TECHNICKÉ ASPEKTY PREDPOTOPNEJ DOBY.
Predpotopná doba? Áno v 19. storočí, teda v dobe po druhej globálnej kataklizme sa tento pojem ešte v
literatúre a v bežnej hovorovej reči často používal, kým pomaly nedoznel v podvedomí tých ľudí, ktorí
ešte dobrovoľne neklesli na úroveň dnešných biorobotov. Teda ľudí dobrovoľne nemajúcich vlastný
názor a ani nesnažiacich sa o pochopenie toho čo sa deje a čo sa v minulosti stalo.
Časom však pojem „predpotopná doba“ strácal konkrétny význam a do dnešných čias došiel ako niečo
už absolútne abstraktné, alebo len popis niečoho technicky starého (predpotopný stroj a pod.)
Ale táto doba reálne existovala. Vyznačovala sa vysokým stupňom technickej vyspelosti, ktorá bola
daná šťastím, že prvá kataklizma, ktorá zničila antický svet pár stoviek rokov pred tým, ešte aj v tejto
dobe poskytovala relatívne ideálne životné a fyzikálne podmienky.

Nám to príde určite podivné, ale je to len preto, že už celé generácie sa rodíme do týchto terajších
životných podmienok, ktoré považujeme z hľadiska nášho poznania dokonca za dokonalé. Zotretie
našej pamäte, rozbitie rodových väzieb a dôkladná prevýchova mala svoje príčiny a kto ich chce
pochopiť, musí pochopiť aj inú históriu, ktorá je popísaná v príslušnej kapitole tejto knihy.
Pre zjednodušenie dôvodov zmeny popotopných životných podmienok si teda aspoň povedzme, že
druhá kataklizma bola sprevádzaná rozbitím druhej ochrannej kupoly, čím došlo k okamžitému úniku
atmosféry do priestoru poslednej, najvyššej z troch kupolí, ktorá ešte ako posledná obklopuje Zem.
Pravdepodobnou príčinou bol náraz umelého satelitu Fata, ktorý bol inštalovaný tesne pod druhou
kupolou. Prečo a načo bol tento satelit inštalovaný si samozrejme povieme neskôr. Je o tom veľa
historických dôkazov, takže sa o tom nebavíme v žiadnom prípade len hypoteticky. Náraz spôsobil
pravdepodobne náhle otvorenie druhej kupoly nad Sibírskym územím, čím došlo k prudkej vzájomnej
výmene hélia a dusíka z atmosféry a medzipriestoru a malo to samozrejme za následok známy efekt
šokového zmrazenia, ktorý premenil koncom 18. storočia Sibír a severnú polárnu Arktídu na obrovský

kus ľadu. Chladná atmosféra sa náhle zviezla po okrajoch kupoly až ku Antarktíde, ktorú tiež zmrazila.
Šokové mrazenie sa používa aj dnes, napríklad v potravinárstve a je pomerne jednoduché. Stlačený
dusík, alebo hélium necháme prudko sa vypariť-expandovať nad produktami, ktoré chceme šokovo
zmraziť a náhly pokles tlaku spôsobí tak intenzívne schladenie, že potraviny zmrznú na kosť behom
zlomku sekundy. Preto nachádzame sibírske mamuty v požívateľnom stave so srsťou na tele a s ešte
nestrávenou potravou v žalúdku. Kolízia spôsobila na nízkej obežnej dráhe vznik dvoch vrstiev
trosiek, ktoré pomerne dlho obletovali sféru nad povrchom a postupne padali na zemský povrch v
kataklizmatických cykloch trvajúcich až za polovicu 19. storočia. Pozostatky Faty mali štruktúru hliny,
ktorá pokryla obrovské teritória a pozostatky kupoly mali kremičitú štruktúru „saharského“ piesku,
kde aj poväčšinou postupne skončili. To čo tam ešte zostalo v pravidelných cykloch padá dodnes dole
vo forme meteoritických rojov.
Vráťme sa však pred obdobie, kedy sa to stalo, teda do Predpotopnej doby, 15-18. storočie.
Pred rozbitím kupoly boli hlavnou zložkou atmosfér pod a nad kupolou dusík, hélium, CO2, vzácne
plyny, vodná para a kyslík tlačený k zemi v malej vrstve. Na kupolou bol tlak oveľa menší a obsahoval
prevahu dusíka.
Tlak bioatmosféry sa pred kataklizmou pohyboval až na úrovni vnútrobunkového tlaku biologických
štruktúr, preto sa dá predpokladať že bol na úrovni 6-8 atmosfér. Takýto stav je, vlastne bol prirodzený
a umožňoval oveľa jednoduchší osmotický proces, ktorým sa realizuje látková a energetická výmena v
biologických organizmoch s jeho okolím. Preto v dôsledku prudkého zmenenia tlaku únikom nad
kupolu po kataklizme došlo k masovému uhynutiu mnohých zvierat a v ľudskej rase hlavne velikánov,
teda pravej šľachty. O tom si viac povieme v nasledujúcich statiach.
Nás však bude viac z technického hľadiska zaujímať vysoký obsah hélia a vodnej pary v atmosfére.
Hélium je prirodzeným produktom matky Zeme, ktorú nazývali Gaia a jeho obsah v atmosfére mal
dvojaký význam. Jednak spôsoboval zvýšenie prirodzenej zvukovej frekvencie a tým aj zlepšenie
prenosu vyšších harmonických frekvencií, čo umožňovalo využiť tieto vlastnosti na jednoduchú
komunikáciu pomocou rezonančných štruktúr stavieb a pomerne jednoduchých tvarovo ladených
aparatúr. Zároveň sa udržiavala vysoká hustota a hodnota rezonancie energetického pozadia, ktorým sa
všeobecne živil ľudský organizmus. To sa teraz bohužiaľ musí suplovať nadmerným pitím, jedením,
solením a sladením. A tiež intenzívnejším dýchaním, so zapojením kyslíka do katalizácie energie.
Ako hélium zvyšuje rezonančné frekvencie si môžete sami overiť jednoduchým vdýchnutím hélia z párty
balónika. Je to bežne dostupná zábavka. Hélium je prostriedok hĺbkového potápania.
Pre vtedajšiu dobu bolo obrovským prínosom hlavne technické využitie hélia, ako leteckého a
transportného média. Celá predpotopná éra sa vyznačovala využívaním balónov a vzducholodí pre
verejnú a stavebnú dopravu. Získanie hélia bolo pomerne jednoduché. Aparatúry na vzducholodiach ho
oddeľovali z vyšších vrstiev atmosféry a skvapalňovali. Potom sa plnili do lietajúcich a transportných
aparatúr.
Nosnosť vtedajších vzducholodí bola enormne vysoká, vďaka vysokej hustote atmosféry a jej
vysokému atmosférickému tlaku. Preto nebol najmenší problém premiestňovať tisíc tonové megality,
zdvíhať obrovské stĺpy, či kolóny a bez námahy ukladať preklady, mostovky, liatinové konštrukcie
alebo budovať kupoly stavieb. Taktiež sa to prejavilo prudkým rozvojom kartografie a mapy z tohto
obdobia sa vyznačujú nebývalou presnosťou a detailnosťou. Väčšina však je pod zámkom, alebo
predatovaná do neskoršieho obdobia.
Samotné letectvo, teda plachtenie a využitie kĺzavého letu bolo vtedy omnoho jednoduchšie, nakoľko
pre vztlak stačila omnoho menšia plocha krídel. Ostatne to aj vidno na rôznych dobových technických
náčrtkoch, kde lietadlá a vírniky majú pomerne malé aktívne plochy, preto sa nám zdá, že nikdy
nemohli lietať.
V skutočnosti bolo možné „lietať“ hoci aj v drevenom koryte s pomerne malými krídlami.
A ak vznášanie podporila pomerne malá héliová vzducholoď a pridali ste pár vesiel...

Hélium sa dalo jednoducho recyklovať, bolo ho dosť,
nespôsobovalo žiadne ekologické problémy, nehorelo, ani
nevybuchovalo, takže táto doba na rozdiel od našej,
nepomerne sťaženej, nepotrebovala investovať do technickej
stránky žiadne mimoriadne vstupy.
Pokusy imitovať predpotopné aeronautické zariadenia sa v
našej dobe odohrali niekoľkokrát, ale neskončili veľmi
úspešne. Dokonca sa objavili aj také názory, že nemá
význam kopírovať predpotopné projekty lietajúcich aparatúr,
lebo sú vymyslené a neschopné letu…
Nečudo. Keby sme mali aj dnes vtedajšie podmienky
dívali by sme sa na ich reálnosť úplne ináč.

Ďalším charakteristickým a snáď najznámejším znakom predpotopnej doby sú parné stroje. Ich objav
si samozrejme sprivatizovali po predpotopnej dobe Angličania, ako všetko, čo sa vtedy dalo, preto v
skutočnosti nevieme kto je autorom tohto vynálezu. Cirkev a Anglikáni sa postarali o dokonalé zotretie
všetkých stôp z tejto doby, takže si kľudne mohli spätne do histórie zapísať hoci Jamesa Watta, ako
autora. Ale to už poznáme z logiky falošnej histórie, ako sa to po kataklizmách drzo robilo.
Našťastie vtedajšie parné stroje sa nedali s terajšími ani len porovnať, takže táto zlodejina sa minula aj
tak svojmu účelu. Dôvodom je aj špecifická vlastnosť vody, ktorú teraz žiaľ nemáme k dispozícii.
Voda pri tlaku 8 atmosfér sa chová trocha ináč, ako pri dnešnom nízkom tlaku! Aby nám voľne zovrela
potrebujeme jej poriadne naložiť! Bublať začne až niekde pod hodnotou 300 o C a keď ju prehrejeme
na 374,15 o C a budeme držať nad touto hodnotou nikdy sa nezmení na vodu! Totiž tu sa končí fázový
diagram kvapalného skupenstva vody náhle v bode K.

To znamená, že prehriata para vo vtedajšej dobe mala účinnosť o akej sa dnešným motorom môže iba
snívať. Ak vám okolitý atmosferický tlak držal steny nádoby tlakom 8 bar, potom ste mohli pracovný
tlak vo vnútri valca a kotla zvýšiť nad túto hodnotu o poriadny výkonový záber.
Nečudo že parné stroje predpotopnej doby poháňali napríklad také exkavátory a lokomotívy, že ľudia
boli popri nich iba mravce! Pritom zariadenie bolo v princípe úplne primitívne a jednoduché.

O to viac sa mohlo dbať na estetiku a vzhľad aj najmenších detailov. Životnosť zariadení bola
nekonečná, výkon enormný, účinnosť obrovská a para bola pri danom tlaku neviditeľná!

Nečudo, že keď sa po predpotopnej dobe
pokúšali ľudia oživiť predpotopné stroje,
boli sklamaní ich slabým výkonom a
veľkou váhou. K predpotopným lodiam sa
preto museli dorobiť sťažne a plachty.
Potom ich na dlhú dobu prestali aj
používať a parné motory vyhádzali.
No ich oceľové zvárané trupy sa používali
hlavne na vojenské účely ešte dlhú dobu.
V dokoch sa zachovali obrovské zvárané
trupy týchto lodí až do začiatku
dvadsiateho storočia. Keďže nevedeli ešte
dlho oceľ zvárať, nitovali k nim nadstavby
a honosili sa nimi v podobe takých lodí,
ako bol napríklad Titanic.
Ten, ktorý sa musel tak záhadne potopiť
pri svojej plavbe cez Atlantik…

Nádherné estetické stvárnenie technických detailov predpotopnej doby môžeme len obdivovať…

Aj atmosféra tejto doby stvárnená umelcami dýcha zvláštnym čarom.

A platí to aj o technickom stvárnení bežných predmetov dennej potreby:

V technickej oblasti spojenej s navigáciou sa stretávame s vysokým prepracovaním detailov a
realizáciou funkčnosti:

Prevedenie mikroskopu:

Strojné výrobné zariadenia:

Čo ešte k tejto poslednej ére vyššej technickej hodnoty životného prostredia povedať?
Ťažko niečo detailnejšie, pretože niekto potreboval, aby táto doba nikdy neexistovala, aby nám mohol
tvrdiť, že všetko čo zanechala vybudoval niekto úplne iný a to údajne oveľa neskôr.
Predpotopná doba nám však zanechala omnoho viac než si myslíme.
Sú to všetky opravené stavby Antickej doby, nádherné chrámy a paláce, technické zázraky, mestá po
celom svete označované falošným názvom „koloniálna kultúra“.
Táto doba nám nechala nádherné stavby, mosty, tunely, podzemné dráhy, železnice, banské diela,
priehrady, prieplavy a iné diela, ktoré ak ako tak vydržali aj poslednú kataklizmu, boli len
recyklované.
V tejto dobe prebehlo poantické znovuosídlenie a zmapovanie prakticky celého sveta.
Keby sme mali možnosť nahliadnuť do zakázaných archívov z tejto doby a vyhádzali všetok
sfalšovaný balast, ktorým sme od narodenia kŕmení, vedeli by sme určite viac…

STAVEBNÉ TECHNIKY PREDPOTOPNEJ DOBY.
Stavebné techniky predpotopnej doby musíme chtiac, nechtiac považovať za viac než veľkolepé.
Vyznačujú sa niekoľkými zvláštnosťami, ktoré sú neklamným znakom tejto doby.
Medzi najvýraznejšie patrí preberanie a inovovanie antického štýlu, vysoká estetická zdobnosť reliéfov,
unifikácia hromadne, teda priemyselne vyrábaných stavebných prvkov používaných jednotne po celom
svete. Pokračuje ešte preferencia gigantizmu, aj keď v už redukovanom rozsahu. Ďalším znakom sú
ťažkotonážne aeronautické stavebné technológie, čiastočná náhrada nosných častí oceľovými
profilmi, používanie granitových blokov a blokov zo strojovo opracovaného kameňa, superpresné a
veľmi kvalitné tehly. Ale tiež technológie betónu, umelého mramoru a umelého granitového štuku
ukončené lakovaním a leštením. Toto však už ako tak zvládame aj dnes.
Niektoré stavby sa nedali poprieť a tak sa priznali, aj keď bola snaha datovanie posunúť čo najbližšie
ku koncu 18. storočia.

Nakoľko sa aeronautické technológie, teda osadzovanie ťažkých liatinových blokov vzducholoďami
nemohlo priznať, tak sa vymyslela rozprávka, že sa vedľa postavila malá oceliareň v ktorej vyrobili
oceľoliatinu a priamo na mieste odlievali prvky takmer 6 tonových rebier s takou presnosťou, že sa
skladali do seba bez skrutiek, alebo nitov… Pekná blbosť! Takýchto mostov bolo veľa a všetky sa akosi
náhodne radšej zničili...

Veľa liatinových mostov bolo napríklad v Petrohrade, ale keďže Rusi oficiálne nevedeli stavať mosty,
tak im ich údajne neskôr postavili rôzni cudzinci. Napríklad tento liatinový most postavili nejakí
architekti okupantmi nazvaní Struve, Weiss a Rachau:

No ale v Paríži už Rusi vedeli stavať, stačilo, že to zakryl privatizovaný cár Alexander.

Privatizácia predpotopných stavieb má vždy prapodivný scenár. Stavba náhle zhorí a potom sa postaví
behom pár mesiacov niekym vhodne vybraným s prapodivnou osobnou históriou. Čo na tom, že ani
dnes by sme to s našimi technológiami tak dobre a rýchle ani náhodou nepostavili…Ľudia v 19 storočí
neschopní si doma zriadiť ani kúpeľne a toalety robili také zázraky o ktorých sa nám nesníva.

V takýchto objektoch sa potom robili výstavky ukradnutých antických a predpotopných artefaktov…

V tej dobe, po poslednej kataklizme, ak ste sa chcel stať napríklad významným ruským staviteľom,
stačilo splniť tieto podmienky:
• Nesmel ste byť v žiadnom prípade korenný Rus. Tí nikdy nič nevedeli…
•

Musel ste mať dostatočne bujnú fantáziu.

•

Musel ste vedieť nakresliť, ako by ste nejakú predpotopnú stavbu postavili napriek
neskutočným technickým problémom a neexistencii žiadnych súčasných technológií.

•

Musel ste to ale obhájiť u Romanovcov a ostatných tvorcov údajne „Ruských“ dejín.

Panovník vám rád poskytol
všemožnú fiktívnu pomoc, ako
napríklad tisíc mužíkov s holými
rukami schopnými vysekať z
granitového masívu blok o váhe
1000 ton.
Potom vám z neho za týždeň
zubami vyhrýzli granitovú kolónu
o váhe 600 ton
s tak dokonalým kónickým tvarom
a čistým povrchom, že dnes by
sme to nedokázali ani náhodou.
Bez problémov vám to dopravili až do Petrohradu.
Postupne na koňoch a potom loďou...

Viete, ruská inteligencia neexistovala ani neexistuje, ale primitívni lovci medveďov to zmákli zadnou
ľavou…
Veď pozrite, na mnohotonové bloky stačia iba štyria ruskí medvedi a ide to ako po masle…
Zrejme oni učili ako na to aj veľkolepých staviteľov egyptských pyramíd.

A teraz už len nakreslíte ako tú 600 tonovú opachu postavíte na nohy. Ale v podstate žiadny problém!
Pár zbitých drievok a keď treba, panovník pošle hoci aj armádu. To sú totiž onakvejší chlapi! Takto
hravo zvládnete 600 tonové vyloďovanie evidentne nejako podivne skrátenej kolóny:

„Priebeh realizácie sa v žiadnom prípade nebude fotografovať, to robia len leniví Američania. My to
oveľa vierohodnejšie namaľujeme a podáme oveľa dramatickejšie.“

„Namaľujeme aj bandu vyobliekaných parazitov, ktorí samozrejme budú len čumieť ako pár mužíkov
porušuje fyzikálne zákony. Tak predsa má vyzerať nový spoločenský poriadok: Ruskí sedliaci makajú a
my sa dívame...“

No pozrite ako to nádherne ide! Žiadny problém. Armáda a pár povrázkov a 600 ton je vo vzduchu!

Sú aj iné maľby. Nikto si nevšimol, že cieľom tejto drevenej maškarády bolo v skutočnosti sa len
dostať na vrchol jestvujúcej kolóny, zmeniť pohanské znaky a symboly a dodať tam tie „naše“,
kresťanské. Potom už len zbúrať falošnú dostavbu, ktorá to predtým mala zakrývať nejakým
kresťanským chrámom, ale ten sa už pri výstavbe zrútil a znovu odhalil kolónu v plnom profile. Preto
sa kolóna musela asi priznať.
Ak si porovnáte Alexandrijskú kolónu s jej zachytenou
podobou z Predpotopnej doby, tak sa líši len perspektívou
pohľadu a ideologickými falzifikátmi hore a dole.
Nikto ju odnikade nedoniesol, ani nevyrobil. Na to
nemáme ani teraz, aby sme to dokázali. A mať nebudeme.
Preč sú časy aeronautiky, keď sa bez námahy prenášali aj
Egyptské stély a skončili vo veľkomestách predpotopných
miest v Európe, či Amerike. Tam sa v 19 storočí iba
vhodne predatovali a pridelili komu bolo treba. Napríklad
tomu, kto najkrajšie nakreslil ako ju vyzdvihol v Egypte,
ako nalodil a pekne na mieste vztýčil napríklad až niekde
za oceánom.
Myslíte si že toto klamstvo nie je možné, že si to ľudia
musia všimnúť? Kdeže, to tak nefunguje! Pochopíte to až
vtedy, keď sa napríklad vaše deti budú učiť že US Steel
Košice nám postavili Američania, lebo Slováci také niečo
predsa nemohli postaviť. Ak ešte náhodou budete žiť,
zbytočne to budete niekomu vysvetľovať. Aj tak vám vaši
potomkovia neuveria. Pravda je predsa to, čo sa učia v
škole, no nie? A my sme prehrali studenú vojnu…

Nebudeme plakať nad rozliatym mliekom
a pozrime sa čím falošného autora tzv.
Alexandrijskej kolóny ešte obdarili. Asi bol
u dvora pri návrhu výroby, transportu a
vztýčenia kolóny dostatočne úspešný, tak mu
pridelili aj účasť pri výstavbe chrámu sv.
Izáka. Tento chrám sa vyznačuje typickou
predpotopnou, veľmi sofistikovanou kupolou
vytvorenou z ťažkých oceľových konštrukcií.
Môžete si to pozrieť na obrázku. Žiadna
sranda v takej výške, odvise, pri takej váhe a
problematickej dostupnosti stavebnej
techniky k osi uloženia.
No najkrajšia je rozprávka, ktorá
sprevádza plán a výstavbu tohto diela.
Podľa všetkého máme veriť tomu, že ruskí občania sa tak zamilovali do kresťanskej ideológie, že sa
14 000 veriacich poskladalo na jeho výstavbu strhali zo seba všetko zlato a darovali ho na tento
ušľachtilý cieľ. A nevadilo im, že objekt bol po dobu 43 rokov iba obložený borovicovým drevom,
ktoré zrejme museli niekoľkokrát meniť, lebo zhnilo… Počas tejto doby podľa mňa strhávali z
fasády nevhodné prvky a nápisy predpotopnej doby a až v roku 1859 ho ukázali verejnosti v
plnej sfalšovanej kráse.

Je to úžasné údajne obetovať až 6
násobok hodnoty Zimného paláca na
takéto krásne dielo. No myslím si,
že bolo by omnoho krajšie
v pôvodnej podobe, keby ho len
reštaurovali tak, ako ho v
Predpotopnej dobe navrhli.
Podivné je aj technické znázornenie
prác - nájazdovej rampy na prenos
nejakých megalitov, ale „autor“ to
asi tak videl, tak čo už. Na prepravu
blokov už nestačili štyria mužíci, ale
fantasta ich načrtol pre istotu šesť,
veď strmina je to poriadna… No
prizerajúcich sa „inteligentov“ je
minimálne osem. A nečudo že sa
stým plahočili 43 rokov, keď sa
údajne robilo iba v zime, keď na
rampu mohli nahádzať sneh a potom
to po snehu ťahať na saniach.
Autor geniálneho riešenia? Znova ten istý neruský génius Auguste de Montferand.
Myslím že to stačí na pochopenie systému „chváliť sa cudzím perím“. Tak sa po kataklizme okolo roku
1790 robilo všetko. Privatizovali sa stavby, územia, osobnosti, umelecké diela, technické objavy a
hlavne ľudstvo ako také. Veď aby mohol napríklad „ruský“ cár zrušiť nevoľníctvo, museli mu ho
najprv do minulosti zaprotokolovať že vôbec bolo... Aby hlupáčikovia v Rusku vedeli, o koľko sa im
teraz lepšie žije v „novej“ Rusi pod cudzou láskavou nadvládou inváznikov. Žiaľ, my takto nevedomky
žijeme tiež...
TECHNICKÉ ASPEKTY POPOTOPNEJ DOBY.
Základné rozdielové aspekty sme si načrtli, ale môžeme si ich pre istotu zopakovať.
Po II. potope nastala radikálna zmena životných aj technických podmienok. To už vieme.
Zmenu životných podmienok si odniesli hlavne Velikáni, ktorí pomaly a isto po kataklizme vyhynuli,
kým silní jedinci z kategórie „plebs“ ako tak prežili. Ak by neprežili, tak tu asi nie sme, to dá rozum.
Zmenu technických podmienok si zase odniesli „nefungujúce“, alebo lepšie povedané zle fungujúce
parné stroje a lietacie aparatúry. Zníženie hustoty atmosféry sprevádzalo zníženie hustoty energie, čo
malo za následok odstavenie jednoduchých foriem získavania takzvanej atmosferickej elektriky.
Predtým stačilo vákuovať sklenenú fľašu v ktorej bola zatavená elektróda, fľaša sa umiestnila vo výške
pár metrov od zeme a elektróda sa uzemnila a samovoľne mohla svietiť bez obmedzenia. Pridaním
vzácnych plynov ste mohli meniť intenzitu aj farebné spektrum. Ak ste potrebovali vyššie elektrické
výkony, stačilo zbierať rozdielové potenciály v atmosfére. Znamenalo to hlavne zvýšiť vzdialenosť
medzi zbernými elektródami. Na všetkých kupolách, strechách a strešných ozdobách takéto
zariadenia evidentne boli. Kým ich nenahradili ideologické maskovacie kríže rôznych cirkví. Toto
všetko po kataklizme prudko padlo a doznievalo v prudko klesajúcej rezonančnej krivke ešte nejakých
sto rokov. Už na prelome 19. a 20. storočia sa začali objavovať značné problémy so získavaním
atmosférickej elektriky a sám Nikola Tesla už počas svojho života pozoroval túto postupnú stratu
rezonančnej schopnosti atmosféry a rozmýšľal, ako by ju znova vyvolal a oživil.

