kto sa vedel
spájať s vyšším vedomím, cítil, že túto autoritu má a ľudia ju
vnímajú. Chodiť sa „dobíjať“ do chrámov nebolo povinnosťou, ale priam
drogovou závislosťou, ktorej prepadli všetci, ktorí mali na to
danosti. Tak dosiahli svetlé bytosti vďaka pretrvávajúcej rezonancii
energie na špecifických miestach chrámov novú progresívnu dobu aj s
ľuďmi, ktorí by nikdy týmto smerom vývoja nešli.
Zúfalstvo a položenie cirkvi bolo znova na veľmi neblahej úrovni.
Predpotopnej dobe je pre jej osobité charakteristiky a dostupné
nepriame informácie venovaná samostatná kapitola tejto knihy.
Ako mohli dosiahnuť jej koniec? Ak hľadáme reálne možnosti, tak
najlogickejšou cestou, ktorou mohli inváznici problém vyriešiť, je
útok na nebeský chrám. V dohode strán sa takáto možnosť ani
nespominala. Jeho zničenie je jediná možnosť, ktorá nadobro odstráni
škodcov. Akú však mohli použiť zbraň? Nevieme, ale môžeme si tipnúť.
Ak si niekto naivne myslí, že
strelné zbrane v tomto období
fungovali tak, ako sa nám to
podsúva od odborníkov a
reštaurátorov, tak sa veľmi mýli.
Atmosferický tlak bol po páde
mesiaca Leľa síce znížený z 10
bar na nejakých 7-8 bar, čo
spôsobila kataklizmatická
absorpcia plynov do pôdy,
vápencov a morskej vody,

ale aj tak bol tento tlak osemnásobne vyšší ako je dnes (0.75 bar).
Myslieť si, že za týchto podmienok sa dajú vystreľovať obrovské
kamenné, či železné gule na nejaký cieľ, ako sa nám to podsúva, je
dosť naivné. Jednak tlak výbušniny je vysokým atmosferickým tlakom
rapídne tlmený a efekt sa úplne stráca, ale aj dostrel je vďaka
odporu vzduchu minimálny. Nečudo, že všetky novodobé pokusy oživiť
tieto delá sa končili fatálne. Ak bronzové delá hneď neroztrhlo, tak
aj dostrel a presnosť boli minimálne. Delá sú zo zvonárskej mosadze a
bronzu, nemajú závitový vývrt na stabilizáciu strely a tie pôvodné
nemajú dokonca ani záver, či aspoň zápalný otvor. Môžu po úprave
slúžiť iba ako signálne delá, ale v minulosti mali úplne inú funkciu.
Boli to účinné akustické delá, ktoré sa plnili špeciálnymi dutinovými
rezonátormi v tvare hroznového strapca a po údere na koncovú guľu sa
vytvorila tlaková vlna schopná búrať hradby.
Preto sa už stredoveké mestá budovali v hviezdicovom tvare, ktorý
umožňoval akustický rozptyl a utlmenie devastačnej akustickej vlny.
Ručné akustické zbrane aktivované
nitrátmi dokázali bez problémov
zhodiť jazdca z koňa. Napriek tomu,
že sa nám predkladá, že z nich
strieľali sekané olovo, lebo doba
bola neskutočne barbarská a ľudia
krutí ako besní psi, skutočnosť bola
úplne iná. Za cnostné sa považovalo
jedine férové zdolanie súpera ručnou
zbraňou, teda mečom, alebo kordom do
prvej kvapky krvi. Zranený okamžite
uznal svoju prehru a prijal porážku.
Popisy, maľby a grafické prejavy plné
dymu, krvi, odseknutých končatín a
hláv sú aspoň spoľahlivým vodítkom
pre určenie falošných vsuviek do
dejín uvedeného obdobia.
