AS-GARD – Štruktúra planéty
Pozoruhodným dôkazom obmedzení ľudskej mysle je neschopnosť predstaviť si neobmedzenosť vesmíru.
Tento svet študujeme od narodenia. Najskôr sa po ňom plazíme, potom neisto kráčame a čoskoro dokonca
bežíme. Svet spoznávame pomocou piatich zmyslov, problém však je, že kúzelníci všetkých čias a národov sa
presne spoliehali na tieto orgány, pretože myseľ verí v to, čo oči vidia a počujú. Zdalo by sa, aký je trik? - tu je
tráva, stromy, hory, v poriadku, západy slnka, Mliečna cesta, mesačná cesta …
V skutočnosti stromy nie sú stromy a slnko nie je slnko a mesiac nie je mesiac. Všetky hory, kaňony a dokonca
aj obloha nad hlavou sú iba scenérie, ktorým sme boli prinútení veriť, keď sme sa začali plaziť po tomto svete.

Kapitola 1 - 7 miliárd šialených na streche
30 ноя 2015
https://www.as-gard.com/7-mlrd-psihov-na-kryshe
Predstavte si svoje obľúbené auto, ale jazdíte na streche - vietor, prach a muchy v
tvári. Už ste si predstavovali ...? Poďme to ešte umocniť: rýchlosť je pod 200,
snehová fujavica, mínus 30, vietor sa odliepa od pokožky, ale stále ste na kapote nie ste blázon?
Automobil je navrhnutý ako ochranný kukla pre pohyb vo vesmíre. Oceľová
škrupina, nastaviteľné mäkké stoličky, ovládanie klimatizácie, hudba a dokonca aj
držiaky na nápoje. Svet okolo vás nie je dôležitý, ak ste vo vnútri. Či už je to -40
alebo +60 cez palubu, aj keď prší, dokonca sneží a fúka - nie ste chránení len tak,
ste v pohodlí. Iba psychopat môže odmietnuť takéto podmienky a vystúpiť vonku.
Pozrime sa na ďalší príklad.
Dom. Pekný, pevný, so všetkými výhodami, ktoré si človek dokáže predstaviť. Vaše auto (dokonca aj auto v
obchodnej triede) nie je ani zďaleka pohodlné a priestranné. V aute nie je toaleta ani vaňa, nemôžete v ňom
variť jedlo, nemôžete sa natiahnuť do celej výšky.
Ako sa hovorí: „Môj domov je moja pevnosť!“
Kúrenie, vetranie, kanalizácia, elektrická rozvodňa a autonómny prívod vody - to všetko je v dome.
Nezabudnite na teplú podlahu, TV, priestranné izby s panoramatickými oknami, chladničku plnú mňam jedál,
jedáleň a dokonca aj krb!
Tu vám určite nie je jedno, čo je za oknom. Nie taká zima alebo horúčava, ale dokonca aj sopečná erupcia alebo
povodeň. Ak je auto navrhnuté tak, aby sa v ňom strávilo niekoľko hodín, potom môžete v dome žiť roky bez
toho, aby ste chodili von (dobre, ak nepo49tame Armageddon). Ale v tomto dome je jedna zvláštnosť: jeho
majiteľ, teda vy, vyliezol na strechu a žil tam. Dom je vybavený všetkým vybavením, ale nikdy neopustíte
strechu. Novembrové dažde chladné až do špiku kostí, mrazy Epiphany, júlové horúčavy s komármi a prachové
búrky vás nemôžu strhnúť zo strechy. Susedia krútia prstami po spánkoch (šiši) a fotia si vás do telefónu, ale vy
si myslíte, že sú blázni, pretože v ich domoch žijú „blázni“! Čím sa treba nechať prekvapiť? Ak psycho jazdí
mimo auta, potom musí žiť mimo domu.
K psycho sa ešte vrátime, ale teraz sa zamyslime nad tým, kto učil ľudí žiť v domoch? Ľudia tento nápad
vytrhli z prírody. Ako viete, Vesmír majstrovsky stavia domy v podobe galaxií, planét alebo buniek, navyše je
Vesmír fraktál, to znamená, že vo veľkej podobe vyzerá rovnako ako v malom, čo potvrdzuje aj táto hlávka
kapusty.