Výsledok je teraz žiaľ taký, že na získanie 1 kW elektrickej energie potrebujeme zhruba 1 kW
práce, pomocou ktorej rozbijeme chirálnu rovnováhu obsiahnutú v prostredí.
Tieto zmeny nás však našťastie nezastavili a mali aj určitý pozitívny dopad. Museli sme totiž viac
rozmýšľať, ako s prírodou vybabrať, aby sme od nej späť získali to, čo pre život potrebujeme. Museli
sme napríklad trochu ináč koncipovať parné stroje a aspoň trochu zvýšiť ich účinnosť aj v terajších
tlakových podmienkach. Museli sme vymyslieť, ako zvýšiť vztlakovú silu v leteckej technike, aby sme
sa mohli znovu odpútať od zeme. Museli sme vymyslieť spôsob koncentrácie magnetického poľa
pomocou vinutí, ukladanie pomocou kondenzátorov a regulovanie odpormi, aby sme mohli štiepiť
chiralitu na elektrickú energiu aspoň pomocou generátorov a využívať v aparatúrach. To viedlo k
energetike, elektronike, informatike a k iným formám komunikácie, ktoré v minulosti boli tiež, ale
jednoduchšie a nepotrebovali až také sofistikované zariadenia, nakoľko sama príroda tieto aspekty
riešila. Len keby sme teraz za to nemuseli tak veľa a prehnane privatizérom nových technológií platiť,
pretože len vytvárajú ďalší nástroj závislosti ľudstva na globálnom otrokárovi...
Stavebné materiály a stavebné postupy Predpotopnej a Popotopnej doby:
Ako môžeme spoľahlivo poznať, či nejaká stavba pochádza z Predpotopnej, alebo už z novej doby?
V Predpotopnej dobe sa napríklad používali tak kvalitné tehly, že aj dnes majú tvrdosť súčasného
betónu a vydržia aj dlhodobú vlhkosť. Po zmene atmosferického tlaku sa zákonite aj kvalita tehál
vyrábaných v terajšom období radikálne zhoršila. Pritom mnohé tehly z Predpotopnej doby nie sú
vôbec pálené a osobne sa domnievam, že ich vyrábali lisovaním v suchej pare s prídavkom cementu.
Preto sú rádovo pevnejšie a mechanicky odolnejšie ako moderné pálené tehly.
Tým najpodstatnejším znakom
stavebných objektov, ktoré
nemôžu byť datované do
súčasnej doby (historici ale
urputne nás presviedčajú že sú
novodobé…) sú tie, ktoré majú
niekedy dve až tri podlažia
zasypané pod slojom hliny.
Takýchto budov je v Európe
väčšina a rozprávky typu, že sa
jedná o kultúrny sloj si môžu
nechať pre deti v materskej
škôlke. Tisíce budov v mestách
a to nielen v Európe, Ázii, ale
aj v Amerike má prazvláštnu chorobu, že majú hlinou zasypané, dodatočne zamurované okná hlboko
v podzemí. Len blbec by muroval okná 15 metrov v zemi aby ich potom zámerne zaslepoval a
zasypával. Vieme už jednoznačne, že celý svet je pokrytý niekoľko metrovým slojom hliny, z ktorej
časť je prinesená tsunami už z konca Antickej doby, ktorú zničila predposledná kataklizma. Obrovská
časť tohto sloja bola v Predpotopnej dobe odkopaná a objekty boli opravené. V Predpotopnej dobe
sa zrejme zistilo, že táto hlina ílovitého charakteru z pozostatkov mesiaca Lelja je výborná na výrobu
kvalitných tehál. Preto sú charakteristické stavby z Antických mramorných blokov v tej dobe opravené
a zaplátané len tehlou a na povrchu pokryté oblícovkou nahrádzajúcou mramor. Dokonca nachádzame
úplné náhrady zrútených antických stĺpov z tehly, pokryté umelým mramorom, alebo umelým
granitom. Každopádne sa v Predpotopnej dobe opravovalo pomerne kvalitným látaním a plátaním a
tehla z tých čias po terajšom odkopaní je funkčná a zdravá, aj keď ležala stovky rokov v blate a vode.
To dnešná tehla nezvládne ani náhodou. Druhý nános hliny na povrch planéty potom priniesol rozbitý
umelý satelitný „mesiac“ Fata, ktorý bol z tohto materiálu tiež vyrobený a po druhej kataklizme nám
akosi „pršala“ hlina skoro sto rokov, ako to potvrdzujú záznamy z konca 18. a viac než polovice 19.

storočia. Tento hlinený dážď blokoval toky riek a pravidelné záplavy novoveku túto hlinu distribuovali
do údolí, v ktorých sa bohužiaľ už z historických dôvodov stavali všetky mestá už tisíce rokov.
Pozrime si pre názornosť napríklad
technický stav podložia mesta Paríž.
Sloj pod Parížom pochádzajúci
z obdobia Antickej kataklizmy ešte
v Predpotopnej dobe radšej nechali tak,
lebo pôvodný, zvlnený reliéf Paríža sa
tsunami celkom príhodne vyrovnal.
Antické základy, ktoré sa pri stavebnej
činnosti objavujú aj dnes, sú toho
dôkazom, že predpotopní stavitelia
na tento pevný základ postavili
všetky štýlové budovy z kvalitnej
predpotopnej tehly. Znova sa však
stretávame so zbytočnou snahou to
historicky poprieť. Len preto, že to
nesedí s chcenou dogmou. Veď v časoch Predpotopnej Únie bol oficiálne naplánovaný iba cirkevný
stredovek, síce pretkaný nechceným osvietenstvom, ale všetko sa zákonite mohlo vybudovať až potom.
A vybudovali to vraj tí „vybraní a vyvolení“, ktorých história bola sprosto a bohužiaľ veľmi primitívne
a úplne nekonzistentne dodatočne vymyslená. NESKLADAJME PRAVDU Z OFICIÁLNYCH LŽÍ!
Po tejto hlinenej a pieskovej kataklizme hlinený
prach s kondenzovanou vodnou parou vytrvalo
padal z nízkej obežnej dráhy zeme a „sklenená“
triešť kupoly z vyššej obežnej dráhy sa sypala v
trajektórii od púšte Gobi cez Arabský poloostrov
cez celú severnú Afriku až do Atlantiku. Preto sa
mestá po kataklizme pravidelne odkopávali a
Pyramídy v Egypte zákonite intenzívne
odhrabávali z piesku majúceho podivnú
štruktúru skla, nad ktorou si vedci márne lámu
hlavu.
O novodobom odkopávaní napríklad Ríma je
nespočet hodnoverných dokumentov, takže to nikto
nemôže ani náhodou kamuflovať, alebo inak
poprieť. Charakteristickým znakom predmetných stavieb je okrem super tehly aj to, že stavby
nemali komíny, ani žiadne kúrenie, lebo ho pred šokovým zmrazením a radikálnou zmenou klímy
vôbec nepotrebovali a tiež nemali toalety a kúpeľne, ktoré sa začali budovať v novodobom čase na
prelome 18. a 19. storočia.
Najhorším barbarstvom „novej“ doby však bolo zámerné ničenie stôp Antickej a Predpotopnej doby.
Po celom svete zámerne horeli celé mestá, aby ich mohli následne „postaviť“ bez stôp nechcenej
minulosti. Mnohé požiare boli našťastie len fiktívne, za účelom dejinnej zmeny. Tak vyhorela
napríklad celá Moskva, aby sa mohlo prehlásiť, že bola aj tak primitívna a drevená. Následne
nám ju postavili nanovo a čuduj sa svete z antických materiálov a predpotopnej tehly! Ako to
dokázali? No jednoducho. Prišli neruskí stavitelia a pár mužíkov z Tajgy a za rok, dva bolo! Však sme
idioti...

Američania si takto v dejinách 19. storočia
podpálili a nanovo za pár mesiacov postavili
Boston, Chicago, San Francisco, Phoenix a proste
všetky problematické miesta s nechcenými stopami
predpotopnej minulosti. Ako je zrejmé z obrázku
vraj z roku 1872, čo síce nie je fotodokument, ale
aj tak na ňom vidíme, že boli podpálené prístavné
doky s drevenými búdami a skladmi nafty.
Centrum, kde strašia charakteristické predpotopné
kupoly a veže nechali aspoň poriadne zadymiť. To
už logicky dáva dôvod k tomu, aby sa okolo
problematických stavieb postavilo lešenie a
odstránili sa nechcené veci z minulej doby.
Očiernená fasáda sa opravila, dali sa tabuľky s
novým datovaním a máme po probléme. Ale nie
všade sa to dalo uriadiť...

Premaskovanie dejín predpotopných stavieb bolo vyvolané postupnou, síce nechcenou, ale nutne
rastúcou inteligenciou obyvateľstva, čo žiaľ sa
nedalo nijako zastaviť. Ľudia asi začali chodiť aj
s otvorenými očami, teda určite nie slepo ako
chodíme dnes. Nemali zrejme toľko odpútavacích a
preškolovacích zariadení ako máme my a
masovokomunikačné prostriedky boli určené len pre
horné vrstvy. Začali sa asi pýtať a špekulovať a to
nemali robiť… V období plánovaných korporátnych
revolúcií okolo rokov 1848 sa potom podpaľovalo
vo veľkom. Však sa to dalo zvaliť na sprostú lúzu.
Revolúcia je vždy iba povstanie hlupákov, aby
dosiahli ciele organizátorov komplotu. Tak si
Francúzi podpálili niekoľkokrát napríklad Paríž.
Paríž je neskutočným centrom stavieb Predpotopnej a Antickej doby, podobne ako Sankt Peterburg,
vykopaný a opravený Petrom Veľkým. Takže korekcie boli a budú neustále nutné.
Ak sa musí niekde vo svete opravovať nejaký chrám a stavební robotníci v bežne nedostupných
miestach nájdu niečo, čo oficiálnej verzii dejín nevyhovuje, tak potom sa nemôžeme čudovať, že taký
chrám, ako dajme tomu Notre Dame úplne náhodou vyhorí. Nie je a nebude prvý ani posledný s týmto
neblahým osudom...

Tí ktorí tento globálny maskovací
proces riadia by sa asi mali navždy
škvariť v hlbokom pekle. Ale to je
pravdepodobne nezmysel, nakoľko
každého musí napadnúť, že práve
oni pochádzajú z diablovej
kuchyne. A vrana vrane oči
nevykole...
Pre zábavu si ešte trochu ohľadom
zmeny životných a technických
podmienok pofilozofujme:
Ak Stvoriteľ náhodou dozerá na náš
vývin, v tomto smere by mohol byť
aj celkom spokojný. Ukázalo sa
totiž, že dokážeme prežiť aj mimo
ideálnych podmienok diametrálne
odlišných od Zlatého veku, ktorý
nám kedysi vystrojil.
Ale ja sa osobne domnievam, že až tak veľmi nedozerá, lebo by nás nemohol nechať posledných 230
rokov žiť bezdôvodne v tomto klamstve, v ktorom teraz žijeme. To určite preto, lebo ho do nášho
vnútra tvrdohlavo nechceme pustiť a s ním komunikovať, lebo on môže vidieť a vedieť len skrze
nás… A vládne nám ten, ktorý sa za Stvoriteľa len vydáva a riadi cez vyvolený národ.
Sú ľudia, ktorí sú odo mňa vysoko duchovne vzdialení a oveľa viac osvietení a tí mi zase s istotou
tvrdia, že Stvoriteľ nemôže počuť hlas jedinca a nemá dôvod niečo riešiť, ak je väčšina spokojná s tým
čo má. Z technického hľadiska jasná vec: Kým sa úroveň rezonancie ducha spoločnosti nedostane na
minimálnu úroveň spustenia alarmu, nič sa neudeje. Výsledná úroveň signálu je zatiaľ asi všeobecná
spokojnosť...
A kto náhodou doteraz aj nebol veľmi spokojný, toho agresor už dávno vyhubil a poslal riešiť svoje
problémy niekde do úplne iných vesmírov. Preto z toho vychádza jediná možnosť. Ľudia sa musia
hromadne, sami, dobrovoľne a vo väčšine prebudiť a uvedomiť si ako vlastne žijú a povedať si, či to
naozaj neide aj nejako ináč.... Ale potom vyvstáva otázka, čo stými, ktorí sú a budú vždy spokojní stým
čo máme a tých je údajne aj tak absolútna väčšina. Nuž potom asi niet východiska, len sa znova
rozdeliť na osvietených a neosvietených. Človek nemá morálne právo budiť iného človeka v jeho
príjemnom slastnom spánku…
Napriek tomu nútiť ľudstvo hľadať pravdu asi neustále treba.
AKO DO PREDPOTOPNEJ DOBY PREŠLO UČENIE TOVARIŠSTVA JEŽIŠOVHO.
Ako vždy, na úvod malé zhrnutie udalostí: Zaznamenané vyvolané katastrofy boli celkom tri.
Jedna známa, dve zatajované a popierané. Veď uvidíme prečo… A taja nám aj iné veci:
V Antickej dobe riadenej z Hyperborey ešte existoval zo starých zdrojov známy systém troch
mesiacov.
Umelou satelitnou sústavou, ktorá vznikla po prvej biblickej katastrofe na začiatku vekov, jedine
priznávanou cirkvou, sa doplnila Luna o dve nové mesiace. Sústava spočívala v koordinácii pohybu
Lelji a Faty voči Slnku tak, aby Hyperborea bola neustále presvetľovaná a prehrievaná. Teda Fata bola
umelým odrazovým mesiacom a pohybovala sa synchrónne tak voči Slnku, aby odraz na zemský
povrch od Lelji zavesenej nad Hyperboreou bol takmer konštantný.

Eliminoval sa pre svetlé duchovné bytosti negatívny vplyv Luny a vracal vnímanie času akoby do
obdobia odvodeného z kremenného života. Predĺžovalo to život buniek, odstraňoval sa stres a
negatívne emócie. Nebolo to samoúčelné. V danom prostredí s vysokou hustotou energetického nosiča,
teda chirálneho éteru bol nočný vplyv Luny, hybernátu matky inváznikov, omnoho silnejší ako je
dnes. Deštruktívne vplýval na korenných ľudí aj zvieratá.
„Neľuďom“, teda charakterovým zmätkom, však vôbec nevadil a v noci sa cítili veľmi dobre, obzvlášť
pri splne Luny. Systém Slnko-Fata-Lelja bol doslova umelým strojcom trvalého polárneho dňa v okolí
Hyperborey. Preto neľudia z inváznych južných „kmeňov“ sa vyhýbali osídľovaniu vyšších
rovnobežiek a sústreďovali sa v južných Antických mestách v ghettách vystavaných tesne vedľa
hradieb Antických miest, kde sa snažili podľa vymedzených pravidiel „keltovať“, teda obchodovať.
Riadili ich vlastní cirkevní zákonníci, ktorí sa starali o ich zvláštny duchovný život, spočívajúci v snahe
zachovať tradičné parazitické hodnoty.
Známa keltská kultúra je kultúra potulných obchodníkov z uvedenej triedy parazitov.
Kým antickí Ľudia boli obri a velikáni, neľudia boli velikáni a posluhovali im bežní ľudia získaní
dlhovými pascami, s pomerne slušnými pracovnými návykmi a s dobrými tvorivými schopnosťami,
rozvíjanými aj nutnosťou uspokojovať potreby svojich pánov velikánov. Charakter týchto ľudí bol
teda viacmenej zmiešaný, dokonca v závislosti od toho, či došlo ku ich kríženiu s velikánmi, alebo nie.
Tomu sa občas naozaj nedalo zabrániť.
Antické spoločenstvo nechcelo „keltovné“ spoločenstvá privandrovalcov medzi seba pustiť. Prístup
mali len slobodní ľudia s dobrým charakterom, teda aj vidiečania, majstri a remeselníci.
Kto k nim chcel, teda musel byť charakterovo čistý a musel sa riadiť Antickým právom, dnes známym
pod privatizovaným pojmom Rímske právo. Potom bolo úplne jedno kto ste, mohol ste dostať šancu.
Takmer všetci, okrem cirkevných zákonníkov, však časom bytostne túžili zaradiť sa medzi antické
obyvateľstvo a túžili vymaniť sa z ghetta, ktorých bolo veľa všade okolo Antických miest a sídiel.
Bránil im v tom akýsi vizuálny charakterový filter, ktorý sa u neľudí preukazoval chýbajúcou, alebo
deformovanou aurou okolo tela. Preto antické brány mali zabudovaný aj systém detektorov.
Neustály vplyv vlastných cirkevných zákonníkov, ktorí zúfalo strážili a presadzovali vplyv na svoju
diaspóru dbal, aby „lúza“ a vlastná šľachta neušla z košiara a nedosiahla vyššie vedomie nutné na
život v Antickej spoločnosti.
Dlho sa to cirkvi aj brzdiť darilo, až do doby,
keď do procesov zasiahlo Tovarišstvo Ježišovo,
schopné urobiť ten zázračný prerod neľudí na
ľudí systematickým pôsobením na ich
charakter a vedomie.
Je nespočet obrazov z Predpotopného obdobia
maľovaných v čase tesne po antickej kataklizme,
kde je z pamäte tých, čo prežili, zaznamenaný
tento vždy túžobne očakávaný akt príchodu
majstra Ježiša (nie Krista, ani pána Ježiša Krista,
nie na ušatom oslovi, nie do malého zapadlého
provinčného Jeruzalema, ale chodieval do najrôznejších prímestských diaspor antického sveta sceľovať
a prebúdzať „neľudí“ ako Velikán na koni).
Nezmysel biblickej privatizácie a reprodukcie pôsobenia Ježiša v Judei a podanie jeho údajného
obrovského vplyvu na masy sa nám teraz, v časoch informačného boomu musí javiť úplne v inom
svetle. Ani dnes, keď môžete mať na YouTube milióny vzhliadnutí denne, nedokážete nijako zásadne
zmeniť všeobecné myslenie ľudí, aj keby ste mali supermesiášske videá, názory a dôkazy. V žiadnom
prípade.

Pár stoviek svedkov údajného pôsobenia Krista v Judei, potom jeho rituálneho obetovania a zázračného
povstania z mŕtvych v nejakej zapadlej diere, by podľa popisovaného vymysleného fungovania sveta
nemohlo mať na prirodzené rozšírenie revolučnej viery kresťanstva žiadny dopad.
Ba práve naopak.
Výber falošného miesta bol určený tak, aby zámerne nebolo svedkov a záznamov, ale aby ich bolo
ľahké vyrobiť. Hlavne tento nový privatizačný subjekt bolo treba napasovať do tórického systému,
nájsť v proroctvách vyvoleného národa niečo mesiášske, čo by sa k tomu po vhodnej úprave hodilo.
Veď klamstvo u neľudí nie je hriech, iba prostriedok k dosiahnutiu cieľa. A samozrejme, ak tu
nejaký Ježiš tak tvrdošijne straší, cirkev má na to vždy osvedčený recept, ako si ho privlastniť.
Tak, ako keď boli všade aj v strednej Európe obrazy a sochy Kataríny Veľkej a nevedeli ich rýchle
zničiť, tak ich iba premenovali, premaľovali, prepísali a doplnili rozprávkami o akejsi Márii Terézii.
Teraz pravidelne sa publikujú „vedecké“ knihy a točia nové filmy. Samozrejme s neskutočne
stupidnými detailami a výmyslami. A pritom si nedokážeme nájsť ani objektívne skutočnosti histórie
spred desiatich rokov, lebo liberáli a cirkevníci nám všetko čo mohli, už stihli sfalšovať a neustále
falšujú pred našimi očami. Za to so sto percentnou istotou „vieme“, aké mala Mária Terézia spodné
prádlo, aké mala sexuálne praktiky a čo jedávala najradšej…
Je to základný znak falšovania, lebo najlepšie sa klame v detailoch, ktoré sa nedajú overiť a vyvrátiť.
Príkladov je neúrekom.
Doposiaľ ani zhruba nevieme čo je pod morskou hladinou, ale vieme úplne presne, čo je napríklad na
povrchu mesiacov Saturna, na Marse, Venuši. Aj keď tam žiadne sondy nikdy, zdôrazňujem nikdy
neboli a ani najlepšie teleskopy neukazujú okrem rozmazaného lajna vôbec nič.
Zato máme nádherné photoshopové obrázky, animácie a zhmotnené predstavy šéfov práčovní
„Kozmického výskumu“, ktorí tieto oblbovačky režírujú.
Hlavne že sa preperú peniaze. Miliardy. Z toho čo reálne ostane na ozajstný „výskum“ sa viac, ako
nejaké vymyslené obrázky a „vedecké“ traktáty aj tak nedajú vyprodukovať. Všetci sú spokojní.
Výskumníci berú plat, radoví zamestnanci veria tomu, čo im ukazujú na sieťových monitoroch, ľudia,
vlády dostanú povzbudivé vedecké výsledky, ktoré aj tak nepotrebujú a pyramídová hra ekonomiky sa
aj vďaka tomu ešte nezrútila.
Privatizácia Duchovného Majstra Ježiša teda prebehla v plne mesiášskom duchu podľa Tóry a
vybraných vízií prorokov vyvoleného národa, plniaceho úlohu diverznej jednotky.
Ježiš preto musel v prvom rade dostať židovský pôvod.
Muselo mu byť odňaté jeho vlastné vnútorné duchovno a rodové spojenie so Stvoriteľom a Zemou
a muselo byť prenesené do nebies na Boha vyvoleného národa.
Nech bude mu Ježiš synom...
Následne bol Ježiš rituálne kabalisticky obetovaný na fiktívnom kríži medzi zločincami (teda medzi
svojimi) aj s celým Antickým svetom a aj s celým Antickým a Tartárskym obdobím.
V jednom bloku tisícročnej periódy bol umelo posunutý pred začínajúce kabalistické obdobie
„Ano i 1“, teda prvý rok po založení a vyhlásení impéria cirkvi.
V skutočnosti to bol posledný rok existencie Etruskej civilizácie, ktorá skončila rovnako ako
civilizácia Egyptská po finančnom a dlhovom rozvrate spôsobenom inváznikmi. Dožívala pod
novým vedením a novým názvom ešte nejaké storočia, ale keďže nemala motív, ani ideológiu rozvoja,
ale len tlak parazitizmu okupantov, skončila prechodom do ranného stredoveku. Proste ako vždy, keď
sa vyčerpali zdroje rozvoja vytvorené predchádzajúcimi civilizáciami, ktoré boli vyvlastnené
finančnými hrami prišelcov a keď veľkí paraziti zhltli menších parazitov a už nebolo čo urvať, svet
padol do krízy. Nový letopočet „Ano i XXX“ pôvodne označovaný, ako daný rok od založenia
impéria cirkvi, sa po privatizácii Ježiša mohol označiť aj ako daný rokom od narodenia Krista s
tým, že „i“ už nebude znamenať „impérium cirkvi“, ale údajne to už znamená „iesus“.

Nie všetkým cirkevným zákonníkom sa to páčilo, preto niektorí tvrdošijne trvali na tom, aby sa písalo
„Ano Domini“ (léta Páně), pričom „Pán náš“ môže byť ktokoľvek, hoci aj Jahve, alebo Bafumet, alebo
kto len chcete. (Ich Pán má mnoho tvárí...)
Cirkev vtedy ešte nezískala celosvetový patent na letopočet, preto okrem datovania oznamujúceho
nástup vlády cirkvi nad svetom, okrem vlastného letopočtu, zachovávaného dodnes u Židov, sa ešte
prelínal letopočet Juliánsky, Gregoriánsky a iné, obvykle siahajúce omnoho, omnoho viac do minulosti.
Násilné zjednotenie letopočtu sa doriešilo až po zlikvidovaní Predpotopnej civilizácie, s istým
oneskorením v Rusku. Jednotné Impérium cirkvi a jej Pána predsa nebude mať v tomto bordel!
Pochopiť ako k tomu došlo a čo stým má spoločné Ježiš si žiada vrátiť sa do Antickej únie.
Koľko mal Ježiš rokov, kde sa narodil, ako dlho pôsobil, kým neskončill spolu s celým Antickým
svetom pod 150 metrovou záplavovou vlnou a hrubým nánosom hliny, to fakt nevieme.
Ozajstné meno Ježišovej matky nepoznáme, preto musím
kvitovať, že seriózne zdroje a nábožensvá ju s láskou označujú
ako „Bohorodička“. Seriózne zdroje nepoužívajú žiadne
znaky rituálnej obete a blokovania duše, teda žiadne kríže.
Ježišova matka bola veľká Patricijka, čo označuje aj
silná energetická aura okolo hlavy. U Ježiša sa údajne o niečo
slabšia objavila už po narodení, čo býva veľmi výnimočné, ale
nie neobvyklé. Kto bol jeho otec sa nevie, traduje sa iba v
gnosticizme, že jeho matka sa s mužmi ešte nestýkala a bola
veľmi mladá, keď nečakane otehotnela.
Dá sa tomu veriť, lebo vo vtedajšej dobe sa nedalo vedome
klamať. Kto by chcel tvrdiť niečo lživé, okamžite by to na ňom
bolo poznať. Aura by sa prejavila deformáciou aj zníženou
jasnosťou, ba by sa možno celkom stratila. To bola totiž sila
riadiaca morálku v tých časoch! Takže sa asi v Antickom
prostredí táto udalosť stala známou a významnou a bola určite zaznamenaná v jej stratených
historických análoch o čo sa cirkev dobre postarala, keď strčila hnáty do každého mesta, každej obce.
Pre zaujímavosť: Ježiš bol po narodení silne a pevne zavinutý, čo sa traduje v Rusku doposiaľ, pretože
to vraj blokuje únik svetlej duše a nechcené popôrodné vnikanie démonov a parazitných duší.
Čo ešte o tom vieme? Veľa nie, zánik Antiky bol dokonalý a precízny vo všetkých smeroch a čo
zostalo, to cirkev zhanobila, alebo jednoducho odstránila v dvoch pandemických cykloch.
Ježišova matka bola Ježišovou učiteľkou a celoživotnou oporou pri hľadaní pravdy a otváraní ducha,
trvale pevne spojeného s otcom Stvoriteľom prebývajúcom nie na nebesiach, ale priamo v nás a
matkou Gaiou, našou energetickou živiteľkou. Pravidelne chodila do antických chrámov prednášať
etiku, mravnosť a iné antické cnosti a malého Ježiša si vždy brávala so sebou. Jej hlas sa šíril medzi
rezonančnými kupolami aj veľmi vzdialených chrámov a počúvali ju v čase jej duchovnej služby až
milióny Ľudí.
Mladý Ježiš mal dosť času a podmienok sa učiť, skúmať, skúšať a zrejme už aj z nudy pozorne
pozoroval priebeh a prúdenie energie éteru chrámovými priestormi. Zistil, kde sú najvhodnejšie miesta
rezonančných vibrácií a stojaceho vlnenia, ako by bolo vhodné upraviť vlnovody, stĺpy, ornamenty,
podlahové vzory a materiály rezonujúce v chrámoch. Navrhol, ktoré sú vhodné sceľovacie miesta pre
mužov, ktoré pre ženy, ktoré pre deti, čo je dobré pre Patricijov, čo pre občanov a čo pomôže ostatným.
Videl vraj celotelovú auru oveľa jasnejšie ako druhí, ktorí videli len jej tvar, ale nerozoznávali jej
zloženie a farby.
Ježiš, podobne ako napríklad Budha, z dlhej chvíle skúšal rôzne metódy, ako intenzívnejšie nabíjať
svoje telo energiou. Zistil, že telo Človeka je tak navrhnuté Stvoriteľom, aby dokázalo byť akousi
tvarovou anténou, pretože je nielen tvarovým žiaričom, ale aj prijímačom vĺn, ktoré s telom rezonujú.