Ľudia sa totiž stali besnými psami až po tejto dobe a je tu prejavená
potreba aby sa predstava novodobej „humánnosti“v porovnaní s „krutou“
minulosťou stala základným prvkom v masírovaní myslenia. Treba totiž
vnímať klamlivú predstavu, že nikdy sme sa nemali lepšie a nikdy sme
neboli humánnejší ako teraz…
Keď budete čítať kapitolu o technických aspektoch vyspelej
predpotopnej doby, dozviete sa aj o možnostiach aeronautiky a
transportu ťažkotonážnych predmetov do veľkých vzdialeností, ale aj
výšok, takže nebolo problémom dopraviť ani pomerne silné akustické
delo na miesto vhodné na zasiahnutie Nebeského chrámu. Ťažko povedať,
či si páchatelia uvedomovali čo sa stane, ak pošlú akustickú vlnu
týmto smerom, ale pri technickom vnímaní nám musí byť jasné, že to
dopadlo veľmi zle.

Jednoznačne kdesi nad sibírskymi
pláňami, kde boli už len trosky
obrovských zničených antických
miest došlo pravdepodobne k
diverzii, ktorá spôsobila
prerazenie kryštálovej klenby
pod Nebeským chrámom. Chrám sa
rozsypal na trosky, hélium,
ktoré tvorilo najvyšší podiel a
najvyššiu vrstvu atmosféry
preniklo prierazom do Neba, tam
hélium expandovalo, vymrazilo
tam prítomný dusík, ktorý sa
okamžite zmenil na kvapalný a
pršal, až sa lial otvorom na Zem. Tesne pred dopadom na zemský povrch
sa vplyvom tepla a poklesu tlaku po úniku hélia začal kvapalný dusík
prudko vyparovať. Kto robí s procesmi šokového mrazenia, tomu nemusím
vysvetľovať, čo sa stalo so severným polárnym územím. Vznikol známy
permafrost, ktorý sa udržal na Sibíri dodnes a zachoval nám nádherne
zachované zvyšky fauny a flóry predpotopnej doby.
Máme k dispozícii šokovo zmrazené
tropické rastliny, ananásy vhodné k
priamej konzumácii, sibírske palmy,
srstnatých nosorožcov, levov, mamutov a
kopu iných zvierat, ktoré zahynuli v
jednej sekunde po katastrofe. Z obsahu
ich žalúdka vieme extrahovať ešte
nestrávenú potravu. A tak ako sa Sibír
po vyše dvoch storočiach postupne
rozmrazuje máme dôkazov už toľko, že sa
to nedarí ďalej úspešne zakrývať.
K tomu si vezmime hystériu z globálneho otepľovania, ale pravda je
inde. Vplyv ustupovania efektu šokového zmrazenia bude teraz veľmi
rýchle vplývať na počasie, ktoré sa iba zmení na pôvodné. Sibírske
palmy porastú znova. Mamutov dokážeme už teraz oživiť metódami
klonovania, len to nie je zatiaľ ideologicky vhodné. To by sa museli
klamstvá paleontológie, geológie a histórie najprv uznať. A aj
páchateľ genocídy by musel priznať vinu. To určite neurobí. Mútenie
„správnych“ vedeckých dôkazov bude ešte len gradovať v efekte
kopajúcej skapínajúcej kobyly.
To čo sa následne ešte len stalo, malo hrozné a ďalekosiahle
dôsledky. „Podlaha“ Neba z kryštálu totiž praskla a rozsypala sa na
úlomky a prach a padala dole v horiacich kusoch, čo zaznamenali
kroniky z tohto obdobia.
Menšie kusy a kryštálový piesok zaujali nízku obežnú dráhu a
desiatky rokov padali z oblohy. A zrniečka piesku padajú aj dodnes
formou známych meteoritických rojov. Veľké kusy však strhli so sebou
aj hlinený mesiac Fata vyrobený anjelmi na účel slnečného reflektora,

ten sa rozdrobil na prach a tiež
desiatky rokov pršal z oblohy v
podobe hlineného dažďa, ktorý
pozorovatelia zaznamenávali až do
polovice 19. storočia. Ten pokryl
povrch Zeme a prikryl hlineným
slojom často aj dve poschodia budov
zničenej predpotopnej doby. Piesok z
kryštálovej klenby vytvoril nápadný
pás púští cez pol Zeme a hlavne na území Afriky, kde podľa
stredovekých máp bola tisícka obrovských miest a teraz je len
nehostinná Sahara a kúsky oblohy.