Zvážte najväčší dom vo vesmíre - galaxiu. Bilióny hviezd sa otáčajú okolo mystického jadra. Kto točí hviezdy,
nikto nevie.
Slnečná sústava.
Každá hviezda je obklopená planétami a je tak miniatúrnou kópiou galaxie. Kto točí planéty okolo jadrovej
hviezdy, je tiež zahalený tajomstvom. Všimnite si, že zmenšovaním uhla pohľadu vidíme opakovanie systému
(ako na kapuste), inými slovami, vo vnútri domu „Galaxie“ je veľa malých domov „solárnych systémov“.

Upozorňujeme, že galaxia a slnečná sústava majú tvar disku, ale počnúc planétami a menšími, všetky
fraktály sú už sférické. Pamätajte na túto zvláštnosť, vrátime sa k nej neskôr.
Planetárna sféra je zase stredovým jadrom rotácie satelitov, na ktoré nezodpovedajú rovnaké otázky. Planéta je
rozdelená na kontinenty, tie na krajiny, tie na mestá, na okresy a domy, v ktorých žijú ľudia. Ich telá sa tiež
rozkladajú na systémy, ktoré sa skladajú z orgánov.
Takže sme namierili ďalekohľad na galaxiu a začali sme sa rýchlo približovať, až sme sa zahrabali do ľudského
oka, ktoré vyzerá sakramentsky podobne ako galaxia (akoby sa nezoomovala).

Orgány sú zase zložené z tkanív a buniek, ktoré tiež kopírujú princíp galaxie.

Toto je ľudská bunka.
Guľa, ktorá presne kopíruje našu planétu, ale s jedným zásadným rozdielom:
nikto nežije na jej povrchu, ale vo vnútri je pod ochrannou škrupinou bunka
plná všetkého možného a v strede je povinný atribút - jadro .
Jadro sa skladá z molekúl najbizarnejších tvarov a tie zase z atómov.

Toto je atóm.
Guľa, ktorá kopíruje našu planétu aj ľudskú bunku. Atómy nie sú limitom.
Ukázalo sa, že sa tiež skladajú z jadra a množstva najrôznejších odpadkov
(strýkovia s okuliarmi súhlasili, že ich budú nazývať elektróny, protóny a
neutróny), ktoré lietajú závratnou rýchlosťou okolo stredového jadra a
naďalej nás trápi otázka: „Kto je ten, čo ovláda všetky tieto sily?“
Ako ste už asi uhádli, môžete rozdeliť aj elektróny, a tak priblížiť
mikroskop k nekonečnu a zaistiť, aby Vesmír vždy vyzeral rovnako ako vo
veľkom, tak aj v malom, to znamená, že je FRAKTÁLNY. Teleskop teda
nemá zmysel, pretože Vesmír sa opakuje teleskopicky.
Dostávame dôležitý záver: Štúdiom bunky sa učíme štruktúru vesmíru!

A ak áno, pozrime sa bližšie na klietku, o to je to pre nás s jej veľkosťou pohodlnejšie. Pozri sa pozorne: ako
veľmi to vyzerá ako planéta! Pokiaľ však nikto nežije na jeho povrchu - všetky najcennejšie veci sú bezpečne
ukryté vo vnútri. Klietka môže byť dokonca spojená s domom.