Prirodzený tvar ľudskej ruky Človeka, jeho pomer ramena, lakťa, zápästia a prstov je ideálny na tento
účel a Ježiš keď zistil, aká poloha pravej ruky a aké zloženie prstov je pre neho najvhodnejšie. Preto
sa doslova nabíjal permanentne. Jeho aura okolo hlavy bola taká intenzívna, že ju videli aj neľudia,
ktorí inak ani bežnú auru nevidia a možno vidieť nemôžu. Cirkevníci to samozrejme iba zahmlievajú a
tvrdia ovečkám, že Ježiš vás na obrazoch iba neustále „požehnáva“.
Inak keď Ježiš požehnával, teda odovzdával energiu, robil to obvykle
ľavou rukou. Najčastejšie vystretou dlaňou.
Tento obrázok ukazuje podľa mňa najvernejšie, ako videli hlavovú auru
osvietencov v antickom období. Spektrálne maximá vytvárali chirálny
kríž. Ten je schematicky zvýrazňovaný hlavne u všetkých ikon
Pravoslávia. Na tento kríž symbolicky cirkev pribila Ježiša v rámci
rituálnej obete.
Dosť na tom, že keď Ježiš začal
kázať v Antických chrámoch a bol
v nabudenom stave, dokázal
posielať také silné vibrácie do
chrámových kupol, že prítomní
prežívali celotelový orgazmus.
Deformované telové bunky sa im
sceľovali, česali do optimálneho
tvaru, daného univerzálnym
vzorcom stvoriteľa (kvet života).
Aura je odrazom stavu tela a duše.
Preto sa aj aura sama upravovala a
občania o to maximálne dbali.
Nikoho z občanov nebolo nutné naháňať a násilne posielať do chrámov, ako to bolo v prímestských
ghettách, kde kraľovala cirkev. Občania Antických miest sa sami hnali za „Slovom“ majstra Ježiša a
jeho Matky, ako pri nejakej drogovej závislosti. Roznieslo sa to aj medzi ľuďmi v ghettách a všetci
túžili zažiť to, o čom nadšene rozprávali korenní občania Antických miest.
Ježiš si postupne vybudoval z detí Patricijov Tovarišstvo Ježišovo a nadaných jedincov učil, ako treba
otvárať a sceľovať ľudské telo a dušu v rovine morálky, etiky a zodpovednosti. Dá sa predpokladať za
vtedajších podmienok, že žil a pôsobil 200, možno aj 300 rokov a nebyť kataklizmy je tu asi dodnes...
A keď Ježiš zistil, že je možné aj opovrhovaných „neľudí z getta“ dostať medzi riadnych občanov,
tak z toho si vybudoval svoje hlavné životné poslanie.
Ani netušil, ako si tým popudil cirkev a ako ho začala nenávidieť. Len vďaka obrovskému rešpektu
a strachu pred jeho schopnosťami mu dovolili pôsobiť v okrajových častiach miest, kde spolu s
tovarišmi vyberal vhodných jedincov na prerod. Projektoval im malé miestne chrámy, do ktorých
im vnášal iniciačnú energiu. So záľubou pozoroval obzvlášť tých „malých“, ktorí obsluhovali
cirkevníkov, obvykle svetlovlasých ľudí, ktorí pri stavbe prímestských chrámov preukazovali
neskutočnú zručnosť, nápaditosť a šikovnosť. Cirkevníci, teda ich páni boli schopní sa len dívať a
kecať do toho.
Napriek striktným výhradám cirkvi aj malým ľuďom Ježiš s veľkou obľubou dával poznanie a vedomie
a dokonca najšikovnejších vykupoval z otroctva. Ježiš ani len netušil, že možno založil budúcu triedu
slobodomurárov, ktorí zohrajú významnú úlohu pri výstavbe Predpotopnej spoločnosti a ponesú si
organizačné a ideové princípy jeho tovarišstva do novej doby.
Velikáni cirkvi, keltovníci mu ale liezli do chrámov a obchodovali v nich a vytvárali zmenárne. Ježiš
ich musel pravidelne vyháňať. Veď tie chrámy neprojektoval a nestaval na hriech! Keby bol naozaj
len potulným kazateľom, ako sa popisuje v biblii, mohol by si niečo také beztrestne dovoliť?
Kalich trpkosti u cirkevníkov ale týmto totálne pretiekol…

Cirkevníci začali organizovať a budovať v podzemných katakombách priestory pre milióny ovečiek a
sťahovali ich preč od pôsobenia Ježišovej rakoviny do katakomb starých vidieckych miest.
Stiahli si tam všetkých svojich malých otrokov, aby sa nestali „zablúdencami“ osvietenstva.
Hlavné organizačné centrum sa budovalo pod Viedňou. Všetkých tam v podzemí surovo
pozatvárali. Zrejme ovečkám nahovorili, že ich dobrotivý Boh poslal na nehodné ľudstvo mor,
že nesmie nikto vychádzať von, že musia byť všetci v karanténe a že ich všetkých nehodných čo
ostanú tam hore zmetie Pán vlnami veľkej potopy.
Asi už nezistíme, kto dokázal zhodiť obrovský hlinený satelit Lelja zo stacionárnej polohy nad
Hyperboreou a vymazať život a stavby na zemskom povrchu. Zlikvidovali takmer všetko, čo bolo
možné, čo nebolo účelovo či náhodne zalezené pod povrchom. Bol to moment prekvapenia. Následky
pádu spláchli povrch 150 metrovými vlnami tsunami a zomleli všetko v gigantickom mlynčeku z
kameňa, trosiek a vody. Nakoniec pochovali všetko hlinou. Zničili nič netušiacu Antickú civilizáciu
a s ňou aj energetické pole, nutné aj pre existenciu tovarišstva Ježišovo. Znalci tvrdia, že prípadné
pozostatky všetkého cieľavedome niekto odpaľoval a bombardoval. Ťažko si to predstaviť, ťažko
dokázať… Tí, čo hore prežili, sa vraj na postihnutejších miestach katastrofy po pár mesiacoch doslova
lovili a jedli navzájom...
Nevieme koľko rokov strávili ovečky v plánovanej morovej karanténe v podzemných labyrintoch,
kým im dovolili vyliezť na povrch. Nevieme ani, čo presne tam dlhé roky robili. Ale tušíme.
Predpokladáme, že cirkevníci v podzemí intenzívne trávili čas modlitbami, organizáciou jezuitskej
falšovacej armády a systematicky pripravovali dokumenty, mapy a ideológiu „novej spoločnosti“.
Pripravovali obrodu Veľkej svätej ríše Rímskej, konečne bez svetlých síl a bez vyššieho vedomia.
Nech však robili čo mohli, ideológiu naočkovanú Ježišom všetkým z hlavy vybiť nedokázali. Ba
práve naopak. Ľudia- otroci si tajne kreslili obrázky, písali príbehy, rozprávali sa o Ježišovi a jeho
Matke, tajne sa stretávali a prosili v motlitbách Ježiša a jeho Matku o duchovnú pomoc. Veľmi im to
pomáhalo prežiť tieto časy. Verili, že Ježiš znova príde v žiari obrovskej vnútornej energie a všetkým
dá slobodu a nové časy. Čím viac im to cirkevníci zakazovali, čím viac im pálili obrazy, zápisy, čiernili
maľby na stenách, ničili vyhotovené oltáre, tým bola viera pevnejšia. Vznikla známa viera otrokov...
Nebolo to kresťansvo. Bol to kult Ježiša a Bohorodičky. A nedalo sa s tým vôbec nič robiť.
Cirkev musela kapitulovať. Musela pristúpiť k privatizácii Ježiša a dať ho ľuďom s postupnými
revíziami vyhotovenými salámovou metódou. Hodlali sa sústrediť na deti a postupne sa to potom
pokúsiť správne ohýbať. Biblia v nám známom podaní teda ešte neexistuje, ale už sa tvorí...
A tak Tovarišstvo Ježišovo vstúpilo do Predpotopnej doby v priamej, ale aj falošnej línii.

Pre zástancov teórie požehnávania, tu máme ukážku niekoľkých metód nabíjania, ktoré si nezávisle od seba vyvinuli
napríklad títo obri a velikáni: Budha, Šiva, Ježiš a Indra...Nájdete ich nespočet a sú aj v Egyptskej histórii, kde podobne
ako Indra používali technické pomôcky, teda tvarové rezonátory. Indra možno takto sa rezonátorom v pravej ruke nabíja
pránou (éterom) a zároveň ľavou rukou posiela svojou vôľou modulovanú energiu na ľudí, na ktorých chce nejako vplývať.
Možno je to naopak. Nabíjať sa dá pozitívne, alebo negatívne. To už je na ňom a na tvare prijímača. Možno pracuje len s
temnými energiami, aby ich eliminoval. Vďaka cirkvi to nevieme…Strčili paprče všade.
Ježiš a Budha určite pracovali len s pozitívnou zložkou energie...Luna a jej najvyššie postavené invázne deti však vždy
pracujú s negatívnou zložkou energie...

Tak a sme v Novej dobe.
Takej zvláštnej, lebo bude vymazaná z dejín a prepísaná rozprávkami. Prečo? Lebo to nepôjde
celkom tak, ako to má cirkev naplánované a (his)Tórický príbeh nebude zďaleka podľa Božieho plánu.
Kádrový výber u „malého plebsu“ dopadol dobre, už počas karantény v katakombách sa oddelili malé
charakterové obludy, ktoré sa obliekli do jezuitských habitov, striehli, donášali a trestali Ježišových
prívržencov a vytvárali z nerozhodných platených agentov Judášskeho represívneho hnutia.
Teda máme už tisíce cirkevných psov strážiacich ľudí, ovce a dobytok, ale aj mohutné stádo ovečiek
treba vyobliekať a poslať vykopávať ruiny, ubytovať sa do nich a vytvárať tam nové mestá a obce
podľa cirkevných máp. (Presne tak, ako nám to zachytil „ruinista“ Piranesi na svojich rytinách).
Ku každej skupine treba veliteľa Velikána, ktorý dohliadne na proces. Musia sa odstrániť kosti mŕtvol,
extra vytriediť kosti Velikánov, vyhnať dobytok z podzemia a dohliadnúť na zničenie všetkých tých
nevhodných nápisov, pyramíd a stél. Treba sústreďovať vzácne a cenné veci. Vyhlušiť tých čo náhodou
prežili. Musia sa kdekade rozhadzovať nekvalitné stredoveké mince, aby budúcnosť nosatej
archeológie mala správne pozície a historické väzby na večne a nepretržite trvajúce keltovníctvo,
finančníctvo a úrok. Skok zo stredoveku až sem musí byť vierohodný!
S Velikánmi je však akýsi problém. Majú po vylezení na povrch strašné
bolesti kĺbov a dokonca im vypadávajú vlasy! Musia chodiť o paličke a
nosiť parochne. A tie malé ľudské potkany si behajú akoby nič!
„V katakombách roky nás obsluhovali, pobehávali a velikáni sa nemohli
ani poriadne vystrieť… Pritom tí „potkani“ celé roky skoro nič nežrali.
Keď tvrdili že berú tú božskú energiu, ktorú ich učil jesť Ježiš, tak načo
ich prekrmovať… A pozrime. Im nič nie je a my, šľachta, kapeme…“
Nie všetci Velikáni však telesne upadali. Tí, ktorí boli tajne švacnutí
Ježišom a hlavne kríženci s „potkanmi“ sa cítili relatívne dobre. Velikáni- kríženci boli dokonca
mimoriadne zdatní, prefíkaní, zákerní a rýchli a vzbudzovali obrovskú nevôľu a nedôveru u
čistokrvných cirkevníkov. Ale ak boli regulérne po matke šľachtou, tak čo už s nimi...
Cirkevná vrchnosť si vymyslela väzbu na stredoveký sled pápežov, zvolila nového a zvolila aj nové
sídlo v Ríme. Zatiaľ na prechodný pobyt stále slúži Viedeň. Takže už treba konečne poslať mohutné
pracovné jednotky odkopávať aj Egypt, Rím a aj ten budúci skvost Vatikán.
Zvonku prichádzajú zlé správy, že nie
všetci korenní ľudia pokapali a nachádzajú
sa drobné skupiny tých, čo prežili, ktoré si
úporne bránia teritórium. A celkom blízko
v hlbokých Karpatských horách je vraj celé
more zalezených pôvodných obyvateľov. V
Rusku a Rumunsku tiež.
Sú to slobodní ľudia, odkopávajú svoje
kráľovské mestá a vedie ich vlastná
védická šľachta- védickí kňazi.
„Do čerta, pokazili tým celý plán
kontinentálnej správy! No čo, budeme musieť začať budovať veľkú armádu a vyhlušiť to!“
No novozvolený Pápež, zrejme veľmi jemne švacnutý Ježišom s tým radikálne nesúhlasí. Nariaďuje
vyslať viac prieskumných balónov a počkať na výsledok. Ak sú tu nejakí korenní ľudia, tak sa musia
dodržať Kony! Musia sa im priznať kontinentálne práva na pôdu.
„Ja si porušovanie mierových dohôd z nebeského chrámu na seba nevezmem !“
Kardináli hundrú, nechápu načo sa majú dodržovať nejaké archaické dohody snáď 7000 rokov staré.
Obzvlášť ich vytočí, keď prídu predbežné výsledky prieskumu: Pod Tatrami sú nejakí Thóti a Slováci,

či čo za zberba, ďalej Zakarpatskí Rusi a dole nejaké Bratstvo červeného draka cez celé Rumunsko. Na
východe je plno Rusov, ale za Uralom nie je vôbec nič. Tam to spláchlo dokonale. Behajú tam len
mamuty a nosorožce. Na severe skoro nič. Na západe Česká Bohémia, Moravia, nejakí ďalší Bavori
za Šumavou, Pyrenejskí Francúzi, horali v Alpách… Všade zostalo dačo!
„Ale keď nie je kontinent voľný, ako budeme pri ustanovovaní Svätej Rímskej ríše postupovať?
Veď už dávno máme hotovú korporátnu dohodu na kontinent, prepojovaciu stredovekú mapu
s pôvodnými stredovekými územiami a naši šľachtici si konečne mali vždy na tórických
77 rokov prenajímať správne územia a obyvateľov a hospodáriť s nimi v náš prospech…
Potom reštart, zaúčtovanie večných dlhov, prípadne výmena nehodných hospodárov a tak dookola.“
„Nuž postupne“ a pápež sa ešte zamyslí a potom vysloví pamätné vety: „Naštartujeme znova biblický
projekt!“ A vysvetlí:
„Kto z vodcov korenných národov dobrovoľne príjme našu cirkev, ten bude náš, kto nie, necháme ho
chvíľu žiť na svojom a potom pomaly asimilujeme. Pomocou gójskych vojen legálne upravíme hranice.
Neskôr to aj tak bude naše. Stačí gojov zákonne zbaviť duše a ich majetok bude poručnícky
spravovať cirkev. Nejaký naivný pocit slobody im necháme. Sme zákonníci. Právo vieme ohýbať.
Zasejeme jazykové a náboženské spory a ideologicky, či finančne ich rozvrátime podľa našich
tisícročných skúseností!
Ak totiž platí, že kontinent bol spláchnutý „náhodnou“ globálnou potopou a s ním spláchlo
korenných ľudí, my nemusíme skúmať kto prežil a kto nie. My predsa kľudne môžeme
predpokladať, že nikto neprežil. Ak niekto prežil, mal by sa asi sám prihlásiť, či nie? My tu v dobrej
viere do obnovy sveta dávame svojich „nových“ ľudí a nevieme rozlíšiť, ktorý je ktorý. Ale každému
Človeku pre istotu podľa Konov urobíme účet a budeme ho starostlivo v jeho mene opatrovať. Ak sa
do svojej smrti o výnosy z korenného majetku neprihlási, má
smolu. Výnosy si potom samozrejme nechá cirkev. A dedičné
práva upravíme podľa potreby.“
Tak tu všetci Kardináli uznali, že to je dobré riešenie. Kony sa
nemajú porušovať, to by nebolo fér…
Aby nepríjemnú záležitosť s korennými enklávami, ktoré prežili
potopu využili v svoj prospech, tak koncil prijal šikovný návrh,
že treba vypracovať a vyhotoviť rôzne „stredoveké“ bully,
ktorými šľachtici korenných ľudí dostanú aj s pečaťou
vymyslených Rímskych cisárov územné, korunné a dedičné
práva od cirkvi a to už akoby v ďalekej minulosti, aj keď o
tom ani len netušia.
„Keď už vás tu máme, tak čo už s vami… My vás uznávame,
veď sme vás sami vytvorili a ako vidíte už dávno. Máte to
uvedené aj na papieri dokonca s cisárskou pečaťou!“
„Ich to len poteší a cirkev si urobí väzbu do vymyslených
minulých dejín. Prejde pár generácií a keď budú gójski šľachtici
nepohodlní, alebo budú vyskakovať, tak im pripomenieme,
vďaka komu tu vlastne sú! Tieto bully zaprotokolujeme do
cirkevných análov a vytiahneme, keď bude čas!“
„Korenných šľachticov dokonca poprosíme, aby zabezpečili zasídlenie ďalších území, dodáme na
semeno našich potkanov, zaistíme dozor jezuitských agentov a neskôr zhltneme do Svätej Rímskej
Ríše! Vybijeme im z hlavy védické slobodné zmýšľanie.“
Bullu napr. dostali Česi, Slováci, Rumuni, Rusíni, Bulhari... ale dostupná je dnes už len Zlatá bulla
sicilská koncipovaná pre Čechov, ktorá je urobená dosť marťansky a kopí toľko nezmyslov že je až na
smiech. Potvrdil ju totiž cisár, ktorý nebol cisárom. Ono to asi nie je ľahké vymyslieť dejiny Čechom a
zosúladiť ich s dejinami Sicílskeho kráľovstva, keď to dajako musí ladiť s vymyslenými dejinami

Rímskej kúrie všakže? Nosatá história je plná nezmyslov a nesúladu. A pokusy Čechov s aškenázskym
pôvodom to dať do poriadku sú neskutočne naivné...
Keď si však pozrieme, ktoré krajiny diplomaticky obchádzal Štefánik pri prvovovojnovom etablovaní
štátov, tak aj pochopíme. A pochopíme aj to, aké Štefánikove dokumenty vytiahnuté z Francúzskych
diplomatických archívov Vatikán na Slovensku neustále úporne hľadá.
Vráťme sa.
Nateraz sa projekt Nové Maďarsko a Poľsko odložil, aj keď v mapách už bol pripravený. Vznikol
prechodný projekt „Krajina u hôr“- Uhorsko s územným rozsahom pod celým Karpatským oblúkom,
ktorý by mal spojiť uvedené gójske štáty tvorené kráľovskými mestami a slobodným vidiekom do
jedného celku pre budúce Rakúsko-Uhorsko. No žiaľ to sa takto podarilo zlepiť až po ďalšej
kataklizme. Tá ešte síce nie je v pláne, ale my už vieme, že bude.
Lebo všetko tentoraz skončilo akosi ináč...
Jednak gójski šľachtici sa na nejaké cirkevné bully vykašľali a šli vlastnou cestou, jednak vo
vnútri Viedenského cirkevného zboru to začalo vrieť.
Roboty na projekte cirkvi bolo totiž neúrekom: odkopávať, opravovať, premaskovať, dokumentovať,
historicky korigovať, vychovávať ovce, presídľovať, rozmnožovať, falšovať, intrigovať a mysleť na
všetko tak, aby to ladilo s projektom. Bolo to nad sily Velikánov cirkvi. A to zbory jezuitov už
operovali až v Kitaji, vyrábali novú Čínsku, Tibetskú, Malajskú, Kórejskú a inú ázijskú históriu.
Na bojisku, alebo lepšie povedané v teréne sa nesmierne osvedčovali šľachtici kríženci, ktorí mali
vynikajúce komunikačné a manipulačné schopnosti, vytrvalosť a húževnatosť a vedeli ovce podchytiť a
motivovať. Dobre s „malými“ vychádzali. Vďaka nim sa to ako tak hýbalo.
Ale keď došlo k prideľovaniu šľachtických kúrií, nikdy na nich nič nezvýšilo. Vždy dostali prednosť
čistokrvní, zaspatí a konzervatívni Velikáni. Korporácie sa prideľovali už polstoročie a s malými
výnimkami pre „nečistokrvných“ sa akosi stále nenašiel priestor. Tých pár vlezlých „podpindosníkov,“
účelovo dosadených na problémové posty nemožno brať do úvahy.
Došlo k vzbure, ale tvrdé vyjednávanie s pápežskou stolicou neprinieslo žiadny výsledok. Pápež a
kardináli trvali na tom, že kontinent patrí pápežskej stolici a tam sa bude rozhodovať podľa
božej vôle. Nech si robia čo chcú, ale láskavo mimo ich kontinentu.
A tak sa vzbúrenci toho chytili, pekne sa oddelili, namiesto cirkevných zákonníkov vymysleli status
vlastných juristov či právnikov a tí vytvorili vlastné korporátne právo, ktoré obohatili o Pirátske
právo, neskôr tvoriace štart do práva Morského a takto spolu proti zákonníkom cirkvi bojujú dodnes...
Nové korporátne právo sa voči cirkevnému štartovalo s posunom pár desiatok rokov a s
neustálym posunom ( dátum štartu poslednej cirk. korporácie 1945 + 77 = 2022 koniec,
paralelná globalistická korporácia štart 1989+77= 2066 koniec).
K nespokojencom sa pridali aj Ježišom švihnutí čistokrvní Velikáni, lebo ich pre „blbé“ názory tiež
zámerne vytláčali z procesov riadenia Svätej stolice. Títo so skupinou odstrkovaných, „nečistých“
šľachticov a armády šikovných remeselníkov, umelcov z triedy malých osvietencov obsadili Benátky,
ktoré sú postavené na koloch, teda sa oddeľujú od kontinentálneho práva. Na tomto umelom ostrove
vytvorili centrum osvietenstva, rozvoja vedy, remesiel, umenia a stali sa výstavným centrom
duchovného rozvoja. Hlavne preto boli po ďalšej kataklizme cirkvou obzvlášť Benátski Dóžovia tak
opľúvaní, dehonestovaní a preformátovaní na údajný brloh neresti a úpadku… (Väčšina vecí bola po
poslednej kataklizme odtiaľ účelovo prenesená do Vatikánu, Florencie, Padovy, Milána a podobne.)
Časť osvietenstva sa presunula na Švédske ostrovy a nenápadne splynula s pôvodne rusky hovoriacim
obyvateľstvom. Velikáni v Stockholme mali veľmi silnú enklávu o čom je plno dokumentov, obrazov a
veľkoformátových dobových rytín.
Ďalší obsadili ostrovy v Stredozemnom mori.
Tí najagresívnejší a najzákernejší „mix“ šľachtici po matke, tzv. vyšníci doniesli do Anglie vyrobené
dokumenty o tom, že Britské ostrovy sú historickou provinciou Ríma a obsadili bez boja toto územie.

Tí menej agresívni, tzv. nižníci, kríženci velikánov po otcovi, ale vytrvalí a húževnatí si vytvorili nový
kontinent na severe Nizozemska, ktorý nazvali Holland. Doslova vysušili more poldermi a oddelili sa
od kontinentu prieplavmi. Dnes sa mylne Holandskom označujú aj územia južne pod umelým územím
Holland, ale to nič na veci nemení.
Cirkev zatiaľ tvrdošijne vytvárala falošnú kontinuitu histórie, vyraďovala nevhodné mapy a
dokumenty a nahrádzala stredovekými, látala a plátala, tlačila knihy v Guttenbergovskom štýle,
popisovala okolité krajiny podľa predstáv jezuitov. Vydávala „objavné mapy“, ktoré mali svedčiť
o tom, že ďaleké exotické krajiny sa ešte len objavujú, menila poznanie sveta, vesmíru, historické
kozmologické, vedecké a medicínske znalosti a podobne.
Nechali jezuitov vystrájať podľa vlastných predstáv a tak máme mapy, knihy a cestopisy plné blbostí,
výmyslov a nelogičností. Cez vymyslenú históriu Španielov a Portugalcov umelo, akože stredovekými
metódami objavovali tzv. Nový svet.
Pritom napríklad Hollanďania už dávno boli v Austrálii, ktorá nebola tak údesne spláchnutá, ako je
teraz po druhej novodobej potope a bola prepojená prechodovým pásmom s Antarktídou.
V Južnej a Severnej Amerike sa budovali veľké mestá v „koloniálnom slohu“, ale vo vymyslenej
histórii „Viedenského klubu“ sa ešte len opisovali objavné dobrodružné plavby trvajúce celé roky.
Na to poslúžili mapy a mená vymyslené, privatizované, alebo staršie presne o tisíc rokov. Ako sa
to lepšie hodilo… Možno sa vyprodukoval už aj cisár Leopold ako budúci panovník Svätej ríše
Rímskej.
V reále však balóny a vzducholode, morské parníky, vlaky a vznášadlá brázdili nebo, more a súš.
Propagandistické diela cirkvi mali byť pôvodne určené pre hlúpe ovečky, ale tie už pozorovali reálny
život, tak u nich akosi rozprávky nezaberali. Ale tvorcovia stále verili, že sa to ešte podarí zvrátiť, že
ľudia príjmu ideu veľkej milovanej Svätej Ríše Rímskej, starostlivej to matky a pre budúce generácie
detí budú tieto výmysly vhodným mementom, aby videli z akého marazmu ich matka cirkev vytiahla:
„Pozrite sa, ľudia, donedávna ste žili ako zvery, žrali sa a zabíjali, bojovali, brali do otroctva a vy si tu
teraz ako pekne a civilizovane žijete…“
Takže toto všetko nateraz skončilo v archívoch cirkvi, ktorá netušila, ako sa to vhodne použije ešte
raz o pár storočí do nového reštartu. Uložilo sa to v nekonečných katakombách pod Viedňou, aby to
čakalo na presun do Vatikánu, ktorý sa ale neuskutočnil, lebo ako sme si uviedli v pojednaní o histórii,
si ho jednoducho zobrali korenní Francúzi vedení svojou védickou šľachtou, ktorá prežila antický
zánik.
Aby sa nekonečné katakomby pod Viedňou náležite historicky zdôvodnili, až po ďalšom reštarte sa
vymyslela tá rozprávka o neexistujúcich, ale dejinne potrebných Turkoch, ktorí Viedeň celú podkopali,
chceli podmínovať a zákerne vyhodiť do vzduchu…A hlavne pomáhali s účelným presunom hraníc.
Čo sa dialo na svete naozaj, môžeme čítať len medzi riadkami falošnej histórie a dedukovať z chýb
vzniklých pri falšovaní historických pamiatok. Na povrchu sa takmer nič nepozmenené nezachránilo...
Korenná védická šľachta nemala ani v päte, aby svoje kontinentálne práva riešila cez nejaké
bully, tobôž nie získané od nejakej pochybnej cirkvi. Ponuku cirkvi na osídlenie zdevastovaných území
nepotrebovala a riešila to svojim prirodzeným postupom. Cirkevných otrokov, ktorých stretávali na
pustých teritóriách radi prijali do programu veľkého zasídľovania, alebo služby. Odtrhávali ich od
jezuitských psov, dávali im status slobodných ľudí, na znak čoho smeli nosiť zlatú náušnicu od
panovníka. Jezuitov a temných potkanov vyháňali naspäť do Rakúska k svojim.
Nesmieme sa preto čudovať, že keď sa jezuiti neúspešne pokúšali na území Rumunského Valašska a
Moldavska vykeltovať naspäť svoje cirkevné ovečky a niektoré dokonca násilne zajali a pokúšali sa ich
nasilu odvliecť domov, miestny vladyka ich potrestal tak, že ich potupil a vyhnal.
Ako sa teraz mali vrátiť do Viedne bez pridelených otrokov, bez oviec a dobytka a ako to vysvetliť
vrchnému vedeniu? Mali za úlohu vo Valašsku a v Moldavsku vytvoriť zdroje živočíšnych produktov
pre Viedeň a teraz sa vracajú s holým zadkom… Nečudo že prišli s hrozivými historkami o jednom
neskutočnom Transilvánskom krutovládcovi, ktorý všetkých na počkanie napichával na koly, pil ich