S tým páchateľ určite nerátal.
Tu boli totiž významné sídla
Velikánov, ktorí mali úplne iný
plánovaný osud. Mali však smolu.
S nimi zahynuli aj mnohí ľudia
aj neľudia a obrovské množstvo
zvierat. Piesok napadal do
Atlantiku a prispel nemalou
dávkou aj na pokrytí územia
oboch Amerík. Na východe sa pás
kremenného piesku usadil širokým
pásom cez Arabský poloostrov až k územiu terajšej Číny.
No čo horšie, pád druhej z troch kopúl mal ešte jeden fatálny
dôsledok. Vzájomná výmena atmosfér medzi Zemskou s héliom a Nebeskou
s dusíkom sprevádzaná obrovským termickým efektom mala za dôsledok
skokovité zníženie tlaku o pár atmosfér, čo vyvolalo dlhodobé
ohluchnutie preživšieho obyvateľstva a krvácanie do mozgu. Kto prežil
u toho ťažký dusík s iným frekvenčným pozadím ako malo hélium vyvolal
dlhodobú stratu schopnosti reči. Ľudstvo ohluchlo, osleplo, onemelo a
sa doslova vrátilo do kamennej doby. Nevedelo zrazu čítať a písať.
Ani nemalo čím. Desiatky rokov strávených v jaskyniach sa prejavilo
na nálezoch runového písma, ako pokusu o návrat a zachovanie
písomnosti. To tiež popisujú účelovo predatované kroniky.
Po desiatkach rokov nemoty mohli bez problémov ľuďom novej „kamennej
doby“ infiltrovať nový jazyk s cieľom rozdrobiť rodové väzby a hodiť
to na Babylónsku legendu, ktorá s tým nemá nič spoločné.
No tlak atmosféry klesal aj naďalej, lebo vzniklé praskliny druhej
kupoly na Antarktickom venci spôsobovali možnosť úniku dusíka do
okrajového medzipriestoru a tlak atmosféry neustále pomaly klesal.
Len vďaka prirodzenej schopnosti kryogénnych plynov sa aj Antarktída
zamrazila na kosť a únik sa po desiatke rokov úplne zastavil a
ustálil na dnešnú pomerne nízku hodnotu. Keby to klesanie našťastie
neprebiehalo až tak pomaly a dusík nebol tak hustý a ťažký, nikto by
to neprežil. Aj tak je zázrak, že sa ľudstvo dokázalo na tieto
drastické zmeny vôbec adaptovať. Velikáni hynuli ako muchy po daždi.

Už v Predpotopnej dobe chodili o paličke, čo spôsobil už malý pokles
tlaku po antickej kataklizme, ale toto už nerozdýchali. Cirkevná
armáda neľudí bojovala za ich záchranu všetkými prostriedkami, ale
márne. Len malí ľudia, tí doslova sa plaziaci ako zver po Zemi a
prebývajúci v jaskyniach či katakombách mali šancu túto skazu prežiť.
Vďaka nízkej prízemnej hladine
kyslíka pomohla možno len náhoda
oblepiť zmeneným atmosferickým tlakom
spľasnuté krvinky a pomocou vzniku
oxidu železa zamedzila úniku energie
skôr, ako bola dopravená k orgánom
tela.
Krvinky boli pôvodne menšie, bolo ich
viac a mali guľatejší tvar, krv bola
modrá. Neboli tak nelogicky spľasnuté
a veľké, ako sú teraz. Toto nás ale
obdarilo problémami s priechodnosťou
krvi,vysokým tlakom, trombózami, či
infarktami. Krvinky totiž slúžia na
to, aby prenášali chirálnu energiu
obsiahnutú v éteri do tela a
uvoľňovali ju až na miestach k tomu
určených. Teraz to k životu s takým
nedostatkom priestorovej energie
veľmi nestačilo. Výkon energetickej sústavy Zeme spadol na zlomok
pôvodnej. Ľudia museli ako náhradu o to viac jesť a piť. Jedli
korienky, mach a trávu. Ak bola. Jedli sa aj navzájom. Inak to nešlo.