Čo takto? K dispozícii je tu silná škrupina na ochranu pred vonkajšími nebezpečenstvami a kuchyňa, kotolňa a
dokonca aj toaleta. Najdôležitejšie je však centrum. Jadro, ktoré je mozgom celého systému, a všimnite si:
SYSTÉMY sú ZATVORENÉ !! Sú sebestačné a autonómne a sami rozhodujú o tom, koho pustia cez dvere
dovnútra a von.
Vesmír stavia svoje hniezdne bábiky nielen premyslene, ale aj bravúrne! Všetky domy sú zvonka neprístupné a
vo vnútri sú pohodlné.
Naši predkovia, ktorí dokonale poznali štruktúru vesmíru, tiež stavali spoľahlivé domy. Obklopovali napríklad
mestá kamenným múrom a žili vo vnútri, nie vonku. Čo, ľudia!? Akýkoľvek vták si ako súčasť prírody stavia
hniezdo a žije v ňom. Myši vykopávajú noru a žijú v nej. V ich domoch žijú červy, hady, raky, líšky, medvede.
Na povrchu svojej diery, na rozdiel od nich, nežije žiadny živý tvor
7 MILIÁRD PSYCHO, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ NA „STRECHE SVOJHO DOMU“

Na streche Zeme chránenej najtenšou vrstvou vzduchu,
ktorý mal byť podľa všetkých fyzikálnych zákonov už
dávno odfúknutý chvostom nejakej kométy.
Ukazuje sa, že Najvyššia inteligencia vytvorila
dômyselný vesmír, ale pokazila sa pri vytváraní Zeme?
Zem je koniec koncov bunka, ale z nejakého dôvodu je
obývaná vonku. Prečo sme boli umiestnení na strechu
domu? Prečo sa rútime nepredstaviteľnou rýchlosťou na
strechu planéty smrtiacim ľadovým priestorom a
rozbíjame si čelo o ľadové bloky, kamene a iné vesmírne
trosky?

Prečo nás neusídlili v uzavretom systéme s pancierovanou škrupinou a jadrom mozgu, ktoré bude riadiť teplotu,
vlhkosť, vetranie, dodá nám vodu, jedlo a svetlo?
Počkajte, možno to nebola Vyššia inteligencia, ktorá to pokazila, možno sme to my, kto bol presvedčený, že
žijeme mimo klietky?
Ako viete, stokrát opakovaná lož sa zmení na pravdu. Už od škôlky nám do hlavy vbíjali obrázky z vesmíru.
V minulom storočí sa dokonca konalo predstavenie, keď sa lode plavili vo Veľkom divadle. Koľkokrát sme
videli toto intro pred pozeraním filmu?

Koľkokrát Jurij Antonov opakoval: „NAD strechou vášho domu“! Koľko fotografií zo satelitov, koľko príbehov
astronautov o modrom balóne! Koľko otočení urobila školská guľa, než do nás učiteľ zabubnoval, že toto je náš
domov! Skúste tu pochybovať, že nebývame na streche domu.
A koľko ľudí bolo zaživa upálených, kým boli určení
geometrickým tvarom nebeských telies, a čo sa okolo
toho točí? Vedci mnohých zabili, stále však
neprepísali skutočnú verziu štruktúry Zeme. A tu je
paradox: krajina ateistov pevne verila, ale strčte nos
do Biblie - budú sa smiať.
Kapitola Genezis:
A Boh povedal: Buď svetlo. A bolo svetlo. [Už je
svetlo, ale nie je tu slnko ???]
A Boh nazval svetlo dňom a tmou nocou. [Aký deň?]
A Boh povedal: Nech je obloha. [aký druh PEVNÉHO ???]
A Boh stvoril oblohu a oddelil vodu, ktorá je pod oblohou, od vody, ktorá je nad oblohou. A stalo sa tak.
[Čo oddelil od čoho ???]
A Boh nazval oblohu Nebom. [Obloha je tvrdá ???]
A Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddelili deň od noci a za znamenia a obdobia a dni a
roky; [prečo nie je obloha roztavená Slnkom?]
A nech sú ako svetlá na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem. A stalo sa tak. [Čo znamená OSVETLENIE?]
A Boh stvoril dve veľké svetlá: väčšie, ktoré vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou a hviezdami; [A
čo vyžarovalo svetlo PRED vytvorením svietidiel?]
A Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby svietili na zemi a riadili deň a noc a oddelili svetlo od tmy. A Boh
videl, že to bolo dobré …