krv a pritom rezal z kože. Dobytok a ovce si drzo privlastnil a potom zožral… Ešte šťastie, že sa aspoň
im podarilo zachrániť!
Cirkev si túto udalosť zaznamenala a použila po ďalšom resete, keď
bolo potrebné rozhodnúť či privatizovať, alebo opľuť významné
knieža Vlada III. z rodiny Draculesti, ktorý sa vlastne pričinil o to, že
sa projekt Uhorska už v Predpotopnej dobe ani neuskutočnil.
Vieme celkom iste, že ho pôvodne zrejme chceli privatizovať a založiť
do panteónu minulých vládcov Rakúsko-Uhorska. Najprv teda trocha
neomalene premaľovali jeho portrét tak, že mu vyrobili chazarský nos,
spodnú peru a sánku premaľovali na klasický habsburgský štýl podľa
velikána Leopolda. Keď si nájdete dokonalejšiu reprodukciu a pozriete
detaily brady a pier, sú akoby z dreva, je zbabrané tieňovanie,
nedokonalý prechod na krk. Pochopíte, že to bolo nad sily kaziteľov.
A keby ešte mali prerobiť nádhernú čiapku s védickou hviezdou na
habsburgskú korunu, spodok tela upraviť na zlatý korzet v štýle brnenia
velikánov cirkevnej šľachty… No neviem, ako by to ešte posrali…
A tak zbabraný Vlad Tepes skončil na dlhé roky na zámku v Innsbrucku
v tmavšom kúte.
Pri troche snahy také hnusné detaily uvidíte na väčšine premaľovaných obrazov produkovaných
cirkevnými plagiátormi. Jezuitom by som najradšej ruky polámal...
Jasné, že keď cirkevní šéfovia videli ten výsledok, tak asi zalomili rukami. Zachránil to len návrh
vytiahnuť historku s napichovaním na kôl, otočiť kartu a urobiť to naopak. Opľuť ho. Aj tak si to
zaslúži, keď nedovolil realizovať Uhorský projekt. Preto umelo prepojili jeho existenciu aj s vtedy už
neexistujúcimi Turkami a vytiahli tento zaniklý Osmanský národ do obnovených dejín...
V reále bol Tepes významným vladykom, rytierom rádu červeného draka a védickým kňazom, ale
to, čo sa o ňom vymyslelo a popísalo je marťanská klasika a to už dobre poznáme. Čím významnejší,
čím osvietenejší človek, tým mu je naložené na hlavu klamstiev a lží viac. Neklamným znakom je, že
sa dodnes o ňom píšu hororové knihy a točia hororové filmy. Ak to niekto vytrvalo financuje, je to
vždy ideový a politický motív.
Inak k tomu Moldavsku a Valašsku: Niečo podobné, spojené s vyhnaním „chovuchtivých“ jezuitov a
oslobodením cirkevných otrokov sa odohralo aj na Morave, v Zakarpatsku a na Liptove, takže
„valašské historky“ by bolo treba možno vnímať inak, ako sa nám podsúva.
A teraz veľmi významná vec. Čo myslíte, prečo oslobodení cirkevní otroci boli pre korennú šľachtu
prijateľní a tak rýchlo splynuli s miestnym slobodným obyvateľstvom? Veľmi významne k tomu
prispela ich viera zachovaná z čias karantény v katakombách.
Ukázalo sa, že védické „náboženstvo“ má s predkresťanským učením Tovarišstva Ježišovho
veľmi veľa spoločného. Ježiš bol v podstate jazyčník a princíp „večného ducha tvorcu“ kontrolovane
prenášaného rodovou líniou bol so všeobecným védizmom úplne v súlade.
Védizmus na vidieku bol možno viac spojený s
využitím prírodných síl, pozdne antické
praktizovanie sa muselo mierne k tomu postaviť aj
„technicky“. Ale aj to si podrobne vysvetlíme.
Dôvod je jasný. Len nám to posledných nejakých
240 rokov jasné nie je. Zámerne.
Človek „ducha“ potrebuje energiu, vibráciu a
správnu frekvenciu od matky Zeme. Ak ju má a
nemá porušenú genetiku, tak mu Gaia dokáže
deformácie upraviť podľa jeho vlastnej genetickej
informácie. Dokáže zastaviť starnutie a degeneráciu

tela. V súčasnej dobe však už len veľmi obtiažne, lebo energetické pozadie je zámerne porušené a
systematicky porušované.
Toto poznanie viedlo k tomu, že Ľudia osídľovali od nepamäti miesta, kde „vyvieral“ energetický
tok, pričom „neľuďom“ to bolo vždy akosi úplne jedno.
Dnes by sme tie miesta hľadali len na základe
empirických skúseností, alebo pomocou pár
senzitívnych jedincov. Ale kedysi to bolo veľmi
jednoduché. Na hustom energetickom pozadí
plnom hélia ste tie miesta výronu energie videli,
rovnako, ako keď vidíte polárnu žiaru.
Ale z praktického hľadiska sa ukázalo, že
najlepšie miesta sú zásadne na vrcholoch zvyškov
kremenných stromov, ktorých korene siahajú do
útrob Gaie aj niekoľko stoviek kilometrov. Kto
nerozumie o čo tu ide, mal by si znovu pozrieť kapitolu, ktorá pojednáva o podstate kremenného
života. Kremenný život bol prvotnou formou života, ktorý vznikol na území Terry po zrážke Uránu a
Gaie. V mieste impaktu, ktorý má polomer planéty Urán, vznikli hojivým procesom tri kryštáľové
vrstvy vzájomne oddelené kryštáľovou vodou.
V najnižšej vrstve sa stretnutím genetickej informácie Gaie a Uránu vytvorili zárodky života, ktorý
prebiehal pri vysokých tlakoch a vysokých teplotách.
Do týchto podmienok Stvoriteľ vložil kolektívneho ducha, ktorý pretrváva u Človeka s vyšším
vedomím dodnes. Kolektívny duch sa môže štiepiť na elementy samostatných jemnohmotných bytostí,
ktoré ešte
v nedávnej minulosti boli za určitých podmienok viditeľné. Dobro a zlo bolo viazané v rovnováhe.
Kremenný život zlikvidovala invázia Luny, ktorá priniesla temnú energiu a ochladenie kremenného
života na nefunkčný stav. Zároveň sem Luna vsadila parazitnú uhlíkovú formu života. Do nej sa
jemnohmotné bytosti pokúsili úspešne dostať vytvorením pramatky Evy, ako klonovanej partnerky
invázneho Adama. Ten svoju pravú ženu zavrhol. Mal s ňou len ten známy Noemov rod.
Eva je pramatkou uhlíkovej formy života ľudí s podobou a štruktúrou podľa predstáv Stvoriteľa.
Pramatkou hnacej energie vyššieho vedomia a energie duchovna však naďalej ostáva kremíková
Gaia. Nižšie formy bytostí ju nepotrebujú.
Adam je genetickým otcom všetkých uhlíkových foriem človeka, teda aj obrov, velikánov a bežných
ľudí, včítane tých vyhynutých a rôznych experimentálnych foriem.
Formy človeka, ak nemali žiadny genetický základ od Evy, vždy zákonite časom degradovali a často
dokonca úplne vyhynuli.
Ak však chcú ľudia získať a udržať si vyššie vedomie, ako je základné, biorobotické, musia nosnú a
ladiacu energiu, frekvenciu a rezonanciu brať z útrob zeme od pramatky Gaie neustále. To im
umožní prestať degradovať a udržiavať sa v kondícii.
To je ale aj základný dôvod, ktorý núti klan inváznikov nás neustále udržiavať pod limitom
hraničnej frekvencie a nepripustiť hromadné „prebudenie“ ľudstva. Strata biorobotov je pre nich
neprípustná. Toľko zhrnutie problému v kocke.
Keď šéf inváznikov prvýkrát zničil ľudstvo biblickou potopou, čo je jedine páchateľmi priznané aj v
Biblii, rozbil kremennú podlahu a tá sa prepadla do suterénu s krehkými zvyškami kremenných stromov
a rastlín. Zdevastované pne kremenných stromov však skúseným okom vidíme napriek ďalším dvom
kataklizmám dodnes. Treba sa naučiť ich rozoznávať od bežných kopcov, hlinených náplavov, vulkánov
a podobne.

Základným znakom, okrem silne emitovanej vlny energie je aj schopnosť týchto pňov čerpať
piezokryštalicky vodu až na samotný vrch pňa. Dnes je táto schopnosť značne obmedzená zvetraním,
upchatím a rozrieštením medzikryštalických dutín.
Všetky hrady a zámky sa v minulosti
stavali výhradne na takýchto energetických
pňoch, teda pozostatkoch kremenných
stromov. Na stovkách opustených hradov
vidíme zbytky ani nie veľmi hlbokých
zvyškov studní. Voda bola na každom pni
zaručená aj v obrovskej výške, ak vibrácia
dosiahla potrebnú úroveň. Najdôležitejšia
však bola energetická a komunikačná
funkcia „pníkov“. Vibrácia sa od koreňov
prenášala do stavieb pevne kotvených do
kamenného „dreva“ stúpala k oblohe, vo
výške sa odrazila od kryštálovej kupoly,
miesto ktorej je teraz silové pole obežnej
dráhy Zeme. Keď sa nosná vlna vrátila dole, rozvibrovala stavby aj peň a chytila potrebnú spätnú
väzbu cez korene s Gaiou. Vytvoril sa okolo hradu ochranný a komunikačný štít. Keby sa hrady
nereštaurovali úplne amatérsky, tak by sme možno videli aj pôvodné komunikačné veže. V nich sa dal
modulovať signál na nosnú vlnu od Gai a odrazom posielať do iných hradov. Nosná vlna
zabezpečovala energetickú potravu aj bez jedla, sceľovanie buniek, opravu DNA, udržiavanie vyššieho
vedomia, dokonca kúrenie a chladenie a to jednoduchou voľbou cesty a smeru toku energie.
Kým u hradov sa bavíme o
„pníkoch“, na obrovských
pňoch od Portugalska až po
Kamčatku boli vystavané celé
mestá s hviezdicovou
štruktúrou. Boli ich
desaťtisíce.
Obrovské kmene boli
zarovnané, systematicky
zastavané, mali plno studní a
nadúrovňových prameňov,
preto sa riešil aj odvod vody.
V Ženeve z hviezdicových
zberačov šla voda do veľkého
jazera, ako vidíte na obr.
Na druhej strane vytekala do
rieky. Výtok vody bol dokonca
vysekaný cez peň krížom ako
prieplav.
V niektorých hviezdicových mestách zberná voda musela obtekať okolo celého pňa, ako napríklad v
historických Košiciach, zberný kanál šiel stredom hlavnej ulice a vytekal nielen na oboch koncoch, ale
údajne na siedmych miestach hradieb, napríklad aj na Vodnej ulici. Preto ten jej záhadný názov...
Voda obtekajúca mestá, hrady, zámky a dokonca kedysi aj Egyptské pyramídy, ktoré sú tiež postavené
na pňoch, mala veľký energetický a funkčný význam, ale o tom sa dá napísať aj celá kapitola...
Ničeniu hviezdicových štruktúr sa venovalo obrovské úsilie, časť pokryli dve záplavové vlny
posledných katakliziem hlinou, časť rozbili z neba padajúce trosky, časť sa rozpadla prirodzene, ale

najme v 19. storočí sa ničeniu, podmínovaniu, maskovaniu a inému likvidovaniu hviezdicových
štruktúr a hradov venovalo omnoho viac úsilia, než je to logické…
V predpotopných časoch, kde sa teraz vraciame to tak nebolo. Opravovalo sa všetko, čo sa opraviť dá,
okrem južných antických miest a Egypta obsadených cirkevnými kobylkami, kde cieľ bol najprv zničiť
stopy minulosti a vybrať všetko bohatstvo...
Väčšina antických miest pri svojom vzniku už
nemala k dispozícii obrovské kremenné pne.
Jednak v tejto oblasti ich bolo pomenej, jednak
menšie pne neposkytovali dostatočnú úžitkovú
plochu pre také obrovské aglomerácie. Robili
preto na nich aspoň ostré rezonančné pyramídy,
ktoré ešte pred ich zničením zaznamenal Piranesi.
Aj v Ríme ich bolo plno, viď obrázok.
Pne kremenných stromov a rezonančnú kupolu
preto nahrádzali technicky. Každý objekt bol
postavený tak, aby bol kotvený do liateho bloku,
ktorý vytváral platňu medzi pňami. Antické kolóny
imitovali kremenné stromy, kupoly nebeskú
klenbu. Vibračný nosný signál nemusel ísť
k odrazu až tak vysoko.
Aj stavebné bloky kameňa boli volené
z dobrých vibračných materiálov.
Všetko sa dalo naladiť presne na
vlnovú dĺžku Gaie. Sám Ježiš vytváral
správne vlnovody a tvarové žiariče v
chrámoch Slova. Boli oddávna rôzne
pre rôzne typy ľudí a pohlavia už od
rannej Antiky, ako vidíte na obrázku.
Historici tvrdia, že sú to len nejaké
štýly a slohy bez nejakej významnej
funkcie a účelu.
Na to konečne zabudnite. Nič sa v minulosti nerobilo bez účelu a reálnej funkcie. Veci sa dlho
zdokonaľovali do takej miery, aby sa mohli unifikovať a používať účelovo aj celé storočia. Dokonalé...

K antickému štýlu sa vracali aj v Predpotopnej dobe a bežne aj na Slovensku. Toto je napríklad objekt „kaštieľa“v Nižnej
Kamenici neďaleko Košíc. To, že je z Predpotopnej doby vidno podľa toho, že výška stropov je vhodná aj pre Velikánov, že
má kamenné základy s tehlovou nadstavbou z kvalitnej ostrej tehly a jedno podlažie je stále hlboko v zemi neodkopané.
Dvere vzadu sú totiž odkopané len pre výšku dnešného človeka. Keď nimi vojdete musíte ísť nelogicky dole schodmi…

Ako vyzerala zničená polárna Hyperborea, ako centrum
Antického sveta sa asi nedozvieme. Nevedeli to ani Velikáni
cirkevnej šľachty, lebo do tých končín presvetlených Leljou
a chránených energetickou bariérou sa nikdy „neľudia“
neodvážili. Možno pri dlhých vleklých dňoch, v ich
nekonečnom čakaní na opadnutie vôd po kataklizme
v katakombách, vznikli všetky tie bájky, povedačky a
klamstvá o Atlantíde, Gréckom Olympe a ďalších
bájnych etapách rozvoja ľudstva, ktoré pre nás
zaznamenali Jezuiti. Treba si stále uvedomiť, že čo bolo pre
svetlé ľudstvo dobré, je podľa nich vždy zlé, čo bolo čierne,
to urobili biele, čo malé to veľké...však už vieme rozpoznať
ten marťanský štýl. Takže všetko čo pochádza od nich,
berme radšej s maximálnou rezervou! Radšej priznajme že nič nevieme, ako by sme sa mali pripútať
na klamstvá, z ktorých musia čerpať nešťastní historici.
S historikmi, geológmi, archeológmi sa o alternatívnej histórii radšej ani nebavte. Budú z vás nervózni,
budú si ťukať na čelo a budú vás žiadať, aby ste ukázali, kde ste svoje bludy vyčítali. Dokonale
poznajú okruh „overených a schválených“ zdrojov a mimo nich cesta podľa nich nevedie.
Ak im poviete, že čítate medzi riadkami, dívate sa okolo seba otvorenými očami, hľadáte pod stopami
falzifikácií, dedukujete len obyčajným sedliackym rozumom a vhodne používate princíp negácie,
poznania účelovosti a potreby klamania, že len skúmate ideologické doktríny autorov večných právd,
tak ste u nich skončili. Nemáte podľa nich v sebe ani štipku vedeckého prístupu. Nepoznáte všetky
vedecké a odborné súvislosti, ktoré armády vedcov tvorili storočia, preto ste amatér a konšpirátor.
„Možno som, ale viac sa cítim ako histografický kriminalista. Skúmame neskutočné zločiny minulosti
a súčasnosti a veríme, že duch Stvoriteľa, ako vrchný prokurátor, sudca aj žalobca v jednom, príjme
tento podnet a vyvodí spravodlivé dôsledky. Dávame si za cieľ, nech sa zobudí čo najviac ľudí, aby
počet potrestaných bol čo najmenší. Že trest bude, to temná strana dobre vie a s tým počíta. Čím viac
ľudí padne s nimi do „trestnice“, tým to bude pre nich z hľadiska Konov lepšie. To si málokto
uvedomuje. Preto tlak uzurpátorov nikdy nepoľaví a neustúpia ani na milimeter.
Ak temná strana dokonca preukáže, že absolútna väčšina ľudí dobrovoľne a z vlastného
presvedčenia stojí za nimi naďalej, napriek rozsiahlym odhaleniam ich podlosti, potom je možné
považovať Kony za neporušené a trest, teda zmena podlého systému nemá opodstatnenie. Bude
nutné žiť v tomto rastúcom marazme i naďalej, do doby, kým sa stav povedomia ľudí nezmení.
To bude ten predpovedaný skutočný Armagedon.
Veríme, že sa tak nestane a ľudia precitnú…
Rozkmitať matku Gaiu môže už malý limitovaný počet prebudených a rezonancia potom pôjde lavínou
a oslobodenie sa dosiahne rýchlo.
Ale hraničná hodnota sily rezonancie, ktorá rýchle a účinne rozkmitala Predpotopnú dobu po
páde Antiky, dnes už na to nestačí. Veď nemáme tú hustotu energie, ani hustotu atmosféry, ktorá tu
donedávna ešte bola, jej zloženie sa zmenilo, keď hélium prudko uniklo spod rozbitej kryštálovej
kupoly, ktorej triešť pokrýva púšte a héliom skvapalnený dusík zhora prepadol na zem s efektom
šokového zmrazenia oblastí a nástupu zimných periód, ktoré predtým nikdy neboli.
Dokonca už nemáme ani len predpotopných svetlých Velikánov, ktorí ak boli osvietení, mali v sebe
oveľa väčšiu dávku ducha, ako máme my, lebo veľkosť ducha bola v priamej úmere s veľkosťou aury
okolo tela.“
Je to logické: malé telo je malá aura a aj malá dávka kolektívneho ducha Stvoriteľa.
Inak povedané, veľkosť tiel našich predchodcov priamo úmerne súvisela s veľkosťou energie prostredia
a osobným priestorom pre ducha v osvietenom tele. Ale to si rozvedieme v ďalšej časti.

Preto Ľudia minulosti boli obrami. Adam a Eva boli obrami. Zvieratá boli obrami, hmyz i rastliny
boli obrovské, ale obvykle bez ducha. Výnimkou boli prechodné formy s prvkami
kremíkového života, takzvaní draci a hadi, ktorí dokázali vďaka enormne hustej
atmosfére lietať aj s nelogicky malými krídlami, preto ich veda odsúva do polohy
bájnych, či rozprávkových bytostí. Mali reálnu schopnosť komunikovať a
dosahovali vysoký stupeň inteligencie. Nie je to výmysel. Prebývali v horúcich
sopúchoch vulkánov, kde si udržiavali vysokú teplotu potrebnú pre kremíkový
život, po nahriatí poletovali vo vysokoenergetickom prostredí, boli odolní ako skala, pomáhali Bohom
a dokázali plniť rôzne obranné, transportné a stavebné úlohy, napríklad hĺbili nekonečné dopravné
tunely. Keď vychladli, vracali sa do horúcich jaskýň spojených s vulkanickou činnosťou. Sú
genetickým vzorcom pre studenokrvné plazy.
Niektoré dračie formy žijú do dnes, ich šupiny majú keratínový vzorec
stavby rohoviny s prímesou vulkanickej síry a vedia už len plachtiť.
Draci a plazy boli svetlými bytosťami veľmi uctievané a vysoko
cenené a nájdeme ich v znakoch a erboch napríklad Tartárie, rytierskych
rádoch a šľachtických erboch korenných šľachticov, samozrejme pokiaľ
im ich neuchmatli v 19. storočí nevolaní privatizéri sveta.
Celé dračie suity a znaky Tartárie boli Jezuitmi v 19. storočí pridelené
Číňanom, aby im pri ich presune z Kitaja na sever zladili aj ich
vymyslenú históriu. Drakobijci sú znakom negácie védskych vier.
Pomohlo to predantickú Tartáriu nadlho vyškrtnúť z histórie.
Aj neľudia boli v tej dobe ešte obrami, ale obvykle bez vyššieho ducha (Samson, Goliáš).
Polobohovia boli už len Velikánmi, nemodulovali už také silné vibrácie, preto zvieratá, hmyz a rastliny
sa na ich teritóriu tiež postupne krpateli. Lebo Rod a PríRoda boli vzájomne vibračne spojené.
Božskú veľkosť a plnú božskú silu mohli mať už len obri žijúci v špeciálne energeticky ošetrených
oblastiach, teda v Antickej dobe jedine už len v Hyperborei, kde pravdepodobne s nimi žili aj
významní polobohovia v prechodovom stupni smerujúcom ku bežným antickým Velikánom.
Ak chceme byť v obraze, tak musíme vedieť, že Hyperborea bola v centre misky vzniklej pádom Uránu
na Gaiu, teda v strede územia Terra, kde žiaľ zostal po biblickej potope už len mohutný zlomený
kmeň obrovského centrálneho stromu, známeho z najstarších mýtov a ság.
Tento peň centrálneho kremenného stromu bol obrami upravený do tvaru obrovskej kryštálovej
pyramídy a skôr ako by zoxidoval, skamenel a zvetral ako ostatné kmene kremenných stromov bol na
povrchu vyleštený a nakonzervovaný.
Nad ním bol umiestnený umelý obrovský satelit Lelja z hliny s bielym mramorovým povrchom. Bol
stacionárny a bol fixovaný v mieste, kde je teraz nízka obežná dráha, teda tam, kde zostala aurická
stopa kryštálovej klenby tvoriacej podlahu bývalej Rajskej záhrady. (Pozri kapitolu kozmológia). Nad
tým bola druhá klenba na ktorej stál kryštálový chrám mierovej dohody vystavaný Archanjelmi
vypudenými z odumierajúcich kremenných tiel po invázii Luny. Táto oblasť, keď ešte existovala, sa
volala Nebo. Tento priestor bol vyplnený dusíkom prineseným Lunou, ktorá trónila pod poslednou
kupolou. Túto kupolu po natavení pôvodného kryštálu Luna tlakom dusíka vyklenula do polkruhovej
formy, aby si vytvorila potrebný priestor a táto „sklená“ kupola staticky udržiavaná héliom funguje
dodnes. Bez nej by sme boli bez atmosféry.
Druhý odrazový satelit Fata obiehal synchrónne oproti Slnku a posielal slnečný odraz na Lelju, čím
zabezpečoval trvalé presvetlenie územia Hyperborea. Malo to význam energetického prepojenia
Slnka a Gaie cez kryštálovú pyramídu a vzájomný súlad vibrácií, ale aj odstránenie striedania dňa a
noci včítane eliminovania vplyvu Luny na svetlé bytosti. Aký bol cieľ týchto technických zariadení?
O tom sme si už v predchádzajúcich kapitolách hovorili, ale nie je na škodu to zhrnúť a porovnať:

Doktrína určená pre neľudí a ich ovce je:
-

umožniť len nízke vibrácie a nízky rozvoj ducha
využívať výrazný vplyv Luny na psychiku a úroveň vibrácií
vplývať na vedomé, nepretržité vnímanie plynutia času, vyvolávať permanentný stres
organizovať dogmatické, šablónovité a schematické „vzdelávanie“ a komunikačnú propagandu
organizovať celoživotné, každodenné cykly pracovného režimu podľa biblického projektu
nútiť vnímať striedanie dňa a noci, ako primárny časový faktor
nútiť vnímať striedanie ročných období, ako proces nevyhnutného starnutia a opečatiť ho
nariadeným oslavovaním (narodeniny, meniny, sviatky, jubileá, ročné obdobia a výročia)
presadzovať tórické cykly riadenia spoločenských procesov dané vopred, akože „prorokmi“
spájať vesmír, planéty, osud a čas do podmieneného životného cyklu zbaveného vôle jednotlivca
organizovať korporatívne fungovanie spoločnosti s nízkou kolektívnou úrovňou vedomia, podľa
vzoru mravce, včely, termity, versus „kráľovná“ + nástroj: financie, dlh, bankovníctvo a súdy
vyvolávať urýchľovanie starnutia buniek, za účelom rýchlej obmeny generácií s následkom straty
rodovej pamäte, čo znemožňuje poučiť sa z minulých chýb a duchovne rásť
organizovať už od detstva permanentné „liečenie“, namiesto konečného vyliečenia
vnucovať potrebu čo najviac, najrýchlejšie a najintenzívnejšie si užiť, ak je náhodou príležitosť
propagovať fanatické, nekritické podliehanie „autoritám“ (vládne štruktúry, súdy, vedci, experti)
vyvolávať vekom prichádzajúcu, postupnú stareckú demenciu s odtrhnutím od pamäte rodu
udržiavať v podvedomí permanentný nedefinovateľný strach rezonujúci na nízkych frekvenciách
nanášať sústavný pocit akejsi neodpustiteľnej viny
vyznávať teóriu nemožnosti koexistencie zla s dobrom, lebo boj zla je boj večný a nevyhnutný, ale
pritom meniť polaritu: zlo skrývať za dobro, diabla za Satana a podobne systematicky klamať *
organizovať zbytočné, kumulatívne zbieranie chorôb a deformáciu tela a ducha
vyvolávať predčasnú smrť