Veľká väčšina Velikánov bola skonzumovaná a ich náhla fyzická
indispozícia bola predpokladom k tomu, že sa stávali ľahko dostupnou
korisťou.
Len na severe a
severovýchode, kde sa
zachovali vegetariánske
tradície to bolo trochu
ináč a odolnejší, malí
ľudia neprepadli tomuto
šialenstvu. Katastrofálna
hygiena a životné
podmienky však prispeli
k tomu, že tráviaci trakt
bol osídlený zemnými
baktériami a fekálnymi
baktériami zvierat a stal
sa hlavným faktorom záchrany nového ľudstva. Nová bakteriálna sústava
si ale navždy zobrala u ľudí aj neľudí svoju daň a tou je silný vplyv
na ovládanie vôle človeka. Proste mu nasadila cyklus pravidelného a
vôľou neovládateľného hladu. Baktérie doslova začali vládnuť ľuďom a
prejavovali svoj hlad vplyvom na nižšiu aj vyššiu nervovú sústavu.
Odvtedy človek musí podobne ako zviera kŕmiť seba, aj svojich

osídlencov, ktorí mu za odmenu poskytujú svoje metabolické odpadky.
Je to veľmi neefektívny spôsob získavania energie a živín, ale
doslova zachránil ľudstvo. Nie je to režim na obraz stvoriteľa, aj
keď to asi nedokážeme rozumom pochopiť. Je však plne v súlade s
inváznou koncepciou. Možno nám tento proces sami, po zistení výhod aj
vedome vylepšili. Veľmi im to totiž zlepšuje formovanie nového raba,
ktorý je na potrave a zníženej životnej energii éteru omnoho viac
závislý, ako to bolo v minulosti.
Hustota energie je zúfalo malá a pre éterické bytosti dokonca takmer
nulová, takže znova iba zaliezli hlboko do útrob Gai.
Malí ľudia, ktorí dokázali prežiť radikálnu zmenu vyhľadávali a
rabovali opustené podzemné sklady z predpotopnej doby a zrejme vtedy
sa zrodil kult jedenia starých plesnivých syrov, skysnutého mlieka,
kyslej kapusty, vysušených a fermentovaných rýb a tiež rôznych iných
nečerstvostí, ktoré sa stali dnešnými lahôdkami. Nikdy by sa nám
mnohé gurmánske podivnosti neobjavili, nebyť nedávnej kataklizmy na
konci 18. storočia s dobehom až do polovice 19.storočia. Ale iste by
sme si to radi odpustili a bez tejto tragédie sa radi plne zaobišli…
Zaujímavé je, že Luna prestala po tejto kataklizme aktívne tieniť
Slnko a trvale za Slnkom akosi mešká. Počet zatmení sa podstatne
zmenil. To tiež asi nebol zámer detí Luny...
Žijeme vďaka „niekomu nás tak milujúcemu“ v najhoršej dobe v akej Zem
kedy bola a ani si to vôbec neuvedomujeme. Narodili sme sa tu, takže
to už berieme len ako fakt. Sme presviedčaní o našej výnimočnosti,
aby sme nevideli čo s nami urobili a ako nás zotročujú. Z hľadiska
invázneho vývoja a odolnosti voči nepriaznivým životným podmienkam
sme však zase postúpili oveľa vyššie. Pre zachovanie základných
životných potrieb musíme ale vyvíjať mnohonásobné úsilie, oveľa
vyššie ako v minulosti. Ale nehovoria nám, ako blízko sme boli na
pokraji skazy. Ani to, že vesmír je aj tak pre nás absolútne
nehostinný a nevhodný pre život, zbytočne si niečo namýšľame. Ako nám
to ukazujú praktické poznatky z aplikácie elektrických generátorov na
výrobu elektrickej energie (z éteru!) vo vyšších nadmorských výškach
strácajú rapídne účinnosť. Hustota chirálnej energie už nad 3,5 km
nad morom začína klesať a ani my preto nie sme schopní bez dlhodobej
adaptácie vo veľkých výškach dlhodobo prežívať. Žijeme z chirálnej
energie éteru, nie z kyslíka, ako sa nám to snažia nahovoriť.