Ako vidíme, biblické Stvorenie sveta je z pohľadu oficiálnej vedy úplná absurdita, ale čistá pravda z pohľadu
dutej Zeme. Biblia trvá na tom, že lampy sú zapečatené na jednu oblohu, preto - vzdialenosť od Slnka, Mesiaca
a všetkých hviezd JE ROVNAKÁ!
Okrem toho sú také malé, že sa hodia na oblohu, ktorá uzatvára Zem pred „HORnou VODOU“. Prečo Slnko
(jadrová megabomba) nespáli oblohu a aká voda NAD oblohou? Akoby malo existovať vákuum vesmíru?
(Učebnica astronómie letí do koša.)
Šikovní muži teraz začnú špliechať sliny: vraj je to všetko napísané alegoricky a obrazne, prestaňte lipnúť na
slovách ...! Počkaj minútu! Takže pôvod miliárd Číňanov, černochov a bielych z incestu dvoch Nágov je
normou a nebeská obloha s lampami je metafora? No dobre ...
Spoločnosť bola ponorená do marinády klamstiev, ale niektorí ľudia sa stále zobúdzajú a snažia sa, ak sa
nezobudia, aspoň zasiať semienko do podvedomia spoločnosti, že svet vôbec nie je taký, ako nám hovoria
jašterice. A ak nevieme, kde žijeme, potom už na všetkých ostatných znalostiach nezáleží, pretože dom nie je
postavený bez základov.
Génius sovietskej literatúry N.N. Nosov, ktorý popisuje parazitický život vo
vnútri Mesiaca, v skutočnosti opísal 21. storočie vo vnútri Zeme. A nemohol
to povedať priamo, inak by mu prepadol lístok. Musel napísať knihu, knihu
pre deti.

Teraz, keď máme podozrenie, že s astronómiou nie je niečo v poriadku,
vráťme sa k našim fraktálom. Uveďme ich v zostupnom poradí a všimnime si
jednu zvláštnosť: galaxia a slnečná sústava majú tvar disku, zatiaľ čo všetky
ostatné fraktály guľovitý!

Nepríjemný záver naznačuje, že sme boli oklamaní na škále galaxie !!! Prvé dve kresby sú úplne vyradené z
konceptu fraktálov, čo znamená, že sú sfalšované, čo znamená, že vôbec netušíme, ako vyzerá skutočný priestor
mimo Zeme!
Takže teraz napneme všetky svoje predstavy a predstavíme si, kde skutočne žijeme: toto je sféra chránená
veľmi silnou škrupinou. Všetky kontinenty a oceány sa nachádzajú vo vnútri gule, v strede ktorej je, ako sa na
fraktály patrí, jadro, ktoré cez deň vidíme ako modrú oblohu a v noci ako hviezdnu oblohu. Slnko, mesiac,
všetky planéty a hviezdy sa točia okolo jadra. Najzaujímavejšie je, že Slnko nijako neovplyvňuje zmenu zimy
a leta, ale ešte zábavnejšia je skutočnosť, že východy a západy slnka tiež nezávisia od osvetlenia Slnka! O tom
si ale ešte povieme.
Zhrnutie: život na povrchu planét je nemožný a je v rozpore s konceptom fraktálneho vesmíru. Z tohto dôvodu
nielenže neexistujú žiadne podmienky, ale je hlúpe ich vytvárať vonku. Aj náš mozog je vo vnútri lebky, ale ak
vylezie vonku, je to mŕtvola.

Nikto sa nechystal usadiť ľudí na streche domu. Tie isté tisíce meteoritov za sekundu vymažú život bez toho,
aby ho nechali začať. Žiadna atmosféra nevydrží také ostreľovanie, mráz a žiarenie. V skutočnosti sovietske
vedecké osobnosti v minulom storočí dokázali, kde žijeme, ale Systém to dokonale chráni.
Samozrejme, je ťažké si uvedomiť, ako kruto sme sa nechali oklamať (ak nie hrubšie), ale teraz musíme obrátiť
svet ako naruby, ako vedomie.