Doktrína pre Človeka daná Stvoriteľom naproti tomu je:
- prijímať vysoké vibrácie a snažiť sa získať čo najväčší podiel kolektívneho ducha Stvoriteľa
- dobro a zlo tvoria veľmi užitočnú rovnovážnu sústavu, ak sú riadené a kontrolované vyšším
vedomím Stvoriteľa a tvoria nedeliteľný celok, teda trojjedinnosť **
- túžba po poznaní a rozvoji, nie iba po nejakom „vzdelaní“ alebo získaní nejakého titulu
- vlastná individuálna tvorivosť, hľadanie svojej osobnej úlohy na svete (na čo tu vlastne som?)
- vlastné názory, zdravá nedôvera k autoritám, preverovanie skutočností a tvrdení, poučenie z chýb
- vyhýbanie sa negatívnym vplyvom Luny v štádiu po „prebudení“ ducha
- potláčanie vedomého vnímania plynutia času
- nepodliehanie schémam, číselným kódom, astrológii, cyklom, predpovediam, proroctvám
- individuálne fungovanie bez vytvárania kolektívnych rozporov, ale v prospech všeobecného rastu
- spomaľovanie starnutia buniek prepojením na regeneračný účinok matky Gaie v spojení s prírodou
- sceľovanie, harmonizácia ducha a tela bez liekov a lekárov
- príroda, čistá voda, vzduch nasýtený pránou, slnko a pozitívne myslenie, zvládnutie techník nabíjania
- život v rodine, v rodovej línii, harmónii a vzájomnej úcte
- duševné a telesné zdravie vo veľmi vysokom veku
- žiadny strach z prítomnosti a budúcnosti
- plná osobná nezávislosť, ale zodpovednosť, prirodzená spravodlivosť, súdnosť a svedomitosť
- znalosť vplyvu karmy na životné procesy a metód vyrovnávania chirálnej nerovnováhy
- primeraná striedmosť vo všetkom, pritom si to ale vedieť precítiť a dokonale vychutnať
- večný život prenášaný v Rode cez kolektívneho ducha Stvoriteľa***

Poznámky k téme a veľmi dôležité vysvetlivky:
*
Zlo podľa cirkvi potrebuje vládnuť oddelene od dobra. Potrebuje vládnuť pocitom strachu, neistoty a beznádeje.
Potrebuje vojny, násilie, prezentáciu moci, podriadenosť a závislosť. Tieto vlastnosti však podlo hádže na hlavu
svetlých bytostí, ktoré boli zlom dočasne zlikvidované. Keď napríklad invázny kmeň prenosného národa
finančnými hrami zdecimoval celý Egypt, okupanti drzo privatizovali aj Bohov Egypta.
Thovt je iba ekvivalentom Slovenského Tóta, Slovanského Totha, Triglava, či Svaroga, gréckeho Hermesa
Trismegistosa, teda tzv. skutočného Trojjediného, nie ich Boha.
Tento pojem védickej filozofie prezentovaný aj učením tovarišstva Ježišovho, nemohol byť zo strany temných síl
akceptovaný. U všetkých védskych filozofií sa totiž jednalo o to isté:
„Len vyššie vedomie ozajstného Stvoriteľa jeho kolektívneho ducha primerane rozdeleného do rodových línií
dokáže kontrolovať a riadiť koexistenciu dobra a zla vo všeobecný prospech a to ako trojjedinný nedeliteľný
celok.“ Toto by bol jednoznačne koniec inváznej doktríny, to sa nesmelo pripustiť!!!!
Preto napríklad egyptského Thovta okupanti rozdelili na samostatné, oddelene fungujúce bytosti: na Boha s
hlavou ibisa a Boha paviána s Lunou na hlave pod jedným menom Thovt a Boha s hlavou sokola, ako vládcu
slnka Re.
U Ježiša túto jednotu cirkevníci rozbili tak, že zo samotného Ježiša urobili obetného baránka, ktorý sa stal po
obetovaní Kristom, teda synom „Boha“ , ktorý sa len hral na najvyššieho stvoriteľa, preto bol otcom a duchom
svätým.
Cirkev nedokáže jasne a logicky vysvetliť kde je u otca, syna a ducha svätého proklamovaná trojjedinnosť.
Vždy je to len dvojjedinnosť +1: Otec s temným duchom „svätým“ + nevlastný svetlý syn... alebo otec s temným
duchom+ nevlastný očiernený syn rituálne ukrižovaný medzi zločincami, nesúci hriechy ovečiek...
Ale keď chápeme dôvod kompilácie, nemusíme sa čudovať. Toto je to najmenej, čo spáchala cirkev.
**

Povedzme si znova, čo je tzv. védická trojjedinnosť- napr. u Slovanov bola pre ľudovú názornosť
často zobrazovaná ako Triglav, teda trojhlavá bytosť s jedným telom, alebo ako tri bytosti pevne
spojené so zemou.
Na prvom obrázku je obvyklé zobrazenie u stredných,
pobaltských a polabských Slovanov.
Centrálna hlava je ROD v spojení s príRODou pod
sebou (Lada) a riadi na jednej strane ekvivalent
Perúna, na druhej Velesa, teda póly chirality energie.
Názvy trojíc sú krajovo odlišné, môže byť Svarog
spojený s Perkunasom a Radegastom, Dažďbog so
Svetlobogom a iné v princípe totožné spojenia.
Na druhom obrázku je prekreslená, na skale vyrytá
schéma s runovým písmom z Ruských oblastí.
Ak by sme ju premietli na Slovenské povedomie
dokonale zničené cirkvou, tak kľudne si môžeme
načítať, že v strede je Tóth, teda otec rodu a okolo
hlavy má ducha stvoriteľa. Hore sú tri pôvodné
kryštálové klenby oblohy. Pod tým sú dva kvety životavédické „hviezdy“ programujúce rod spojením muža a
ženy.

Po pravici Tóta je pevne do zeme zakotvený Perún s bleskami a po jeho ľavici stojí Veles s rohami, ako dobrý vládca lesa,
zvierat, pôdy, úrody, vody a skroteného ohňa.
Dole je runovým písmom napísané TRIGLAV. Vek pôvodnej rytiny? Neviem, ale tri klenby oblohy boli naposledy pred
minimálne 7230 rokmi.
Zaujímavé je, že cirkev dala na začiatku 19. storočia tisíce Triglavov zničiť a v svojich verejných reformačných záznamoch
urobila klasickú negáciu, keby sa náhodou nejaké Triglavy niekde našli. Tvrdia nám na drzovku, že Perún je dobrý, tzv.
Svetlobog a Veles zlý Černobog. Jezuiti však úplne všetko, čo je oficiálne, píšu z princípu naopak, aby nás zmiatli. Pritom v
našej slovesnej tradícii sa nikdy neklialo „aby do teba Veles“, ale „Aby do teba Perún uhodil!“…
Triglav je aj Slovinské trojvršie 2864 m n.m., rovnako ako v Slovenskom národnom znaku symbolizujúce spoločné
védické korene všetkých Slovanských národov.

*** Zostáva nám jasne vysvetliť pojem večného života. To bola tá najvyššia hodnota, ktorú nielen sľubovalo, ale aj
zaručovalo nielen tovarišstvo Ježišovo, ale aj všetky védické filozofie. Naschvál hovorím filozofie, lebo pojem
„náboženstvá“ zaviedla až okupačná cirkev, ktorá zo životnej filozofie urobila antagonistické preformátované
náboženstvá s jedným centrálnym subjektom svätenia. Tým vlastným, reprezentovaným ich temným Bohom.
U temných okupantov je Boh jeden, ten najstarší syn matky Luny. Luna tróni pod poslednou kupolou, čo je
pomerne blízko a preto senzitívny človek cíti, akoby dohliadala na všetko. Komu sa kupola nepáči, tak nech zváži
prečo je Luna tak ostrá a planéty nad kupolou vždy akoby rozmazané. A nepomôžete si ani pri super optike.
Božstvo inváznikov sa prenáša zásadne po ženskej línii, lebo musí pokrvne pochádzať od Luny, skutočnej kráľovnej
inváznych síl. To platí dodnes a má svoj význam.
Boh splodil Adama a aj dal mu ženu. Nevieme jej skutočné meno, preto dajme tomu Muženu.
Preto otec Adama a Muženy, teda Boh s duchom temnej Luny, považoval za nutné zachrániť len Noema a
jeho rodinu a ostatných nehodných ľudí, ktorých splodil Adam s Evou musel spláchnuť biblickou potopou.
Eva totiž bola védickou svetlou bytosťou, ktorú klonovali anjeli z Adamovho rebra . Adam z Luny keď prvý krát zbadal
Evu okamžite zavrhol svoju ženu danú mu Bohom, synom Luny.
Eva totiž bola stvorená anjelmi-jednohmotnými kondenzátmi na obraz Stvoriteľa a Adam okamžite kapituloval.
Po zničení podmienok kremennej formy života, to bola jediná možnosť, ako Stvoriteľ mohol zotrvať na zemi a
ďalej deliť svojho ducha rozumným bytostiam. Urobil to cez Evu.
Eva sa žiaľ stala genetickou skazou pre invázny kmeň a dokonca aj sa stala ideologickou skazou, keď šírila u
podstatne tupšieho Adama vyššie poznanie. Boh musel zasiahnuť a tento Rajský svet zlikvidovať. Podrobnejšie s
väzbou na bibliu je to rozpísané v kapitole o kozmológii.
V Noemovej krvi bola kontinuita Luny ešte zachovaná a jeho dcéry ju mohli šíriť ďalej, preto bol realizovaný ten
známy projekt Noemovej Archy. To aby bolo jasné. Svet našťastie vďaka svetlým silám nezanikol, aj keď sa prepadol o
podlažie nižšie a bol radikálne spláchnutý. Ale obe strany sa museli rozísť na opačné strany, po podpise dohody
uzavretej v Kryštálovom chráme pred 7528 rokmi. Dohodami sú základné Kony, ktoré potom môžu dopĺňať Zákony,
ale tie nesmú porušovať Kony bez vedomého súhlasu Ľudí. Žiaľ porušujú sa veľmi podlým spôsobom…
Svetlé bytosti si obnovili kontinenty na severe, temné na juhu. Žiaľ temné sily nedokážu existovať bez
parazitovania, nuž máme ich tu znova a znova. Vracajú sa sem a vezú sa po nás a striehnu na príležitosť.
Je pravda, že sme všetci deťmi Adama a Evy, ale podľa Tóry sú medzi nami zjavne aj vyvolené deti Adama a Muženy.
Preto o čistotu tejto krvi sa tak svedomite cirkev stará. Má s tým problémy, lebo si ešte dvakrát po biblickej potope
zdecimovala svojich šľachticov Velikánov. Noemovi jeho Lemurci údajne vymreli . Ale podľa prejavov s ktorými
fungujú, sa im to určite podarilo geneticky a hlavne charakterovo nejako zachrániť.
Na konci Antickej doby sa cirkevníci živili keltovaním a lovom vidieckych ovečiek do dlhových pascí. Ovečkami sa
stávali malí slobodní ľudia, ktorí žili mimo pôsobenia antických silových aktivátorov, roľníčili, chovali dobytok,
rybárčili, tkali, prali, šili, teda pôsobili aj v remeselnej oblasti, baníctve a spracovaní kovov. Kelti, ako nám to
história zaznamenala chodili pomedzi nich, odrbávali ich a ich výrobky a produkty lacno kupovali a draho predávali.
Nanútili im peniaze a nakoniec zadĺžili tak, že celé rodiny skončili ako otroci a museli opustiť svoje domovy.
Obsluhovali potom Keltov a honoris cirkevníkov v Gettách, starali sa o tvorbu produktov, stavebnú činnosť, razenie
mincí a podobne. A to obvykle až doživotne po celé generácie...
A práve týchto tovarišstvo Ježišovo silne zasiahlo a vyvolalo u ich otrokárov zdesenie. V blízkosti Antických miest,
doslova na koreňoch bývalých kremenných stromov sa títo ľudkovia ľahko prebúdzali a prepadali Ježišovej
filozofii. Najviac sa im páčili dve veci:
1. Že nie sú Božie ovečky, ako im to tvrdia cirkevníci, že nie cirkvi im dajú vedomie, vzdelanie, status, ale si ho
môžu získať sami, ak dovolia vstúpiť Stvoriteľovi do vlastného vnútra. Stvoriteľ má nekonečnú dávku vyššieho
vedomia, teda ducha a je len rád, keď môže prebývať v čo najväčšom množstve ľudí. Osvietení Ľudia sa potom stávajú
jeho súčasťou, on je v nich a oni sú v ňom. Človek je súčasťou stvorenia a stvoriteľ súčasťou človeka. Spoločné
vibrácie potom znásobujú sily eliminujúce zlo, spája sa spoločné vedomie poznania, znalosti a nastáva prudký rozvoj
spoločnosti. „Osvietený“ dostane kľúč od knižnice kolektívneho poznania. Keď bude do nej dávať, môže z nej brať.
Upravuje sa mu aura a zdravie, vzrastá veľkosť tela aj ducha. Aj malý človek môže potom vstúpiť do bielych
Antických miest a byť tam riadnym plnohodnotným občanom.
2. Mať v sebe potrebnú dávku ducha Stvoriteľa umožňuje Človeku započať nekonečný kolobeh života, tak ako ho
praktizovali aj Antickí „bohovia“. Ak si bude Človek svoje telo rozvíjať, prečisťovať čistou mysľou, nabíjať energiou
a nebude ho rozbíjať nestriedmosťou, neotravovať bezcharakternosťou, potom sa mu vytvorí priestor pre vyššiu
dávku kolektívneho ducha a otvoria sa mu ešte širšie priestory poznania.
Súbeh s energiou prírody zastaví u Človeka starnutie, vyčistí mu myseľ a s mladou tvárou bude dlhé roky prednášať
múdrosť starcov, znalých tisíce vekov.
Ak pozná, že už naplnil svoje poslanie, môže vystúpiť duchom z tela a prejsť do svojho rodu skrze syna, vnuka, dcéry,
či vnučky. Ale musí naplniť lehoty a postupy dané Stvoriteľom. Zachovaj rod a staneš sa nesmrteľným!

Nemožno sa čudovať otrokom, že takéto myšlienky v nich vyvolali obrovské emočné zmeny. Cirkev
im na jednej strane tvrdí, že sú majetkom cirkvi, o ničom nerozhodujú, nič bez cirkvi nebudú nikdy
vedieť a musia sa podriadiť akejsi božej vôli, ktorá akoby na truc sa vždy zhoduje s vôľou cirkevníkov.
Na druhej strane sa ponúka sloboda, slobodná vôľa, poznanie, rozvoj a večný život.
Preto je pochopiteľné, že Predpotopný svet ostal v podstatnej miere védický a kolektívny duch
hnal túto postantickú spoločnosť silne a rýchle dopredu. Cirkev tentoraz ešte pohorela...
Osvietenský duch, obnova antických hodnôt, antických stavieb, výstavba veľkých miest v jednotnom
štýle, budovanie chrámov energie v nebývalom meradle je toho dôkazom. Spoločnosť sa spájala do
únií, federácií štátov, jednoty slobodných miest, kráľovských miest, budovali sa Tovarišstvá
sústreďujúce odborníkov, remeselníkov, umelcov, mysliteľov a podobne. Toto všetko podľa
organizačných princípov Tovarišstva Ježišovho, ktoré zaručovalo, že sa tam nemohli používať žiadne
korporátne princípy riadenia a všetci členovia sa riadili kolektívnym duchom a ctili si len ozajstných
majstrov, ktorí naozaj vedeli a neboli len dosadení nejakou vyššou mocou, ako je to dnes.
Tak aj malí stavitelia, ktorí sa pred kataklizmou osobne podieľali na výstavbe prímestských chrámov
riadených majstrom Ježišom a jeho Tovarišstvom si niesli jeho princípy v svojom podvedomí.
Založili Slobodomurárske lóže, ktoré sa starali o rozvoj a celosvetové zakladanie Tovarišstiev,
šíriacich energeticky pozitívne stavebné postupy do celého sveta. Uplatňovali ich nielen pri
rekonštrukciách zničených postantických stavieb, ale aj pri novostavbách. Dbali, aby chrámové kupoly
správne rezonovali, zosiľovali vibrácie a boli staticky odolné.

Rezonančné prvky sa vhodne kombinovali so zdobnosťou, ktorá však
mala tiež svoj význam, ktorý dnes chápeme iba veľmi skreslene.
Táto doba vedela veľmi špecificky spojiť všetko do organického celku.
Postupné zdokonaľovanie detailov viedlo k stavu, ktorý dnes
charakterizujeme ako barokový štýl, aj keď jeho výsledná podoba bola
zásahmi cirkvi podstatne pozmenená v snahe
pokresťančiť chrámy energie a vznikol nesúlad
ich pochmúrnych prvkov s grandióznosťou pôvodných.

Chrámy energie boli viacfunkčné, viacúčelové verejné zariadenia, presne tak
ako sme popisovali tie antické. Nie všetky mali podobu „kostolov“, boli to aj
„svetské domy“, ktorým teraz hovoríme „kaštiele, letohrádky, hotely, stanice,
zámky, radnice…Boli verejné, aj keď nám dnes tvrdia že výhradne šľachtické.
Mali funkciu sceľovaciu, duchovnú, energetickú a technickú, ako mali už aj
hrady.
Preto sa na vidieku chrámy oddávna stavali na pníkoch a okolo nich sa
budovali obce. „Kostolík na vŕšku“ nie je taký všeobecný zvyk, je to
technická záležitosť.

Preto všetky súčasné kostoly postavené dnes kdesi na sídlisku nebudú mať v budúcnosti význam. Sú
energeticky prázdne, stavebne nerezonujúce a zostanú neúčinné ani po prebudení Gaie a vedomia ľudí.
To poukazuje na to, že buď cirkev nemá poňatia o funkcii týchto objektov, alebo zámerne nepočíta s
tým, že sa im vráti ich pôvodná funkcia a pôvodný význam.
Objem stavebných prác v Predpotopnej dobe na objektoch s technickými prvkami čerpania
energie mal obrovský nárast.
To, že bol po nich neskutočný dopyt v každom meste, v každej obci, znamená, že boli na rozdiel od
dnešnej doby asi životne nevyhnutné. Kto si chcel udržať zdravie, vyššie vedomie a posilňovať
vyššieho kolektívneho ducha, potreboval ich mať kedykoľvek k dispozícii. Nikoho nebolo potrebné
nútiť, aby sa pravidelne zúčastňoval na osobnom a kolektívnom energetickom zušľachťovaní.
Každý to cítil ako nutkavú potrebu.
Kto to necítil, tak ten sa stal „duchom nedotknuteľný“ a padol do osídiel cirkvi. A takto existovali
paralelné svety. Svet osvietených a svet cirkevných dušičiek, ktorý si cirkev musela úzkostlivo
strážiť. Bola to prvotná forma dnešného biblického projektu, kde už paralelne fungovala s otvorenou
slobodnou spoločnosťou aj uzavretá spoločnosť riadená cirkevnou hierarchiou. V osvietenej dobe však
ovečky museli mať aspoň formálny
status slobody, takže sa to muselo
riešiť inváznickým spôsobom, teda
podvodom fungujúcim dodnes.
Existencia Antického práva, dnes
volaného Rímske v Predpotopnej
dobe nedávalo priestor pre
otroctvo. Cirkev k tomu použila
pápežskú doktrínu a svoju zvrátenú
symboliku. Každé krstené dieťa je
znova utopené vodami biblickej
potopy, aby formálne stratilo svoju
dušu. Potom sa stáva bezduchým
tvorom, patriacim cirkvi a tá sa
bude o neho formálne starať až do
smrti. Proces je detailne popísaný
v kapitole o Práve.
V tejto dobe sa len pre cirkevné ovečky postupne koncipovali aj prvky a princípy kresťanstva.
Otvorený svet sa riadil filozofiou Tovarišstva Ježišovho a v energetických chrámoch boli bežné jeho
zobrazenia a zobrazenia jeho matky, ale výhradne bez symbolov kresťanstva a židovských vsuviek.
Nebol tam ako Boh, ale ako pamiatka na
majstra, učiteľa a posla Slova - Logos.
Doporučujem všimnúť si, ako bola u Antického Ježiša
zobrazená hlavová aura a ako vyzeralo Antické mesto
na pozadí výjavu s „liečením“ neľudí pod hradbami.
Cirkevní falzifikátori, ktorí vytvárali neskôr
privatizovaného Ježiša, buď nemali ani potuchy, ako
vyzerá žiara vyššieho vedomia, alebo tento symbol
schválne použili na ukrižovanie. Samotné ukrižovanie
je akt, ktorý nemá oporu v Antickom práve, tobôž nie
vo védizme a vo vnútri Antických miest sa nikdy
nepoužíval. Stačí si však uvedomiť, kto má v povahe
tie známe prvky sadizmu, ako napichávanie na kôl,
vešanie, lámanie v kolese, topenie a upaľovanie

čarodejníc a bude jasné, že ide o osvedčený konštrukt negácie: „Moje chúťky a charakterové vlastnosti hádžem zásadne na
teba!“Podľa seba súdim teba...To platí dodnes.
Na tomto pravoslávnom obraze síce nie
sú kresťanské symboly, ale tvrdí sa, že
nápis IC XC znamená Iesus Christos
ale môže byť aj IES US.
Nápis bol robený na omietke spolu s
dorábaním hlavovej aury a sám Ježiš
zrejme nedávno prešiel rekonštrukciou.
Nie je to podstatné.
Dorobiť a prerobiť sa dá čokoľvek, ale
zaujímavý tu je skôr spôsob nabíjania
majstra Ježiša.
Používa jednu z Budhových metód a
jednu z najlepších meditačných metód
polohy prstov pri nabíjaní pránou.

PRÍPRAVA NOVEJ IDOLOGICKEJ DOKTRÍNY
KRESŤANSTVA.
Teraz si predložíme dôkazy o tvorbe koncepcie a príprave privatizácie Ježiša do kresťanskej doktríny.
Cirkev chápala, že počas Predpotopnej doby sa jej už nepodarí celoplošne presadiť „inovatívne idey“
kresťanstva, ktorými sa mali „správne“ indokrinovať ľudia prepadlí Ježišovmu učeniu.
V Predpotopnej dobe totiž v povedomí jasne Ježišovo učenie žiarilo. To, čo po značnej úprave Ježiša
počnúc rokom 1890 sa dodnes označuje ako protestantizmus, je síce bližšou zachovalou variantou k
pôvodnému Ježišovi, ale dnes už sa s védizmom ďaleko rozchádza prijatím väzby na Boha a nie
Stvoriteľa. Cirkev musela pristúpiť na kompromis a dalo jej aj zabrať, kým spätne do dejín tento
vymyslený konflikt cirkví nejako zapatlala. Pre inteligentnejšie vrstvy bol totiž primitívny ortodoxný
kresťanský pohľad absolútne nestráviteľný.
V Predpotopnej dobe sa toto členenie ešte neriešilo. Cirkev mala v područí len stádo neprebudených,
alebo karieristov, ako je to u nich obvyklé a žiadúce. Bol to ľudský materiál neprekypujúci žiadnou
nadmernou inteligenciou a kým okolo zúrilo osvietenstvo a všestranný rozvoj, cirkev svojim
ponúkla vlastnú variantu „osvietenia“, ktorá spočívala v totálnom zhasnutí vyššieho vedomia.
Vedela však, že ak sa sústredí na tú skupinu ľudí, pre ktorú sú vyššie duchovné cvičenia nad rámec ich
inteligencie a zmyslového vnímania, tak je obrovská šanca na úspech aspoň v budúcnosti. Taktiež sa
potrebovala sústrediť na mladú generáciu. Začali sa budovať systém seminárov pre budúcich agitátorov
a učiteľov. Začala sa spájať židovská starozákonná časť s novokoncipovanou. Myslelo sa aj do
budúcnosti, aby boli v zálohe diela datovateľné kedykoľvek do minulosti. Variant k budovaniu novej
Biblie sa vytvorilo nespočet. Keby sme mali prístup do archívov cirkvi, určite by sme len otvárali oči.
Ideologické školiace prostriedky sa nám zachovali a ich „úroveň“ svedčí o „vysokých“ nárokoch.
Boli na to vyrobené a použité rôzne veľkoplošné alegorické zobrazenia, ktoré vytvárali Jezuiti pre
hromadné školiace účely. Pozrime si, ako Ježišovi „pekne“ napasovali aj židovské zákony.
Nasledovný propagačný materiál napríklad rieši finančné, versus ideologické problémy cirkvi.
Nesmierne bohatstvo cirkevnej šľachty vyrabované z Antických ruín nebolo vhodné predsa použiť na
bežný chod cirkvi a nekorešponduje to ani s biblickým projektom. Ak chcú bežní kňazi pracovať v tejto
korporácii zvanej cirkev, tak si musia na to zarobiť. Jedným zo svätých produktov je aj charita.
Ak otrok prispieva na svoje zotročenie dobrovoľne, potom sa neporušujú Kony Stvoriteľa...

Toto je alegorický výjav, ktorý hovorí že Charita (peňažný príspevok pre cirkev) najlepšie, akoby lanom spája veriaceho s
Bohom na nebesiach a to cez smrť a zmŕtvychvstanie ukrižovaného Krista, ktorý nesie zásluhu na zlikvidovaní podlého
Antického sveta (zhodená antická Leľa pri nohách) a drví nohou zlého hada, ktorý slúžiac svetlým silám našepkával Eve
hriešne myšlienky poznania a je symbolom pohanstva a svetlých síl…

Vyzerá to tak, že ovečky majú veriť, že Kristus zhodil Leľu na Hyperboreu a spôsobil koniec Antickej
civilizácie. Možno aj historka o zániku tzv. Atlantídy a Hyperborey je jedno a to isté podanie...
Charita je naoko krásna vec, akože humánna, ľudská, ale len kým do toho nevidíte… Všimnite si, ako
sa dnešné nosaté korporácie k charitatívnym činnostiam stavajú. Ak si charitatívne náklady nemôžu dať
do nákladov, odpočítať z daní, ak im nedajú dostatok publicity, alebo ak sa jedná o nezaujímavú sumu,
tak sa do nej vôbec nehrnú.
Ale keď už musia, tak vždy radšej použijú biblický a tórický princíp, ktorý hovorí, že na lúzu nech
prispieva lúza. Vec sa rieši takto: korporácia zorganizuje napríklad verejnú zbierku na nejaké úbohé
postihnuté dieťa. Za reklamu verejnej zbierky zaplatí príbuznej korporácii, napr. televízii dajme tomu
100 tisíc €. Plebs sa vyzbiera na úbohé dieťa a na jeho charitatívny účet príde povedzme 5 tisíc €.
Normálny goj by si povedal, či nebolo rozumnejšie dať postihnutému dieťaťu rovno tých 100 tis., čo
padlo na reklamu, keď sa u darcov nazbieralo len úbohých 5 tisícok. Omyl! Goj ničomu nerozumie.