Kyslík nám žiadnu energiu nedáva. Vracia sa do obehu bez straty
molekulárnej hmotnosti a vychádza dokonca v určitom podiele naviazaný
na uhlík z usmrtených buniek (ako C02). Ako silný radikál spôsobuje
odumieranie buniek obetujúcich sa za prevzatie energie z krviniek a
urýchľuje starnutie. Ale nás zachránil. Aj pocit „dusenia“ vyvoláva
zvýšený obsah kysličníka uhličitého a nie nedostatok kyslíka, to je
vedecky overený fakt, len sa o ňom málo hovorí.
A zostala nám už len posledná ochranná kupola od matky Gai. Bez nej
nebude ani ten úbohý zvyšok atmosféry, ktorý máme, vesmír ju zhltne
do vákuovej hmly. Žiadna gravitácia totiž neudrží hélium a zvyšnú
atmosféru, na to môžeme zabudnúť. Technicky to neide. Myslieť si to
môžu len naivní hlupáci, ktorí s technickými plynmi nikdy nerobili.

Preto páchatelia urputne strážia celistvosť kupoly na Antarktickom
venci a nepustia nás tam za žiadnu cenu. Od okolitých svetov musíme
byť hermeticky uzavretí, lebo ak niečo zanedbáme, vysoký tlak
z iných svetov nás už asi len zabije. Prechodové portály ak aj
existujú, musia byť veľmi kontrolované, sofistikované a technicky
náročne udržiavané.
Preto tá hystéria z topenia ľadovcov. Čo ak unikne aj ten úbohý
zvyšok atmosferického tlaku? Preto tie hry na ozónovú dieru a strach
z globálneho otepľovania. Inváznici sa už nedokážu dostať ani na
svoju matku Lunu a hrozí im že zahynú tu s nami. Bráni im v tom
enormne hrubá, tvrdá vrstva hélia pod Lunou a dve silové polia
nahrádzajúce prasknuté kryštálové kupoly. Rakety sa od nich odrážajú,
ako od skla a zakrivujú svoju dráhu. Smola. Páchatelia už neujdú z
tejto skazenej hry. A dobre to vedia. Nezachráni ich ani CERN ani
žiadny tajomný bozón, antienergia, či antigravitácia. Ich teória
hmoty je totiž vadná od základu a stavajú ju na obrovskom omyle.
Vlastnou vinou padli do vlastného teoretického klamstva. Všetko totiž
robia naopak. Negácia to je ich pomýlený kód a blbá schéma. A sami sa
na to namotali.
Vedia dobre, že žiadna gravitácia
nikdy nezaguľatí vodu a napriek
tomu ďalej tvrdia, že Zem je malá
guľa. Vedia veľmi dobre, že žiadna
gravitácia neudrží bez kupoly
ľahké plyny, ktoré istia dolnú
atmosféru. Zem je guľa, to je
pravda, ale je to Gaia, teda
obrovská guľa a na našom
teritóriu, teda na Terre takmer
úplne plochá, na Antarktíde
uzavretá poslednou ešte funkčnou
kupolou.
Pravda o tejto skutočnosti by
uspokojila obe strany sporu. Obe majú totiž pravdu, Zem je guľatá aj
plochá zároveň, takže prečo ich nezjednotiť?
Lebo je lepšie nech sa hádajú ďalej a vzájomne sa posmievajú?
Radšej si nepriatelia zmieru vymýšľajú nápadné detaily o
vzhľade,funkcii a tvare vesmíru,planét a asteroidov a pritom o tom
nevedia vôbec nič. Technicky to všetko je totiž absolútny nezmysel.
Spomeňte si na základné pravidlo : čím detailnejšie a presnejšie sa
popisuje niečo, čo vy neviete nijak a nikdy skontrolovať, čím viac
nápadných podrobností, presných čísel a pekných falošných obrázkov,
vám predhodia, tým ide o väčšie a o to sofistikovanejšie klamstvo!