Ide totiž o to, že lúza pomohla lúze a korporácia pomohla druhej korporácii pri daňovej
optimalizácii čo bol reálny zámer…Proste tak funguje biblický projekt!
Ďalšia alegória je venovaná celkovej koncepcii nového cirkevného poňatia privatizovaného Ježiša.
Aby sa stal Kristom, synom židovského Boha, musí si odniesť svoj vlastný kríž (biblický princíp).
Musí byť samozrejme rituálne ukrižovaný a musí potupne v mukách umrieť. Ale chudý, vyziabnutý
Kristus na kríži potom vstane z mŕtvych ako z popola vták Phoenix a zasadne na trón ako svalnatý
mohutný Zeus, vládca sveta.
Jezuitský autor nepochopil podstatu, účel a funkciu energetického nabíjania skutočného Ježiša, preto
starého bradatého Zeusa znázornil, ako doktora pred gynekologickou prehliadkou…

Tu teda máme alegóriu o „Spes“ čo je latinsky o nádeji. Vľavo hore máme priebeh krížovej cesty, ukrižovania a
zmŕtvychvstania.
Dole dve ovečky poslušne ťahajú voz pod dozorom jezuitského supa a anjela cirkvi. Kristus tu ako dáky Zeus sedí na
alegorickom voze a triumfálne drží spútaného diabla, smrť, démona a klasického Atlanťana nesúceho na hlave satelit Leľa.
Zaujímavé však je, že sa v texte dole pod obrázkom otvorene priznáva, že Atlanťan je vlastne Tartar a teda Hyperborejec!

Tretiu alegóriu máme o hlavnom pilieri zákonníkov cirkvi o nosatom Práve a právnom princípe.

Právo cirkvi vládne ohňom a mečom podľa desiatich prikázaní Boha Izraela a večných zákonov dvanástich kmeňov Izraela,
na ktorých pani „Zákon“ sedí. Nerobme si preto ilúzie o rovnoprávnom postavení gojov a vyvoleného národa. Kto si
dobrovoľne takúto vládu cirkvi volí, tak mu treba.
Iba má čo chcel. Dobre ošetrenú židovskú nadradenosť.
Zákonníci cirkvi sa o Právo starali vždy dôslednejšie,
ako o nejakú zosmolenú Bibliu. Podľa nej môže mať
ovečka pocit hranej rovnoprávnosti, ale je to len ilúzia.
Ak dôjde na skutočné právo, ovca ho mať nikdy nebude.
Veď právnou fintou prišla o dušu.
Ak to nebolo krstom už po narodení, tak sa umŕtvenie
dospelých robievalo symbolickým utopením vo vodách
rieky Jordán… Mysleli chudáci, že sa dali iba pokrstiť.
Nie! Dali sa právne umŕtviť.
Všetko sa odvíja od potreby mocných, aby mohli ovládať
a vlastniť to, čo im nepatrilo a nepatrí.

Musíte ale uznať, že cirkev mala so všetkým, čo sa dialo po katastrofe strašne veľa práce a dopustila sa
množstva fatálnych chýb. V čase keď rozbiehala dnešnú podobu pre biblický projekt, musela sa aj
veľmi zamýšľať, kde asi urobila chybu, ktorá zabránila jednoduchému, vopred plánovanému prevzatiu
úmyselne spláchnuteho kontinentu do cirkevnej správy.
Zdalo sa to byť tak jednoduché. Stačilo zhodiť umelý satelit ukotvený nad Hyperboreou dole a malo
byť na veky vekov vymaľované...
Pôvodne sa predpokladalo, že cirkevný výber a ľudský „výkvet“
potom vylezú z podzemia po opadnutí vôd a podľa stredovekých
máp v kľude postavia novú formu Svätej ríše Rímskej, takej, aká
bola pred Antickým a Tartarským obdobím. Mysleli si, že keď zničia
Hyperboreu, zničí sa aj silové centrum svetlých síl a všetci ľudia prídu
o vyššie vedomie, ktoré bráni tomu, aby bolo možné s
nimi svojvoľne manipulovať. Žiaľ nestalo sa tak...
Z tohto obdobia máme rôzne cirkevné mýty a legendy, ale hlavne cirkevné klamstvá,
snažiace sa všetko dokonale zamotať a zahmliť. Takto sa nám mixuje Tartaria s
Hyperboreou, Lemuria s Atlantídou, potom všetko dokopy a tí temní sú dobrí a tí svetlí
sú zlí…
Nedivme sa vôbec, že symbolika, ktorá označovala skutočnosť, že Atlanťania sa starali
na území Hyperborei o funkciu a ladenie satelitov, sa cirkvou vysvetľuje tak, že ide o
mýtických Atlanťanov (Tartarov) nesúcich na hlave našu „guľatú“ Zem.
Iná báj, pochádzajúca z čias ešte pred Noemom, nám hovorí, že naša „zem“, teda Terra je pomerne
malé územie podopierané kryštálovými stĺpmi na kryštálovom pancieri starej obrovskej korytnačky
Gaia. No nesmejme sa. To je pravda, ak pochopíte symboliku a skutočnú stavbu sveta podľa popisu v
kapitole Kozmológia. Symbolika je oficiálnou vedou zámerne zosmiešňovaná, obzvlášť pri kritike
teórie ploskej Zeme, kde sa maľujú skutočné korytnačky a namiesto kremenných stromov skutočné
slony. Biblická Noemova potopa žiaľ zmenila tento fakt a prvý kryštálový pancier sa prepadol, stĺpy
rozdrvili, pne zostali trčať nad triešťou a hlinou a zvetrali… Vtedy zostal ešte jeden kryštálový pancier
a sklená kupola. Medzi nimi plávala na dusíku Luna.
Dnes žiaľ žijeme už len v padlom suteréne, pod poslednou sklenou kupolou, na troskách a zmesi
všetkého predbiblického, pobiblického aj kremenného života, po celkom troch globálnych potopách a
zdá sa nám, aká je to okolo nás krása a úžasná príroda… Vnímame to, ako nejaké indické decko
narodené na centrálnom smetisku v Dillí, majúce pocit, že nič krajšieho, ako jeho domovina s
megatonami odpadkov ani neexistuje.
Nuž „Zem“ nie je ani ploská, ani guľatá, pretože je to len vyrážka zvaná Terra na obrovskej
kremennej guli Gaia o veľkosti slnka. Naproti tomu skutočné Slnko je pomerne malé a pomerne blízko.
Proste platí stará, dobrá, antická geocentrická sústava. Verme tomu, že vtedy vedeli o tom omnoho
viac!
Komu to neide do hlavy a má aspoň ten obyčajný sedliacky rozum a nie sedem titulov pred menom a
sedem za ním, tak ten ľahko pochopí, že ak je medzi svetelným a tepelným pôsobením slnka taký
obrovský rozdiel (skúste porovnať, ako ďaleko vidíte večer a ako ďaleko cítite napr. vatru), tak slnko
by muselo zaberať minimálne tretinu oblohy, aby pri proklamovanej povrchovej teplote dalo solárnu
konštantu 1,1 kW/m2. Časticové „fotóny“ a šachovanie s miliónmi st. K vo vnútri Slnka si vedci môžu
nechať pre cirkev, ktorá si túto doktrínu objednala a celkom nápadne vsunula do dejín.
Ale poďme radšej pozrieť, kde sme zanechali likvidátorov Antického sveta. Predpoklad, že
okupácia pôjde hladko im teda naozaj nevyšiel.
Mýlili sa, že zničili podstatu vyššieho vedomia. Kolektívne vedomie sa spustilo enormne rýchlo,
mnoho ovečiek dokonca ušlo od cirkvi a stali sa osvietencami na druhej strane frontu. Sklamali aj
mnohí osvietení šľachtici a miešanci s cirkevným pôvodom, ktorí sa usídlili na nekontinentálnej pôde.
Doniesli síce do novej spoločnosti geneticky im dané, temné prvky dravosti, obchodu a peňažníctva,

ale kolektívne vedomie tieto negativity okamžite vyrovnalo, chirálne spracovalo a tak sa stalo dokonca
nosným prvkom urýchlenia novej doby. Sila kolektívneho vedomia je totiž neskutočná.
Všetko svetské bankovníctvo fungovalo bez úrokov, bez likvidácie partnera, pre prospech spoločnosti.
Keď sa totiž opravili energetické objekty, chrámy a katedrály, tak sa rozvibrovalo spoločenské vedomie
a dosiahli také lokálne hustoty energie, že sa im dokonca v rezonančnej extáze začali objavovať akési
anjelské jemnohmotné bytosti! Pri súčasnej mizernej energetickej situácii, keď dokonca aj elektriku
musíme vyrábať prácou a ešte aj platiť za to, sa nám zdá také niečo ako bájka. No nie je.
Duše mŕtvych z Antickej doby,
ktorých nespočetné húfy blúdili nad
miestami skazy, sa objavovali v
energetických chrámoch a pokúšali sa
komunikovať s ľuďmi. Chceli dostať
radu, ale chceli aj poradiť. Chceli
pomôcť...
Zalezená Cirkev o tom počúvala celé
historky a mala z týchto správ veľké
obavy. Nebolo to dobré znamenie!
Anjeli sú totiž „odžité“ aury naplnené
veľkým dielom - kusom vedomia
Stvoriteľa, potom čo náhle stratili
svoje hmotné telo. Pamätajú si a vedia
kto im ublížil a zobral hmotnú telesnú
schránku. Cirkevníci museli pred nimi najprv varovať ovečky, chrániť ich a odpútavať ich od nich
strachom a preklínaním. Neskôr ale nešlo to inak, ako si Anjelov klasickým spôsobom privatizovať... !
„Čo ľuďom nevybiješ z hlavy, to uprav, otoč, prefarbi, premenuj a prehlás za majetok a spojencov
všemocnej cirkvi.“
A tak sa aj Predpotopní Anjeli chtiac-nechtiac tiež stali spoločníkmi temného Ducha Pána a jeho
sprivatizovaného syna na Nebesiach...
S Anjelmi cirkev operovala už od invázneho príchodu na Terru, čo už viete, ak ste čítali príslušnú
kapitolu. Po zlikvidovaní kremenného života sa vyššie duše kremenných bytostí v podobe Anjelov
zapojili do procesu budovania Rajskej záhrady na prvej kremennej kupole, do ktorej prerastali zo
suterénu sto kilometrové kremenné stromy (pancier korytnačky a slonie nohy). Vytvorili aj spoločný
projekt s deťmi Luny implementovaním Evy do genézy ľudstva, teda do Lunou donesenej uhlíkovej
formy života. Ak by to neurobili, na povrchu zeme by navždy ostali len nemysliaci bioroboti a my
by sme nemuseli riešiť to, čo riešime…
V tom čase zrodu ľudstva vznikol aj známy pojem „dobrých a zlých Anjelov“. Aby sme vedeli z
ktorej sú doby, tak tí prvotní, z čias prvotnej inváznej okupácie sú Archanjeli.
Zvyknime si konečne, že cirkev má všetko zámerne naopak:
V cirkevnej dogme sú dobrí Archanjeli tí, ktorí prešli v Nebi (bývalý priestor medzi druhou a treťou
kupolou) na stranu temného Boha a podlo zradili Satana. Satan bol vodcom svetlých síl a bol v Nebi
garantom spravodlivosti a súdnosti. So Satanom súčasnosti nemal absolútne nič spoločné. Dnes sa
za ním skrýva tá vetva cirkvi, ktorá vznikla z krížencov cirkevnej šľachty pôvodne okupujúcej
Angelland (teraz England). Šikovne ho privatizovala, rovnako ako napríklad Ježiša, či profesné
Tovarišstvo slobodomurárov.
Cieľ bol veľmi pragmatický. Umožňuje im to účinne bojovať pod cudzou zástavou, s krytím od ich
diabolskej bytosti, ktorú v skutočnosti v Satanovom mene uctievajú. Kazia tým Satanovi, tejto
najsvetlejšej bytosti z dielne Stvoriteľa jej dobré meno a skutočnú tvár.

Satan je nápadne a viditeľne aj dnes prerábaný v cirkevných
zobrazeniach, v Koráne aj v ikonách Pravoslávia. Kto chce vidí, že
údajnému Satanovi len nesymetricky domaľovali podivné rožky a
podivné netopierie krídla. O svietiacich očiach sa dá polemizovať,
lebo jeho pohľad nie je diabolský, ale vidiaci do vnútra človeka, teda
tak, ako sa popisuje v najstarších zdrojoch. O to väčší údiv vzbudzuje
jeho ruka, ktorá bola domaľovaná aj s „diabolskou knihou“ tak
neforemne, že človek má pocit, že Satan bol krivicou postihnutý
invalid, so zakrpatenou pravou rukou. Bravó autorovi przniteľovi!
Nedal by som mu namaľovať ani plot…
Ovečkám asi aj to je dobré.
Väčšina upravených malieb v chrámoch a kostoloch sú takéto
zvratky. Falšovalo sa a falšuje sa dodnes...
A základný dôvod privatizácie Satana?
Dnes v prípade obnovy zničenej energetickej sústavy Terra, ktorá by
mohla mať za následok návrat kráľa svetla Satana z „pekiel“, teda z
kremenných útrob Gaie, by sa u ľudí vyvolaná averzia voči
skutočnému Satanovi mohla diablom cirkvi hodiť do karát.
Predpokladá sa, že ovečky a spiaci ľudia Satana pri jeho návrate
zavrhnú a odvrátia sa od neho, aj keby im ihneď hodlal vrátiť
stratenú slobodu.
Samozrejme, ešte máme na posúdenie celý panteón privatizovaných Anjelov a Archanjelov.
Sú to známe bytosti, takže tentoraz nebudeme všetky rozoberať. Iba dajme tú takmer najhlavnejšiu.
Vezmime si Archanjela Michaela.
Kedysi to bol bojovník proti
diablovi, teda temným silám a po
privatizácii sa stal bojovníkom proti
Satanovi a stal sa známym
drakobijcom a hadobijcom.

Nieto divu, že sa stal hlavným symbolom Svätého mesta Viedeň, sídla cirkvi do nezákonného
prevzatia Vatikánu po roku 1895. V podobe drviča drakov a hadov ho potom nájdeme na všetkých
prerábkach sôch a obrazov Novej doby. Hadobijectvo a drakobijectvo je symbolom víťazstva cirkvi
nad pohanstvom. Pre nás je výborným vodítkom k tomu, aby sme zistili, kde pančovala cirkev,
kde prepísala „pohanské“ védy, byliny, ságy, eposy a všetky tie „eddy“.
Ak sa niekde stretnete s pojmami bojov s týmito pohanskými symbolmi, tak to celé môžete hodiť do
koša. Alebo ak máte dostatočnú intuíciu, tak skúste tam urobiť negáciu, vymeňte symboly dobra a zla,

vymeňte bytosti ich mená a vlastnosti podľa védskej logiky a podobne. Hlavne Anglosasi, ktorí
okupujú védske severské oblasti si dali poriadne záležať, aby upravené povesti a mýty boli poriadne
primitívne, násilnícke, kruté a devastačné. Ako prameň niečoho uchopiteľného to už potom ani veľmi
nie je…
Poďme znova k dušiam mŕtvych z Antickej doby, viditeľným v Predpotopných chrámoch.
Na strane osvietenskej sa u svetských síl pokus o aktívnu komunikáciu s Anjelmi stále viac zlepšoval.
Zdokonaľoval sa meditačnou praxou, stupňom nabudených vibrácii a silou dosiahnutého stojatého
vlnenia a Anjeli sa dokonca stali hromadne aplikovanou predlohou pre sochy, maľby a ozdoby nielen u
chrámov, ale aj u bežných svetských budov. Boli znázornení doslova všade, spolu s Majstrom Ježišom
a často aj s jeho Matkou Bohorodičkou. Ako sme hovorili, v barokovom období to bolo až anjelsky
preexponované.
Pôvodne to bola len jemná hmla, ktorú videli len senzibili, tá sa postupne menila na reálnejšie a farebne
odlišné kontúry a dospelo sa až k tej zázračnej komunikácii s týmito jemnohmotnými bytosťami v
chrámových kupolách. Tieto bytosti samozrejme potrebovali silné holografické pozadie, aby ich bolo
vidieť a dokonca aj počuť. No a vedomie ľudí muselo byť tiež pripravené a kolektívne zosilnené. Dnes
na to nemáme ani šancu. Ani ľudia, ani prostredie… Povieme si prečo.
Anjelské bytosti boli rôzneho stupňa rozvinutosti, zrejme podľa toho, akého stupňa rozvoja a aj akého
reinkarnačného počtu cyklov
za svojho života dosiahli.
Najprv tu bola domnienka, že všetko
súviselo s počtom krídel zobrazených
s bytosťou, lebo sú dvoj, troj, štvor, šesť,
osem-krídlové a to by možno mohlo
mať súvis aj s „kvetom“ života...
No ale sú v mnohých farebných
vyobrazeniach a to rôzne farby krídel,
dokonca aj rôzne kombinované.
Každopádne tie tvary a farby nie sú
výmyslom a ľudia ich museli vidieť.
Absurdnosť tvaru šestkových je taká, že
napríklad v Argentíne, Sydney, Dillí,
Petrohrade a v Paríži nemôžu byť rovnaké, ak boli len umeleckým snom.
To, že sa ľuďom najprv zobrazovali len detské duše, je tiež veľmi podnetné na úvahu. Vraj plakali a
prosili o pomoc. Nevedeli totiž, kam ich duše po smrti majú ísť. Aby im ľudia z chrámov pomohli,
museli sa zjednotiť a vytvoriť podmienky, aby privolali zrelé duše, schopné ich odviesť do bezpečia.
Ľudia si to jasne pamätali z učenia Tovarišstva Ježišovho: „Po smrti si po dušu príde o stupeň vyššia
duša a odvedie na miesto kontroly a formovania. Ak si duša nesplnila poslanie a nič so sebou si
nenesie, iba prázdnotu, s prázdnotou sa vracia na svet. A tak neustále dookola… Ak však naplní
poslanie, splynie s vyššou dušou a s vyššou spoločnou dávkou ducha Stvoriteľa, sa takto rozvinutejšia
vráti do svojho Rodu. Ale Rod musí byť k tomuto procesu pripravený a zodpovedne vybudovaný.“
Preto je likvidácia Rodu, miešanie rás, genetická manipulácia a fyzická likvidácia duchovne
vyspelých ľudí základnou prioritou, stratégiou a taktikou okupácie, ktorá tu teraz prebieha.
Ani tí duchovne najvyspelejší ľudia súčasnej doby nesiahajú priemerným predchodcom nedávnej
minulosti ani po päty. Nedá sa to momentálne dosiahnuť a hlavne technicky to zatiaľ neide.
Urobiť s tým niečo, znamená aspoň sa pokúsiť pochopiť, ako to predtým pravdepodobne fungovalo, čo
nepriateľ urobil a čo urobí, aby nám zablokoval všetky možnosti vrátiť sa do normálu. Treba si

uvedomiť, že ak si niekto myslí, že sme teraz v normálnych podmienkach, tak je to len preto, lebo sa
do tohto marazmu narodil, nič iné nepozná a hlavne ani nemá poznať.
Keď sa Nikola Tesla pokúšal na prelomí 19. a 20. storočia navodiť pôvodný
energetický potenciál atmosféry a rozvibrovať riedke energetické pozadie pod
zemskou kupolou pomocou rezonančnej veže postavenej na Long Island v
oblasti Wardenclyffe, bol okamžite odstavený od sponzorov. A to napriek
úspešným pokusom, ktoré mohli viesť aspoň k čiastočnému návratu k
podmienkam Predpotopnej doby.
Nepomohla mu ani zásterka, že ide len o „bezdrôtový prenos elektrickej
energie na veľké vzdialenosti“.
Vládcovia sveta veľmi dobre vedeli, čo všetko by tým stratili, keby sa svet
vrátil k vyšším energiám, vyšším vibráciám, zladením s Gaiou, potom by sa
otvorili brány k vyššiemu vedomiu ľudí a bol by koniec biblického projektu, založenom na pasení
hlúpych oviec.
Preto radšej Teslu odpútali od jeho „šialených“ nápadov a „podporili“ jeho komerčne atraktívny projekt
striedavého prúdu s možnosťou jeho diaľkového prenosu elektrickými drôtmi. Umožnil im zriadiť
centrálnu výrobu elektrickej energie, transport na kontrolované miesta, meranie spotreby a hlavne
povinnosť platenia za tento produkt. To už bolo plne v súlade s biblickým projektom:
Ovce majú totiž v pote tváre pracovať a platiť za to, čo bolo predtým dané Stvoriteľom im úplne
zadarmo, alebo dokonca to ani nikdy predtým u svetlých komunít nebolo: teda platené bývanie,
energia, palivá, voda, produkty, služby, suroviny, kultúra, vzdelanie, výchova, liečenie, trestanie,
súdy, účty, dane, úroky, poistky a tak ďalej a tak ďalej…
Zdá sa, že to s témou nesúvisí, ale nie je to tak. Potrebujete totiž vedieť, čo smiete a čo nesmiete v
tomto koncentráku robiť bez ohrozenia svojho života. Do čoho nesmiete naivne pchať nos. Tesla prežil
len vďaka vplyvným ochrancom, ktorí ho v tichosti „naviedli“ do inej bezpečnejšej polohy a schovali
ho pod kepienok podivína, čudáka, bláznivého vynálezcu a verejnej atrakcie. Jeho zverejnené vynálezy
sú viditeľne pozmenené, pozliepané, sfalšované a čiastočne znefunkčnené, preto sa im budeme určite
ešte osobitne venovať.
Tesla dobre vedel čo chce urobiť, vedeli to aj kolonizátori sveta, len my to nevieme a nemáme
nikdy vedieť.
Takže už snáď tušíte, kde je pes zakopaný a kde je tá energetická suchota, ten deficit, ktorý nás drží
tesne pri zemi.
Preto už toľkokrát v tejto knihe opakujem, že Stvoriteľ nie je Boh. Je to niečo omnoho, omnoho viac.
Je to najvyššie kolektívne a keď inak nedáte, tak najvyššie vesmírne vedomie.
Vedomie na ktoré sa môžete napojiť. Vedomie, ktorého časť môže vo vás prebývať, ale musíte to
chcieť. A musíte mu aspoň urobiť miesto. Vymazať operačnú pamäť plnú inváznych bludov a
klamstiev.
V tomto marazme, v ktorom žijeme, je veľmi nepríjemné čo len máličko otvoriť oči. Dostali sme od
okupantov silné vnútorné obranné mechanizmy.
Nielen mozog sa bráni, ale celá nervová sústava, podvedomie štrajkuje, žalúdok sa búri, mnohým, s
ktorými hovoríme sa dostavuje pocit hnačky, vypína sa hlava a potreba okamžite ujsť preč od diabla
hovoriaceho krutú pravdu.
Tí odolnejší začnú zahovárať a meniť tému. Keby to naozaj boli len bludy, tak je ich chovanie úplné
iné. Zlomiť vieru je veľmi ťažké. Ale nemám na mysli len náboženskú vieru. Skôr vieru v to, že svet
funguje tak, ako sa nám to vnucuje.
Keď sa chceme presvedčiť a utvrdiť, tu nám prichádza nutnosť nastúpiť na cestu poznania, nie viery.
Viera je najsilnejší nástroj okupantov. Ak sa od nej odkloníte, pomaly sa vám to začne otvárať. Žiaľ
v dobe, ktorú žijeme neuvidíte ani potom nič úplne jasne. Kontúry sú veľmi rozmazané, ale nejaké sú.