Mohlo ideologicky fungovať akurát tak v čase po vylezení z kamennej
doby a neskôr muselo byť udržiavané výchovou, školstvom, vedeckým
oblbovaním a predkladaním hotových šablón, ktoré keď nepoužijete, nie
ste vraj vedec. Vedec je totiž človek, ktorý má patent na rozum len
vtedy, ak je v klube a používa klubové šablóny a klubový jazyk,

ktorému plebs nerozumie. Vedci, ktorí ešte aspoň trochu myslia a majú
v sebe súdnosť to dobre vedia, ale žiaľ musia mlčať.
Ako to celé uzavrieť? Sme banda nedokonalých bytostí zachránená vďaka
vyššej adaptívnosti, alebo sme deti bohov? Ukazuje sa, že prežilo to,
čo má najviac génov Evy a malý, kompaktný a dokonalý tvar vytvorený
na obraz boží, nevyžadujúci vysoký obsah nadnášajúceho hélia a vysoké
dávky životnej energie s minimálnou potrebou dávky náhradného média,
teda transportného kyslíka dočasne uzatvárajúceho obal krvinky.
Skúsenosti zo zatajovanej predpotopnej doby jasne hovoria, že k tomu,
aby sme boli deťmi bohov potrebujeme len to, aby sme prijali ducha
svetlých bytostí a nezáleží ani na tom, aká sme rasa. Stačí keď sme
ľudia, uvedomujeme si to, riadime sa vlastným rozumom a máme
svedomie. Veď anjelské svetlé bytosti dokázali vstúpiť do čohokoľvek,
čo si len zaumienili, alebo v prospech tvorenia potrebovali. Ak to
mohli byť draci, lietajúce obludy, morské príšery, tak prečo by práve
nás z toho vynechávali? Sme tvarovo k nim najbližšie. Sme tvarovo
dokonalí v správnej rezonančnej oblasti, ale bohužiaľ niekto sa
postaral o to, aby sme tejto možnosti boli navždy pozbavení a mohli
byť len rabmi, rovnako ako neľudia, bioroboti a neprebuditeľní.
Presne o tom je zrejme aj posolstvo Ježiša Krista, ktorý ukradol aj
rabov z osídiel okupantov a učil a naučil ich prijímať vyššie vedomie
a pocit božských stvorení. Museli ho preto nechať vo viere preživších
ľudí, lebo tam bol zakotvený veľmi tvrdo a hlboko v podvedomí. Mnohým
totiž iba viera v Ježiša pomohla prežiť aj túto hroznú kataklizmu.
Ikony, obrazy, sochy, piesne, chorály, texty v troskách chrámov, to
všetko sa prerobiť nenápadne a rýchlo už nedalo. Tak ako všetko iné,
včítane dejín, aj toto ale sprivatizovali, upravili na svoj obraz a
predhodili ťažko a pomaly sa preberajúcim ľuďom z novej doby
kamennej, ako ich pôvodnú vieru.
A oni uverili a veria novému, zámerne skreslenému príbehu. Veria síce
v správnu osobu, ale nepoznajú jej pravé a nefalšované učenie.
A preto je tak mnoho ateistov, neveriacich, ktorým sa ten cirkvou
predstavený kompilát z pohľadu logiky nepáči, nezdá sa im a
nevyvoláva v nich ani štipku dôvery. Sú to ľudia s vyšším vzdelaním,
vyšším poznaním, ale napriek tomu veria v pravdu okupanta, v šablóny,
ktoré určujú a obmedzujú ich obzor a vnímanie sveta. Je to škoda,
lebo vďaka tomu nepriateľ a okupant víťazí na celej čiare.
Neprebuditeľných okupant pekne , bez námahy pasie v svojom košiari
nevedomosti, ale prebuditeľní sú žiaľ úplne mimo hru a nedokážu sa
pozrieť na príčinu svojej averzie k vyššiemu vedomiu. Prečo by sa
mali zaoberať hlúpymi rozprávkami o Ježiškovi? Nenapadne ich, že ide
iba o ideologický zámer postavený na klamstve. Zámerná forma ako ich
znechutiť. Ako ich nevytrhnúť z otroctva. Rafinované a zvrátené...