Tu už nastupuje potreba použiť svoje celoživotné skúsenosti, alebo aspoň syndróm „neveriaceho
Tomáša“ a všetko si overovať sedliackym rozumom. Najprv je to len taká nevinná hra a potom
bohužiaľ obrovské prekvapenie. Ide to postupne do obludných rozmerov, až to skončí v známej replike
istého rabína: „Všechno je jinak pánové!“ Začne sa vám postupne otvárať aj dlhodobá pamäť, ktorá je
systematicky blokovaná. Zistíte, že málo čo je úplná náhoda, že určité udalosti a stretnutia s určitými
ľuďmi akoby vám niekto zinscenoval na to, aby ste sa poučili.
A je úplne jedno, či to boli pozitívne, alebo negatívne okolnosti. Zistíte, že ste sa tvrdohlavo nikdy
nechceli poučiť. Pochopíte, že ľudia sa chovajú ako nejaké sliepky. Ich pamäť trvá len od zrna po zrno.
Zistíte, že vy ste sa chovali úplne rovnako. Sledovali ste len kŕdeľ a hýbali ste sa podľa neho. A teraz
zrazu zistíte a chápete, prečo sa niečo vo vašej minulosti odohralo práve tak, ako sa odohralo a chcete
sa odpojiť od kŕdľa.
Priznám sa, že donedávna som aj ja Anjelské bytosti považoval len za hlúpy náboženský kolorit.
Nijako som ho nedokázal technicky spojiť s pojmom duše a vyššieho vedomia.
Ranu medzi oči mi dal až môj priateľ, ktorý sa maximálne podieľa na tvorbe tejto knihy svojimi
osobitými videniami a technickým citom dáva všetkým súvislostiam zmysel. Náš cieľ bol vždy
vyhýbať sa čistým ezoterickým pohľadom a veci riešiť čo najviac technicky a logicky. Povedali sme si,
že ak niečo do tohto konceptu nezapadá, tak to radšej zatiaľ nebudeme ani spomínať a vrátime sa k
tomu, až keď sa to nejako ošetrí.
Môj priateľ máva podivné sny a videnia. On i jeho žena videli v snoch tie potopy a kataklizmy a
udalosti, ktoré sa zrejme mohli odohrávať v minulosti, možno dokonca priamo v mieste ich bydliska.
Keď mi jedného dňa hodil na hlavu problém: „...a čo bude s tými dušami, ktoré stratili telesnú schránku
a nevedia kam sa vrátiť v tomto rozbitom astrálnom systéme?“ cítil som to zdesenie a naliehavosť a
nemohol som sa toho pocitu zbaviť.
Začali sme o tom veľa polemizovať a pátrať. Zistili sme, že náboženstvo dušu ako takú uznáva, ale jej
energetickú nadstavbu nutnú k spojeniu s vyšším vedomím to nie. Je to logické. Cirkevná ovca dušu
nemá, lebo ju odovzdá po narodení cirkvi. A cirkev túto dušu spravuje a opatruje, pričom okrem iného
dbá, aby sa na ňu nič „škodlivého“, teda osvietenského, nenabalilo.
Aj štát, ako inštitúcia rabstva dušu uznáva, len ju takticky skrýva pod pojem osoba, fyzická osoba a
živý človek je len avatar.
O tom je ale celá kapitola o Práve, takže tam si to nájdete a pochopíte.
V „českých pohádkách“ sa duše spomínajú v súvislosti s vodníkmi, obojživelnými bytosťami žijúcimi
hlavne pod vodnou hladinou. Máme na to teóriu, ale o tom inokedy. Dôležité je, že v časoch, keď tieto
bytosti existovali, tak ak sa niekto utopil, potom bolo pod hladinou možné pozorovať, ako jeho duša
unikala z tela nadnášaná vodou. Vodník ju mohol zachytiť do hrnčeka obráteného hore dnom, podobne,
ako vieme zachytiť plyny unikajúce zo dna močiara. Na rozdiel od plynov však mala duša tvar
toroidného venčeka. Vodník si dušu uväznenú v hrnčeku mohol odložiť na poličku. Zaujímavé, vhodné
na bližší výskum…Obzvlášť ak cirkev zobrazuje „svojich“ svätcov nie s klasickou aurou, ale s tenkým
venčekom biblických utopencov.
Najviac informácií je však možné získať z predpotopných veľkoformátových obrazov. Mená ich
skutočných autorov sú neznáme, ale za to sú možno známe mená ich upravovateľov. Takže ak nájdete
zjavné úpravy a tie úpravy sú dokonca evidentne účelové, nemáte istotu, či autor nebol určený
objednávateľom úpravy až dodatočne a takto vstúpil do pančovaných dejín. Ak ešte naviac zistíte, že
napriek kataklizme existujú o údajnom, teda možno náhradnom autorovi vzletné rozprávky o jeho
živote v pochybných detailoch, tak ste doma.
Medzi takýchto „autorov“ patrí aj veľmi známy Francesco Botticini. Skutočné obrazy toho možno
náhradného autora vytvorené na zákazku zrejme na začiatku 19. storočia poznáte spoľahlivo podľa
kresťanskej tematiky, zlej kvality maľby, zlých proporcií postáv, lemurskej fyziognómie tela a
charakteru zobrazených tvárí. A jemu pridelené renesančné diela z predpotopnej doby hravo poznáte
podľa neskutočnej kvality, prirodzenosti a dokonalému zvládnutiu tieňov, proporcií a perspektívy.

Tento obraz, ktorý môžete vidieť v Londýnskej galérii je tiež prisudzovaný Francescovi Botticinimu.
Údajne žil v druhej polovici 15. storočia, teda v čase, o ktorom sa môžeme domnievať že bol v okruhu
možného priebehu Antickej kataklizmy, najpravdepodobnejšie tesne po nej, keď pomerne rýchlo
prebehla éra renesancie, teda obnovy antických hodnôt.
Ak sa pozrieme na spodnú časť, vidíme v pozadí krajinu ešte takmer bez stromov a vek tých pár
nových môže byť tak 50 rokov. Stavby v pozadí sú obnovené, ale na „urnovom“ vŕšku, kde autor podľa
svojich predstáv situoval miesto „Nanebevzatia panny“, teda Ježišovej matky, vidno spálenú hlinu a
spálené kúsky akoby pomerne nedávno padlé z oblohy.
Ľudia po kataklizme zákonite predpokladali, že taká silná osobnosť, ako bol Ježiš sa musel zachrániť
v nehmotnom tele a teraz vládne v Nebi nad kryštálovou kupolou. Sedí tam, riadi vyšší aj nižší
duchovný svet a svojim klasickým spôsobom sa neustále nabíja energiou. Bolo pre nich nutné, aby ho
symbolicky spojili so svojou matkou, čo dávalo Ježišovu rodovú líniu do súladu a vytváralo potrebnú
chirálnu rovnováhu. Pôvodný autor teda precízne namaľoval učeníkov Tovarišstva Ježišovho, ktorí po
otvorení matkinej urny v nej našli len biele kvety ľalií. Bolo to znamenie nepoškvrnenosti a
symbolického nanebevzatia, preto Ježišovu matku zobrazil nad kupolou už pri svojom synovi, kľačiac
pri úpenlivej prosbe o záchranu všetkých duší, ktorí tak náhle zahynuli pri kataklizme (detto viď motív
morové stĺpy).
Svet duší zobrazil autor podľa védického učenia Ježišovho, teda zobrazil deväť stupňov reinkarnácie
a rozvoja ducha od najnižších hore, až po najvyšších dole. Stupeň ducha zobrazovali Anjeli, ktorých
rozlišovala ich komplexnosť, tvar a farba krídel, teda nejako tak, ako sme to predpokladali.
Duchovnosť sa delila do troch skupín:
1. Najbližšie pri Ježišovi boli detské duše.
2. Stredný okruh tvorilo bojovné duchovno, teda realizátori tvorivej činnosti. Preto majú Anjeli
v rukách ako insígnie zlaté kopije, znak duchovného bojovníka, činovníka priamo v teréne.
3. Dolný okruh tvorili učitelia. Tu majú Anjeli učiteľské insígnie, teda ukazovátka.

Bližšie si o tom povieme pri detailnom zobrazení po častiach tejto scenérie.
Najprv však je potrebné vysvetliť, prečo som si dovolil tvrdiť, že meno autora môže byť vymyslené a
kde vidím zásahy nariadené cirkvou.
Autor má nosatými odborníkmi pridelených až nejakých 32 maliarskych diel.
To sa dá pochopiť, lebo ak ide o kšeft, tak najvyšší svetoví znalci dokážu hodnotu diel stanoviť
odbornou dohodou. Hlavne, aby sa to dobre dalo predať. Na základe odporu tých málo nezaujatých
znalcov mu však s „istotou“ ponechali asi 12 diel. Ostatné sú prezentované už len so znepokojúcimi
otáznikmi. Ja by som z tých 12 s istotou vyhodil aj všetky s kresťanskou tématikou a potom by tam
veľa nezostalo. Ten štýl novo urobených na objednávku cirkvi je aj napriek nepochybnému talentu
autora dosť mizerný na to, aby sa to nedalo poznať. „Ukrižovanie“ a všetky tri „umučenia sv.
Sebastiana“ sú dokonca namaľované pod psa. Hlavne anatomicky.
Zato medzi vyradenými je mnoho takých renesančných skvostov, ktoré by som za ne bez váhania
vymenil. Všeobecne je kvalita a kompozícia predpotopných obrazov nedostihnuteľná a skutočné
autorstvo je fakt iba hra „expertov“ versus záujem cirkvi.
Ak sa zameriame len na nami analyzovaný obraz Nanebevzatia panny, tak zásah cirkvi je na pohľad
nepatrný, ale principiálny. Tu si môžete urobiť skúšku vyššieho vedomia. Ak to cítite už na prvý
pohľad, tak ho máte. Pozrite si preto znova obraz vcelku s nadhľadom bez detailov.
V prvom rade na spodnej časti tam niekto domaľoval dve nové postavy. Totálne rozbíjajú renesančnú
kompozíciu, uberajú ju o príbeh a vnucujú sa sem úplne mimo časovej osi.
Toto je prvá osoba vložená na objednávku cirkvi. To že
prekrýva nejaké antické ruiny pod horami ani zďaleka
nepripomínajúcimi okolie „Svätej Zeme“ nemusí byť
zámer. Vidíme tu však nosatú dcéru Luny v mníšskom
habite s charakteristickou „drevenou“ sánkou
habsburkského typu, ako na väčšine premaľovánok.
No to, čo prezrádza „autora“, je jeho klasická
neschopnosť namaľovať postave normálne ruky. Prsty
sú otrasne vrezané do polovice dlane a ich poloha je veľmi neprirodzená. Kompletný obraz má stovky
rôznych postáv, ale všetky majú dokonalé prsty a ruky akoby v dynamickom pohybe, majú štíhly
antický krk a normálnu sánku a väčšinou malý prirodzený nos. Väčšie nosy ak sú, sú zásadne úzke.
Náprotivok je nejaký nosatý šľachtic, podľa zloženej
pokrývky hlavy možno dóža, má neantický hrubý krk
uši posadené nízko (na úroveň nosa) a ruky, ktoré nie sú
tiež na 100 bodov… Ale omnoho lepšie ako má
kolegyňa.
Krajina za ním predstavuje vzdialené veľhory a nejaké
pomerne veľké mesto obkolesené hradbami.
Do hradieb vedie mnoho antických vstupných brán.
Aby ste mohli porovnať štýl a umenie ozajstného autora,
všimnite si tie prepracované ruky, úzke nosy, uši vo
výške očí, detaily vlasov a postavy zobrazené v
dynamickom pohybe. A o štíhlych antických krkoch
ani nehovorím. Všetky postavy na celom formáte majú
rovnakú fyziognómiu, bez ohľadu na to, či sú to Anjeli,
alebo osobnosti medzi nimi predstavujúce umelecké
odbornosti, spoločenské statusy a podobne.

Toto je detail otvoreného sargofágu, v ktorom
namiesto nepoškodeného tela, ako sa to v tých
časoch vďaka héliovej atmosfére dalo očakávať
našli učeníci iba kvitnúce biele ľalie.
Za pozornosť stojí aj zobrazenie
neznámych veľhôr v pozadí, na ktorých sú
akoby nejaké štíhle biele veže.
V tých časoch sa do sargofágov dávali iba telá určené na reinkarnáciu.
Mali tam údajne pobývať 40 dní. Sargofágy, alebo dolmeny s otvorom
pre výstup duše boli umiestnené na energetických miestach, teda
museli byť v spojení s Gaiou, ktorej vibrácie dokonale uvoľnili a
usmernili cestu duše.
Veľmi zaujímavá je informácia, ktorú je ale ťažko overiť, že sibírski
šamani chodievali do dolmenov, keď cítili príchod smrti. Nechali sa
zakryť obrovskou kamennou platňou, meditovali a čakali. Ľudia z
kmeňa im nosili raz denne veľmi skromné jedlo podávané cez otvor
až do doby, kým sa im neprestali ozývať. Počkali nejaký mesiac, zdvihli platňu a šamana obradne
spálili. Má to logiku, ale žiaľ nemáme hodnoverný zdroj.
Každopádne reinkarnačné miesta vždy boli miesta na skamenelých pňoch kremíkových stromov,
alebo v jaskyniach vyhĺbených v ich koreňoch. Teda šlo o dokonalé vibračné spojenie mŕtveho tela a
našej matky Gaie s určitým špecifickým zámerom. Možno uľahčoval riadený prechod do Rodu.
O reikarnačných procesoch sa píše vo védskych knihách mŕtvych, kde sú akoby popísané všetky
pravidlá a postupy reinkarnácie. Nakoľko ešte len nachádzame známky falšovania týchto kníh cirkvou,
nemáme v nich dôveru. Možno viac svetla prinesie porovnanie Tibetských a Indických kníh mŕtvych,
ktoré majú rovnakú filozofiu procesu, ale iné, možno zahmlievacie obrady, falošné postupy, ktoré tam
tiež zámerne naniesla cirkev. Jej snaha bola a je vždy všetko zahmliť, znefunkčniť a zosmiešniť...
Telá vyšších duchovných bytosti sa po riadenej reinkarnácii až následne spaľovali a ukladali do urien,
ktoré boli umiestnené na antických budovách a verejných miestach, často aj doma na čestnom mieste.
Dnes nás cirkev v rámci svojho projektu ubíjania duší núti zbaviť sa tiel čo najskôr, spáliť ich
predčasne, alebo blokovať izolačnou hlinou v hrobe, nehľadiac na procesy, ktoré boli odpozorované v
minulosti v rámci predávania duchovnej podstaty v rodovej línii.
Vraciame sa k rozboru nášho obrazu a poďme sa
pozrieť, či nám skutočný autor nezanechal informácie
o tom, čo nás zaujíma v spojení ducha a anjelských
bytostí. Po pravici duchovného učiteľa Ježiša je
priamo pod jeho ochranou skupina čistých detských
duší v troch stupňoch rozvinutosti, rozlíšené farbou,
počtom a tvarom krídel. Medzi druhým a tretím radom
sú znázornené duše dvoch staršinov Rodu, pričom
jeden má v ruke insígniu tvorivého ducha a zručnosti,
druhý má mentorskú paličku, teda vystupuje ako učiteľ.
Po Ježišovej ľavici je to isté, ale v treťom rade sedí otec
a matka Rodu. Najmladšie duše majú krídla farby ohňa a
presne také sa objavovali v kupolách predpotopných
chrámov. Sú to duše neskúsené, neschopné sa orientovať
vo svete. Nevedia nič o tom ako sa chovať po smrti, kam

ísť, ako nájsť centrum vyššieho vedomia, ako nájsť duchovné úložisko svojho Rodu. Zrejme takéto
duše máme väčšinou k dispozícii dnes, keď sa rodíme do tohto podlého sveta v moci okupantov. Tieto
duše sa ťažko presadzujú a z týchto duší sa veľmi ťažko uvoľňuje program na vyššie vedomie.
Ba čo horšie, ťažko sa môžu vracať do svojho Rodu, lebo nemajú rodovú pamäť.
Duše s červenými krídlami sú tie, ktoré sa nikdy
nedostali na vyššiu duchovnú úroveň. Nezáleží na
veku, v akom kto zomrel, jeho duša je iba detská.
Nevie na čo tu je, nevie čo má na tomto svete robiť.
Žiaľ my ich ani nemôžeme vidieť, ako mohli ľudia
v chrámoch Predpotopnej doby, takže o nich nič
nevieme. Nevieme, že plamenná červená duša má
za úlohu osídliť telo malého človeka po narodení
a ovládnuť jeho ego. Ak to dokáže, spraví z neho
človeka s veľkým „Č“, schopného samostatne
fungovať a to bez potreby aby niekto za neho rozhodoval, kedy a čo má robiť, schopného tvoriť,
samostatne myslieť a vyhýbať sa stádovitosti. Vyššia duša je len nadstavbou operačného programu,
ktorý má každý Človek v sebe už pred narodením po Eve a ten program má rôzny pripájací kód na
ducha Stvoriteľa. Bez vyššej duše totiž môžete fungovať, ale len ako biorobot, retardovaný jedinec, rab
alebo potomok Luny. Problémom súčasnosti je, že červené duše sú tu od poslednej kataklizmy stále tie
isté, neschopné sa správne zorientovať. Bezcieľne sa potulujú v slabom energetickom poli a snažia sa
byť vždy prvé, ktoré obsadia miesto u novonarodeného človeka. Tým, že sa to deje bez genetickej
väzby a znalosti súvislostí a cieľa, potom u 90% ľudí ich ego (vnútorný operačný program) pokorí túto
vyššiu dušu a zablokuje ju až do svojej smrti. Človek zomiera bez vyššieho vedomia a jeho vyššia duša
je tak silne v jeho egu blokovaná, že často umiera s ním.
Cirkevné pohrebné obrady tento fakt totálne a úplne zámerne zaklincujú. Stav celej spoločnosti je
potom zúfalý a nevedie k spojeniu so Stvoriteľom.
Asi by bolo dobré si povedať, ako by to malo byť u ozajstných Ľudí:
Povedzme, že sa založí nová rodina. Dieťa dostane okrem genetického operačného programu aj
nepoškvrnenú červenú dušu. Je to anjelik, nováčik, neskúsený, čistý list papiera, ale s kódom svedomia
a dobra od Stvoriteľa. Keď dieťa vyrastá, dostane sa do veku, kedy sa začne prejavovať jeho ego.
Vynucuje si pozornosť, je teda egoistické, hraje na rodičov divadlo, správa sa majetnícky a konzumne.
Jeho vyššia duša síce s jeho egom chvíľu zápasí, ale po čase rezignuje. A tu vstupujú do procesu jeho
rodičia. Ak majú védické znalosti a nie sú bez vyššej duše, vedia, že musia v záujme vlastného Rodu
pomôcť ovládnuť ego svojho potomka. Ak to neide musia požiadať o pomoc starých rodičov. Ale musí
fungovať rodová spojitosť a vyššie vedomie v celej rodine. Inak sa to nemusí podariť. Výsledok?
Z malého človiečika sa stane uvedomelý, spravodlivý a tvorivý Človek schopný niesť rodovú líniu
ďalej. A jeho duša po smrti môže postúpiť o stupienok vyššie. Splnila si úlohu. Ovládla ego človeka a
dala mu Stvoriteľské parametre.
Tisíce takýchto osvietených ľudí už môže vytvoriť takmer dokonalú spoločnosť, do ktorej sa nedostane
zlo, podlosť a klamstvo. Úplne prirodzene bez súdov a väzníc. Potrebujú už len vyššiu úroveň
tvorivosti a poznania a nepustiť k sebe „neľudí“, aby ich neovplyvňovali.
Aby ohnivý anjelik vedel trafiť na rodové úložisko, zrejme príde si poň vyššia bytosť z jeho Rodu.
Duša otca, alebo matky, alebo starých rodičov. Keďže si ohnivý anjelik splnil úlohu, stane sa
indigovým anjelikom. Prejde etickým školením u ducha rodičov a prevezme od staršinov rodové
zručnosti. Môže sa teda vrátiť do rodu na zemi pri zrode nového potomka. Nie je dôležité, aké je
pohlavie dieťaťa. Anjeli sú pozostatkom kremenného života, preto sú bezpohlavní. Aby ste to
chápali, treba ujasniť, že vyšší duch je bezpohlavný a nesie si univerzálny program. Dobro,
svedomie, česť, súcit,spravodlivosť a tvorivosť sú predsa bezpohlavné cnosti a ego majú bez ohľadu na

pohlavie rovnako chlapci aj dievčatá. Akurát ho majú geneticky pohlavne rozlíšené v operačnom
vnútornom programe štruktúry tela a mozgu.
To je daň za prevzatie uhlíkovej formy života, do ktorej sa vkladá duch kremennej formy.
Indigový nováčik vchádza do novorodenca bez pamäte z predošlého života. Je to preto, aby tým
nebol negatívne ovplyvnený pri zmene pohlavia a riadil sa len vyššími nadrodovými princípmi.
Stvoriteľ mal za to, že bude plne stačiť rodová pamäť zachovávaná v rodine. Preto obzvlášť u Slovanov
mali matky v najvyššej úcte a základnej povinnosti prenášať rodovú pamäť v rodovej histórii,
materinskej reči, piesňach, bájach a rozprávkach rodu. Nikto nepočítal s tak fatálnym rozbitím
rodových väzieb...Základným medzníkom tejto reinkarnácie je však to, že sa nám narodilo prvé
takzvané „indigové dieťa“. Mnoho ezoterikov ani netuší, prečo ten názov...
Takéto deti sa rodia aj dnes a poznáme ich podľa neskutočných rozumových prejavov a
neobvyklej zručnosti už od útleho veku.
Aby mohol anjelik osídliť indigového adepta na reinkarnáciu, musí mať tento človiečik trocha väčšie
ego, ako má bežné dieťa. Je to nutné technicky, aby sa hustota informačnej energie do neho
takpovediac zmestila. Na jednej strane je to super, pretože dieťa je nadpriemerne inteligentné, ale na
strane druhej ovládnuť jeho ego býva neskutočný problém. Tieto deti sa stránia kolektívu, nebavia ich
problémy rovesníkov a žijú vo vlastnom svete plnom tvorivých nápadov. Nudia sa v škole, vystrájajú a
ak sa nepodchytí ich veľké ego, bývajú s nimi problémy. Nosatí lekári im radi diagnostikujú rôzne
psychologické poruchy, hyperaktivitu, precitlivelosť a iné diagnózy, ktoré chcú násilne tlmiť liekmi.
Ak to rodičia dopustia je to v keli… Každopádne má indigový anjelik v jeho vnútri omnoho ťažšiu
úlohu a keď mu rodičia nepomôžu, môže sa osud dieťaťa zvrtnúť zlým smerom. Preto u
indigových detí je rodina a rodinná výchova veľmi dôležitá. Ak si rodina dá záležať, tak z nich vyrastú
neskutočné talenty a charakterové vzory. Ak nie, nechcem ani pomyslieť, lebo v tejto zákernej dobe je
to obzvlášť ťažké.
Povedzme radšej, že sa všetko podarí a indigový Človek môže odísť zo sveta so splnenými
rodovými úlohami a jeho anjel môže tiež ísť na zúčtovanie. Dosiahol vyšší stupeň indigového
ducha, znova sa podrobí rodovému preformátovaniu na vyššie záujmy a potreby Rodu, zmení
veľkosť a tvar a je pripravený znova sa reinkarnovať na zemi v 3. stupni detskej duše.
Pozn.: Všimnime si, že u indigového Človeka sa mu z duchovného Rodu preniesol neskutočný vzťah k
tvorivosti a zručnosti, teda taký Človek, ak niečo robí hoci aj prvýkrát v živote, zdá sa mu, že to nerobí
prvý krát a že sa stým akoby narodil. Problémy sa mu riešia intuitívne. Vie čo a ako má chytiť do ruky,
ako s tým narábať, kde siahnuť, kde udrieť… Vie kde má hľadať informácie a tie mu chodia samé. Túto
databázu a nové skúsenosti duša po smrti nesie do Rodového úložiska. Len menšia časť sa prenáša aj
geneticky priamo v základnej rodovej línii. Preto poantické Tovarišstvo slobodomurárov sa podľa toho
riadilo a dosahovalo neskutočné zručnosti pri výstavbe chrámov a verejných budov.
Pozn.: je potrebné rozlišovať rod na zemi a Rod na úložisku, preto veľké a male „r“.
Poďme znova k poslednej, tretej fáze detských duší, kde je tiež indigová farebná indikácia, ale títo
anjeli už potrebovali viac priestoru pre reinkarnáciu. Vidíme to podľa toho, že sú zobrazení aj s rukami,
ramenami a hruďou. Kým predchádzajúci anjelíci potrebovali ovládnuť len ego osídlenca, teda hlavu a
všetko, čo s ňou súvisí a cez ňu mohli riadiť všetky zručnosti tela, tento druh anjelika potrebuje ovládať
aj srdce, ruky, endokrinný systém, dýchanie a podobne. Podľa hierarchie tvorivých hodnôt uznávaných
v Antike je najvyšším stupňom post duchovného a všeobecného učiteľa. Ku Ježišovi to má ešte
neskutočne ďaleko, pretože ten stál až na deviatom stupni reinkarnácie a my sme len na treťom.
A Ježiš zrejme skončil na desiatom stupni, ak berieme do úvahy skúmané zobrazenie.
Takéto indigové deti, aby boli obdarené tretím stupňom indigového ducha sa musia narodiť s vysokou
pôrodnou váhou. Okolo 4 kíl je minimum. To je ten technický aspekt. „Aby sa to tam mohlo napchať“.
Od narodenia sú bacuľaté, ako anjelíci a sú schopní vyžadovať od matky kojenie aj štyri roky. Ukladajú
si enzýmy z materského mlieka do pevných a hustých, nie hrubých tukových vrstiev, ktoré pomaly
čerpajú až do vysokého veku. Pri troche sebadisciplíny sú zdravotne na tom veľmi dobre, ak vedia

vyhýbať sa a odolávať stresom. V starobe sú na pohľad štíhli a aktívni. V detstve majú podobné
problémy, ako indigové deti druhého stupňa ohľadom súladu s kolektívom, ale vedia sa občas premôcť
a potom sú veľmi žiadaní a zábavní. No nebaví ich to a všetok voľný čas venujú osamote skúmaniu a
učeniu. Veľa meditujú a premýšľajú. Sú schopní pútavo učiť a vedia druhých naučiť.
Na prvý pohľad sa zdá, že majú pomerne malé ego, nie sú bojovní, ale je to len preto, že myslia aj
srdcom, kde u nich siaha anjelský obal. Ovládajú hudobné nástroje, vedia kresliť a maľovať, ale nič ich
nebaví dlhodobo. Musia striedať záujmy a ísť neustále do niečoho nového.
To by mohlo ohľadom detských duší aj stačiť, keby tu nenastala otázka, že keď v terajšej dobe máme
všetci len detské duše, ako sa vieme dostať vyššie v zničenom energetickom systéme. Vyššie formy
ducha si totiž vyžadujú vyššie formy tela. Nemáme velikánov, lebo by ich rezonančné pole neuživilo.
Nemáme ani minimálne rodinné väzby, aj keď si nahovárame, že trochu snáď áno…
Takže už len pár zaujímavostí. Dnes je percento indigových Ľudí pomerne malé, aj keď ich počet
vzrastá. Hovoríme im prebudení, alebo osvietení. Nemáme ani potuchy, koľko ľudí v sebe nesie
indigových anjelov, lebo ich vlastné ego ich do programu premeny nepustí. Preto sa najčastejšie stáva,
že sa títo ľudia náhle prebudia až po poriadnom šoku, úraze, kritickej situácii, páde až na dno,
nehode, zdravotnej kríze, neočakávanej udalosti v rodine a podobne.
Dokonca sú bežné prípady, že pri klinickej smrti, keď sa nižší operačný program človeka „ego“
vysúva z tela, uvoľní miesto pre anjelský program a sa po návrate k životu človek absolútne zmení.
Zmení všetky životné priority a nechá svoje biologické ego konečne ovládať vyššou dušou.
Je to preto, lebo ohnivý, alebo indigový anjelik konečne sa odblokuje, rozvinie do aurického objemu v
súlade s telom a ovládne to, čo má za cieľ. Z pokrčeného, prelisovaného, deformovaného energetického
uzla sa stane energetickou podobou svojho nositeľa a túto podobu jeho tváre nesie anjel aj po smrti.
Treba vedieť, že „ego duša“ aj s „pokrčencom“ odchádza z tela ihneď po smrti, ale uviaznutá
rozvinutá anjelská duša, doslova vrastená do buniek hostiteľa potrebuje vyše mesiaca, aby sa
vyvliekla z hmoty tela. Ak bude v hnijúcom pochovanom tele pod zemou, môže jej to trvať celé roky.
Preto je lepšie sa nechať spáliť. Oheň očisťuje a oslobodzuje. Nezabezpečí rodovú reinkarnáciu, ale
možno pomôže iným, úplne neznámym ľuďom. Aspoň oslobodí vašu vyššiu dušu z pazúrov cirkvi.
Pre úplnosť si rozoberme aj ďalšie stupne reinkarnácie
vyššieho ducha, aj keď sú pre nás dnes asi nedostižné.
Kompletní anjeli už vyžadujú kompletné vyčistené telo
a to poriadnej velikosti, na úrovni velikánov.
Ich vzrast ako vieme bol okolo dva a pol metra.
U päť metrových obrov Antiky to bolo ešte trochu
pozitívnejšie a omnoho jednoduchšie.
Ďalšou potrebou bolo poriadne energetické nasýtenie,
odstránenie prebytočnej vody z tela, krvi a buniek a jej nahradenie supratekutou chirálnou energiou,
teda pránou, éterom, alebo ako už chcete nazvať to, čo podľa cirkvi vlastne ani neexistuje.
Vyššie stupne reinkarnácie podľa všetkých dôkazov boli celotelové. Detské reinkarnácie končili na
úrovni hrude, srdca, pľúc, endokrinného systému a zahrňovali hlavne ruky, ako hlavný faktor tvorivosti
a umenia. „Tvoriť srdcom a rukami“ nie je len obyčajná fráza. Iba sem reinkarnačne siahame dnes.
Ako vidíme na fragmente obrazu, reinkarnácie štvrtého stupňa boli prenášané dokonalými anjelmi s
krídlami ružovej farby, s čiernym lemom. Sme hore v trojstupňovej skupine „bojovníkov“, teda
realizátorov duchovného rozvoja v praxi. Nikde na celom obraze nenájdete žiadnych vojakov,
veliteľov, policajtov, sudcov a podobné netvory, ktoré nám vnucuje súčasná doba. Dokonca šľachta,
dóžovia, poslanci, patricijovia, úradníci, sedia len skromne na okrajoch tohto panteónu. V strede sú
vždy duchovne, nie funkčne najvyšší!!!

Štvrtú skupinu by sme dnes asi nazvali technická inteligencia. Sú tam geodeti, stavbári, mechanici,
prírodovedci, energetici, projektanti a tak podobne. Úradnícka a vedecká elita administrujúca
výslednicu poznania, vychádzajúcu z najlepších Rodov, je ako sme hovorili na okraji hodnotenia.
Reinkarnácie piateho stupňa sú odlíšené indigovými anjelmi s červeným lemom na krídlach.
Prinášajú do tejto skupiny rodové znalosti týkajúce sa energie ducha a energie prírody. Preto na
čestných miestach vidíme dlhovekých askétov, ktorí bez jedla a vody zbierajú a vysielajú čistú energiu
do okolia a až potom rôznych projektantov a realizátorov energetických zariadení, rezonátorov,
prijímačov a vysielačov. Úradníci, vedci a akademici držiaci v rukách akademické insígnie sú znova
len skromne na okrajoch.
Reinkarnácie šiesteho stupňa riadia anjeli s ohnivými krídlami s modrým lemovaním. Držia ochrannú
ruku nad hudobníkmi, spisovateľmi, maliarmi a básnikmi. V tomto stupni rozvoja najlepší členovia
Rodu dostávajú možnosť prejsť umeleckou tvorbou a zanechať ju nielen svojmu Rodu, ale aj celému
antickému spoločenstvu. Škoda, že sa nám nič z tej doby nezachovalo a čo áno, cirkev sprznila…

Tu si treba všimnúť znak bojovnosti a „podpichovania“, ktorý symbolizuje zlatá pika u anjelov. Ešte
dôležitejšie je si všimnúť, že všetci dospelí od štvrtej úrovne reinkarnácie majú osemcípu védickú
hviezdu na hrudi. Preto s cirkvou nemajú absolútne nič spoločného. Vidíme ju u Anjelov, umelcov,
technikov, ale aj u akademického hodnostára vpravo.
Ak sa antický Človek počas svojho života dostal v línii Rodu na úroveň dokonalosti aj v umení, nielen
v energetických a technických oblastiach potrebných pre život, mal šancu postúpiť do vyššieho
„levelu“, teda na úroveň učiteľskú. Takže, ak dnes stačí na to, aby ste akože „učili“ absolvovať nejakú
pofidérnu školu učenia, v pomerne nedávnych dobách ste si museli najprv všetko „odmakať“ od piky,
teda od malej kopije, ktorou vás symbolicky bodali Anjeli v snahe vyburcovať vo vás bojovnosť v
umeleckej tvorbe, alebo technickej tvorivosti. A dnes ani len netušíme, odkiaľ táto fráza pochádza.
Určite stojí za hlboké zamyslenie aj to, že vyššie reinkarnácie od štvrtého stupňa hore už zrejme
neprebiehali v cykle života a smrti a neboli postihnuté stratou Rodovej pamäte, ani pamäte z
minulých životov.
Sme preto možno na prahu poznania reálnej, Ježišom vyučovanej cesty večného života.

Ak sa vaše telo v treťom stupni konečne úplne zbavilo ega a Stvoriteľ získal k dispozícii vaše plné
vedomie, mali ste dostatočne očistené a nabité telo, potom to najlepšie z vášho Rodu mohlo do vás
vstúpiť cez celotelových Anjelov. Už to nebol proces začínajúci počas narodenia, pri zakladaní, alebo
rozširovaní rodu, ktorý sa musel vyselektovať detskými reinkarnáciami a tým preveriť a vyselektovať
neprebuditeľných, bezcharakterných a nesceliteľných, aby odišli cestou prirodzenej smrti.
Od tejto chvíle ste mohli odísť, až keď ste naplnili svoju úlohu. A najvyššou úlohou a poctou bolo stať
sa učiteľom. A učiť ste mohol, ak vás to bavilo, hoci aj večne. No nemyslím, že by časom neprišla
túžba skúsiť si to nanovo. Hoci aj za cenu straty pamäte z minulých životov...

Učiteľský duchovný stav symbolicky pobývajúci najbližšie k ľuďom, priamo na bývalej nebeskej
kryštálovej klenbe, mal tri skupiny Anjelov a ten najvyšší stav so zlatými krídlami mal v rukách
mentorské ukazovátka. Kým siedmy a ôsmy stupeň si vzájomne vymieňal najvyššie skúsenosti a
rodové znalosti, kolektívne konzultovali, ten deviaty bol už oprávnený učiť na zemi. Najcennejší
učitelia boli mladí, pretože to svedčilo o ich nebývalom talente. Znamenalo to totiž, že už procesom
bojovníka prešli veľmi rýchlo a úplne bez problémov. Učiteľmi boli muži i ženy, ako vidíte.
Do kategórie najvyšších učiteľov zrejme patril aj Ježiš. Autor obrazu pravdepodobne znázornil aj
jeho nástupcu v modrom rúchu prekrytom čiernym plášťom. Anjeli v druhom rade držia symbolicky aj
urny najvyšších učiteľov, ktorých vedomosti chránia a poskytujú. Tí možno už odišli do nového cyklu
reinkarnácií, ale ich duch ostal nesmrteľný. Možno išlo o to, že keď sa sem znova vrátia, nájdu seba
samých a rýchlejšie zaujmú post najvyššieho učiteľa.
Toto by mal byť záver rozboru veľkolepého obrazu Nanebevzatia Panny. Videli a vidia ho ho
milióny ľudí v Londýnskej galérii. Ale nikto si na ňom nič zaujímavého nikdy ani nevšimol.
No my tam môžeme vidieť zakódované celé učenie Tovarišstva Ježišovho, aj keď so zásahmi cirkvi.
No ale aj tie dobre vidíme. Okrem dvoch postáv na zemi sú premaľované aj niektoré tváre akademikov
a dóžov a cirkev im dala nosaté bezkrké ksichty nejakých zrejme významných popotopných pápežov,
kňazov alebo kardinálov. A dodnes používajú ich insígnie, prvky oblečenia, čiapky, aby nás ubezpečili,
že takto oblečení chodili najvyšší cirkevníci vždy.
Ale musíme si urobiť aj technické rozbory toho, čo sme sa dozvedeli, aby sme pochopili, aký to
má dopad na nás všetkých.

Dnes už nemáme nad hlavou Nebo s jeho kryštálovou podlahou, ale zostala len sklená kupola
udržiavajúca atmosféru, staticky kompenzovaná héliom. Už zhodenie Lelji na Hyperboreu malo okrem
popísaných katastrofických udalostí za príčinu malé zmeny v tlaku a v hustote atmosféry.
Spotrebovanie obrovského podielu tepelnej zložky energie na proces kataklizmy sa prejavilo dočasným
ochladením a ľudia sa museli omnoho teplejšie obliekať oproti Antike, keď chodili iba v ľahkých
odevoch. To vidíme na Antických obrazoch a sochách. Renesanční autori si to nemohli presne pamätať,
preto ľudí už aj vo svojich dielach obliekali intenzívnejšie. Ale to nebolo ešte nič proti ochladeniu,
ktoré nastalo po zámernom zničení kryštálovej kupoly okolo roku 1790, po poslednej skaze.
Najhorším následkom bol únik hélia ku sklenenej kupole, prepad dusíka s efektom vymrazenia a
celkové uniknutie atmosferického tlaku cez Antarktický prstenec, kde ho zastavilo až prirodzené
zmrazenie prasklín unikajúcim dusíkom. A ktosi z „najmocnejších“ sa praskliny pokúša intenzívne
opravovať, s hrôzou sleduje globálne otepľovanie a zakázal v tejto oblasti akýkoľvek výskum a pohyb.
Je evidentné, že je to niekto z tábora páchateľov riadenej kataklizmy.
Zrušenie vibračného prostredia medzi Gaiou a kryštálovou kupolou a hlavne nemožnosť dosiahnuť
pôvodné hustoty energie, ktoré umožňovali život velikánov a antických obrov, nás presúva do veľmi
nepriaznivej polohy. Ani pre nás, krížencov medzi velikánmi a hobitmi nie je tej energie dosť!
Je možné vrátiť stav do minulosti a dostať sa nad rámec terajších zablokovaných nízkoenergetických
procesov?
Možno, ale nie s terajším povedomím a zložením obyvateľstva. Páchateľ skazy doteraz vždy zbabral
všetko čo mohol a má neskutočné vlohy na samodeštrukčný proces. A tých, ktorí by boli schopní
zachrániť život na Terre prostredníctvom použitia vyššieho vedomia, tých systematicky likviduje,
geneticky retarduje a odstraňuje zo zemského povrchu skôr, akoby sa mohli čo len narodiť.
Čo horšie, jeho klony prezentované neľuďmi sa mu totálne vytrhli spod kontroly a iba završujú
celý proces skazy. Zdivočelé strážne psi nepustia svojho pána do vlastného domu.
Amorálni sociopati, ktorí boli systematicky dosadzovaní na všetky posty globálneho a lokálneho
riadenia mu kašlú na jeho predstavy o možnosti zmiernenia negatívnych dopadov na život a
rozbíjajú okolo seba všetko, čo by mohlo čo len trochu pripomínať ľudskosť, morálnosť a vieru v
dobro.
Niekto to musí zastaviť. Otázka je, či to bude on, skrytý vládca temnoty, alebo to bude musieť urobiť
matka Gaia. Ten druhý variant bude totiž veľmi krutý a to žiaľ pre spiacu väčšinu obyvateľstva.
Nechcel som sa dostať do politickej roviny, preto sa vráťme k tým technickým aspektom:
Veľa ľudí má aspoň akú takú predstavu o fungovaní počítačov.
Na ich príklade si povieme o realite, v ktorej sa nachádzame. Bude to len v rovine názornosti, aby sme
ľahšie vnikli do problému. Neberte to doslova. Človek je ďaleko komplexnejší ako PC.
Už pred narodením človek dostane hardvérové vybavenie, tvorené mozgom, nervovou sústavou,
endokrinným systémom, neurónmi tráviaceho traktu, neurónmi riadenia zmyslov a sústavou samotných
zmyslov určených na vnímanie okolia a vnútorných procesov. Taktiež dostane určité zdroje
energetického napájania. Ak je človiečik geneticky v línii od pramatky Evy, dostane aj špeciálne
rozhranie Stvoriteľa. Povedzme niečo ako USB zásuvku. Do momentu narodenia je do určitej miery
napojený cez pupočnú šnúru, ako počítač na internetovú sieť, kde odoberá energiu a nahráva štartovací
program od svojej biologickej matky. Deti zo skúmavky sú na tom preto biedne...
Pri normálnom narodení prebehne bootovanie (štart BIOS programu) bez problémov, dieťa je schopné
samostatne naštartovať a spustiť proces dýchania, trávenia a vlastného vnútorného prenosu energie
oddeleného od matky. Ak sa to pokazí, bohužiaľ dieťa skončí v inkubátore.
Ak je ale všetko v normále, dieťa vie kde a ako sa má dožadovať potravy a má sací, uchopovací a
spontánny vylučovací reflex.
Pevný disk tvorený hlavným mozgom ešte nie je pripojený a jeho život stále riadi len štartovací BIOS.
Ani si človiečik pri svojom zrode neuvedomil, kedy mu Stvoriteľ zasunul do portu zdedeného od
pramatky Evy USB kľúč, prostredníctvom anjelika, ktorý má za úlohu mu nahrať rozširovací svetlý

program a v ideálnom prípade aj vlastnú Rodovú pamäť. Spojenie však zatiaľ nefunguje, nie sú
komunikačné protokoly, ani ovládače, tie budú k dispozícii až omnoho neskôr.
Anjelik musí počkať v kremíkovej hypofýze mozgu stlačený v komprimovanej podobe. Štartovací
program človiečika má totiž veľmi veľa práce, je strašne pomalý a má malú kapacitu. Ešte šťastie, že
mnohé funkcie sú riadené samostatnými neurónmi a trávenie, dýchanie, vnútrotelové obehy majú
vlastné procesory. Štartovací program musí totiž postupne nájsť „rozširovacie“ karty (v PC grafická,
zvuková karta a p.), k tým kartám musí nájsť komunikačný protokol a správne ovládače. Tak sa dieťa
napojí napríklad na zrak a postupne ho vylaďuje cez spätnú väzbu. Najprv vidí len nejasne, no
postupne sa naučí správne zaostrovať. Keď takto vyrieši všetky ostatné zmysly, musí prejsť mnohé
neurónové cesty a prepojenia až sa mu nakoniec podarí aktivovať aj spojenie s mozgom, teda akýmsi
hard diskom. Odtiaľ začne sa preberať aktivácia geneticky zdedeného operačného programu, ktorý
po rozbalení zaplní celú operačnú pamäť a prevezme základné riadiace a pamäťové funkcie tela a
samostatnej vôle človiečika.
A my hovoríme, že jemu sa práve nainštalovalo vlastné ego. Od tohto momentu je však možné, aby
komprimovaný anjelik nahraný v šišinke začal pomaly expandovať a zaujal svoje paralelné miesto v
lebečnej dutine. Ak sa mu to podarí do momentu, kedy sa dieťaťu zrastú lebečné švy, má lepšie šance
sa rýchlejšie a komplexnejšie rozvinúť. Proces aktivácie šišinky je dnes výrazne brzdený nejakým
cudzím úmyselným zásahom, ale o tom inokedy. Kedysi bol proces aktivácie šišinky rýchlejší a skôr,
ako sa nahralo celé ego, bolo zrejme možné genetický program aspoň čiastočne prepísať svetlým
programom a ubrzdiť charakterové negatíva jedinca. Dokonca mnoho detí ma dnes šišinku úplne
degenerovanú a neschopnú aktivovať svetlý program.
V minulosti, keď Slovania po smrti spaľovali svojich najmúdrejších, tak v
popole hľadali kryštálik zo šišinky a potom ho najstarší syn nosil na čiapke
v čelovej oblasti. Zrejme vedeli, že vyšší program sa tam nejako zachováva a
nemaže po prehratí do ega človeka. Možno je to cesta pre vyššie, celotelové
reinkarnácie, kto vie… Možno datové spojenie s predkami Rodu.
Vďaka cirkvi nevieme absolútne nič, čo by nám pomohlo obnoviť systém.
Preto vidiecke dolmeny a mestské antické sarkofágy mohli byť tým hlavným
technickým prostriedkom na reinkarnácie vyššieho stupňa.
Možno je tu priamy súvis aj so sarkofágmi v pyramídach. Nie sú stavané pre velikánov, takže ľudia
menšieho vzrastu po Antickej kataklizme mohli hľadať technický prostriedok na uvoľnenie z jedného
tela a vsunutie vyššieho ducha do tela druhého. Z technického hľadiska totiž na takzvané „celotelové“
uvoľnenie vyššieho ducha bolo určite potrebné mať značný podiel vibračnej energie, aby sa vyšší duch
po smrti doslova vyvliekol z hmoty. Takú silu a frekvenciu mala v sebe len Gaia a musela byť zosilnená
a frekvenčne naladená. A len duchovný učiteľ vedel ako na to pripraviť svoje telo. A rovnako musel byť
presný postup aj na naviazanie do tela. Žiak, preberateľ ducha sa na to musel tiež dôsledne pripraviť.
Úloha hypofýzy- šišinky je nápadne skresľovaná v nosatých vedeckých kruhoch a lekári o nej poskytujú
málo informácií a sami sa o endokrinnom systéme, ako takom, učia len povrchne a okrajovo.
Význam šišinky v nižších, prvých troch stupňoch reinkarnácie je nepochybný. Vyššie vedomie sa z nej v
dnešných podmienkach uvoľňuje, prehráva a prepisuje ego veľmi dlho. Často sa to ani do smrti
nepodarí. Hovorí sa v konšpirológii, že to spôsobuje fluór v zubných pastách, chlór vo vode, rôzne
kalcity a iné prvky schopné obaliť a deštruovať čistotu kryštálu hypofýzy. Ale môžu to byť aj rôzne
anatomické problémy. Pozrite si preto ešte raz obrázok:
Anatomicky je šišinka takmer previazaná s vnútorným uchom. Preto je pri uvoľňovaní fragmentov
programu šišinky často možné vnímať hučanie, alebo pískanie v niektorom uchu.
Preto často pred nejakou neobvyklou osvietenou myšlienkou sa objavia zvukové efekty v ušiach.

To sa neobjavuje napríklad u kreténov, teda mentálne postihnutých, ktorí majú uši posunuté omnoho
nižšie a vnútorné ucho sa anatomicky neviaže na okolie hypofýzy. Tvrdil to už nechvalne známy doktor
Mengele. Nemusí to byť teda blbosť, alebo náhoda.

Záver:
Takže ak si s určitou rezervou osvojíte nanesené obrazné porovnanie PC a človeka, potom si musíte už
neviem koľký krát uvedomiť aj to, aké sú zlé životné podmienky, v ktorých sa teraz nachádzame.
Nie, nezničili sme si to my ľudia, ako sa nám podsúva. Bolo to zdevastované zámerne, aby sme stratili
spojenie so Stvoriteľom, aby sme nedostávali energiu zdarma, ale ju museli neprirodzene získavať
drancovaním prírody a platiť za ňu.
Dostali sme zámerne podmienky, keď náš mozog funguje len na 5% projektovanej kapacity.
Prečo?
- Sme ako počítač postavený na napájanie 12 V a napájame ho napätím asi len 1,6 V.
- Taktovacia frekvencia procesora nášho mozgu je 1/8 z projektovanej frekvencie. Gaia nám odpovedá
na základe našich nízkych vibrácii len nízkymi vibráciami. Poznáme ich ako Schumannove vibrácie.
Potrebovali by sme ísť trvale na nosnej frekvencii minimálne 60 Hz, zregenerovať sa a potom ísť stále
vyššie a vyššie.
- Kvalita našej energetickej potravy je mizerná. Keďže Gaia a energeticky riedky éter nás neuživia ako
v minulosti, viac používame náhradné veľmi neefektívne zdroje. Musíme kŕmiť svoje tráviace
baktérie potravou a tie nám za odmenu poskytujú energiu, ako svoj odpadový produkt. Žiaľ nás aj
vydierajú neustálym nutkavým pocitom hladu.
Takto kedysi žili len zvieratá a tiež malí ľudia, ktorých malý povrch tela neposkytoval dostatočnú
aktívnu zbernú plochu chirálnej energie. Našťastie koncepcia uhlíkového života zachováva všetky
záchranné prvky aj z minulosti a tak okrem archaického „mozgu plazov“máme napríklad aj čiastočne
žalúdok a črevá bylinožravcov i mäsožravcov a reflexy a reakcie zvierat v núdzi.
- Kvalita nášho dýchania je mizerná. Nielenže nedýchame pôvodné zloženie atmosféry tvorenej kedysi
takmer čistým héliom, ale musíme si vystačiť stým, čo nám prepadlo zhora sponad predposlednej
roztrieštenej kupoly. Našťastie že dusík je tiež inertný plyn a pochádza z útrob Luny, teda pramatky
prineseného uhlíkového života. Kým predtým sa nám pri vysokom tlaku chirálna energia po
nadýchnutí dostávala v pľúcach do žíl priamo, teraz nám ju viaže do krvných buniek oxid železa.
Na povrchu krviniek sa vytvára oxid, ktorý viaže a bráni, aby sa potenciál nestratil, kým nedoputuje
až do potrebných buniek organizmu. Aby sa energia uvoľnila, musí sa nejaká bunka na mieste odberu
obetovať a nechať doslova „spáliť“ prevzatým kyslíkom za vzniku CO2, ktorý vydychujeme.
Kyslík je silný oxidant, katalyzátor a radikál, preto dokáže organizmus veľmi silne naštartovať, ale
z dlhodobého hľadiska je to postupný skracovač dĺžky života.
Ak sa totiž prekročí geneticky stanovený počet delení nových buniek, nastáva starnutie a smrť.
Ešte v Predpotopnej dobe sa kyslík výrazne nepodieľal na terajšom náhradnom dýchaní, preto ľudia
obzvlášť Velikáni mali prirodzene modrú krv. Malí ľudia mali kombinované dýchanie, preto prežili.
Ale žili kratšie, ako Velikáni. Ťažký kyslík vtedy tvoril len nízku vrstvu pri zemi. Velikáni preto nikdy
nespali priamo na zemi, aby sa zbytočne nenadýchali. Cirkevníci a ich ovce zase žili celé roky práve
v podzemiach, jaskyniach a tuneloch. Po poslednej kataklizme takto získali obrovskú výhodu prežitia.

- Voda obsiahnutá v ľudskom tele v súčasnosti tvorí obrovský podiel. Stále platí aj stále platilo, že voda
je základ života. Ale množstvo vody, ktoré obsahuje súčasný organizmus je úplne odlišné, ako bolo v
minulosti. Terajších 75-80% vody v organizme bolo nepredstaviteľné množstvo. Samozrejme preto,
lebo prirodzené osmotické procesy prebiehali úplne ináč pri atmosferickom tlaku 8 -10 at, čo bolo v
súlade s intracelulárnym a extracelulárnym tlakom, ale telo bolo doslova aj nasýtené héliom a sýtené
chirálnou energiou. Duchovní majstri si dokonca dokázali nahrádzať krvnú plazmu vysokým
podielom chirálnej energie, takže vodu im v žilách nahradil doslova supratekutý elektrolyt.
Vnútrotelové hospodárenie s vodou bolo u ľudí vedome riadené, nie takmer náhodné, ako teraz, keď
sa riadi osmózou a obsahom soli v tele a voda sa musí neustále dopĺňať a vylučovať. Kedysi bol
proces močenia v intervale raz za týždeň, možno aj menej. S pitím to bolo rovnako, pokiaľ nešlo o
zámerné hodovanie a debužírovanie, stačilo si dať iba málo a zriedka. Telo sa nepotrebovalo
tak ako teraz prietokovo zbavovať dusičnanov, jedov, baktérií, plesní, mŕtvych buniek, krvných
buniek a hlavne urey. Urea nebola, lebo proces reakcie vodíka, dusíka a kyslíka ani nemohol nastať!
Prebytočný dusík v tele nebol obsiahnutý a kyslík takmer vôbec nie. U malých ľudí to bolo zase
tak trochu kombinované a pomohlo im síce s problémami, ale ako tak prežiť kataklizmy.
Dusíkový cyklus výživy rastlín prebiehal vďaka silnej héliovej atmosfére len na povrchu pôdy.
Rastliny nepotrebovali zvláštnu starostlivosť, iba pripraviť pôdu, posiať a posadiť.
Úrodnosť a výťažnosť boli neporovnateľne vyššie, lebo energia im nebola dávaná viazaná chemicky,
ani v biologických hnojivách ale priamo z chirálneho priestoru. Boli totiž tie bájne „Zlaté časy“.
Zámerom Stvoriteľa bolo totiž vždy dať ľuďom také podmienky, aby nikdy nemuseli riešiť
banálnosti, ktoré teraz považujeme za najpodstatnejšie:
• čo budeme jesť a piť?
• ako získame energiu a stavebné látky pre telo?
• ako zabezpečíme svoj dlhý vek a svoje zdravie?
• ako získame vedomosti a zručnosti?
• ako naplníme potrebu tvoriť a sa rozvíjať?
• kde vezmeme energiu a materiály pre tvorivé procesy a pretváranie prírody?
• kde vezmeme peniaze? (a treba nám ich vlastne?)
• kto nám bude riadiť život? (a potrebujeme to?)
• kto nám dá mantinely? (potrebujeme ich?)
• koho mimo svojej rodiny budeme musieť zbytočne živiť?
• kto nás bude násilne ochraňovať pred umele vytváraným zlom?
• koho si budeme musieť dobrovoľne voliť, aby nás ponižoval, vydieral a vykorisťoval?
• aký program „umelej inteligencie“ si necháme nahrať do hláv namiesto Stvoriteľovho
svetlého anjelského programu?
Môžeme takto písať odrážky aj na tri strany. Pritom toto všetko by sme riešiť nepotrebovali,
nemuseli, lebo Stvoriteľ nie je babrák, ktorý by nedokázal urobiť dokonalý svet. Nie je v jeho
základnom princípe stvorenia to, aby sme zbytočne trpeli a zbytočne strácali čas na život bez vyššieho
zmyslu. Veď všetko by spoľahlivo uriadilo Vyššie kolektívne vedomie. Svetlý program.
Ale my žijeme tak, ako to chce okupant. A navonok sa prejavujeme, že nám to plne vyhovuje.
Nemôžeme sa diviť, že Stvoriteľ nezasiahne. Väčšina je asi spokojná… Neľuďom je dokonca
celkom dobre. Chceme trpieť, chceme sa ponižovať, tak trpme a ponižujme sa!
Dokedy?

