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 3 – Ukradnuté slnko - К-Ра-Денное Солнце
12 янв 2016
https://www.as-gard.com/kradenoe-solnce
Mám pre vás dve správy: zlú a strašnú: Nielenže nie je mesiac, ale bolo
ukradnuté aj slnko. A nehovorme, že sme to ešte nepočuli.
Ešte v minulom storočí o tom K.I. Čukovskij kričal z každého
kníhkupectva, ale vy ste sa rozhodli, že ten človek práve napísal báseň.
Nie, nie ľahké! Bol nútený to schovať do detskej riekanky - tak z blázinca
utiekol.
Bolo vám jasne povedané: Krokodíl pohltil naše Slnko!
A ty si sedel a tlieskal si za ušami. Tu je Slnko prehltnuté!
- Nikto nič neukradol, každé ráno vychádza slnko! - budete namietať, ale
budete sa trpko mýliť.
Napadlo vás niekedy, načo je tento nadbytočný, nepotrebný a nevysloviteľný list s písmenom „L“ v strede slova
Солнце?
Jasne hovoríme – Sonce! Сон-це! Toto je sen !? TAKSTO STOP !!! JE SLNKO SEN?

Aký iný sen? A kto vložil toto písmeno „L“, aby ukázal obrázok? Zrejme ten, kto ukradol slnko, teda krokodíl
alebo inými slovami plaz. Poviete si, že mám paranoju, ale to je smola - Bielorusi a Ukrajinci píšu takto: Sonce!

Teraz preložme detskú riekanku do jazyka dospelých:
Plazy uzavreli naše osvetlenie a namiesto toho zapli akýsi
náhradný lampáš takej zvláštnej akcie, že ľudia upadli do
konkrétneho stavu, ktorý začali nazývať „Сон сие - Tento
spánok“. Ukazuje sa, že Slnko nie je ohnivým diskom, ale názvom
celého tohto podvodu, v dôsledku ktorého sa uzavrel pravý zdroj
svetla a tepla, rozsvietila sa náhradná lampa a ľudia prepadli do
zimného spánku. Ak Slnko nie je meno lampáša, tak ako ho nazvali
predkovia?
Pamätáme si rozprávky - nie je tam slnko!
Ale Jarilo je! Tak nazvali predkovia svoj nový lampáš.
V Dahlovom slovníku Jarilo znamená teplo, ktoré spaľuje oheň. Predkovia zjavne striedali výslovnosť: teraz
Jarilo, potom Žarilo. Jarilo je teda nový, neobvykle horúci, oslepujúci a horiaci lampáš a Sonce je iluzórny
svet, do ktorého boli ľudia ponorení. V priebehu času tvorovia spojili tieto dva pojmy: Jarilo-Slnko - takto
bolo pripravené toto jedlo!
A teraz sa vynára logická otázka: ako sa volalo naše pravé svietidlo, ktoré pohltil krokodíl? Odpoveď nájdeme
v jaskynných maľbách prastarých, kde je podivne podpísaný načmáraný kruh s lúčmi: „Solar“ - tu je, názov
nášho svietidla! Vtipná zhoda okolností: „Sol“ z angličtiny. - duša (duša). Sol-Ar je teda Dušou Árijcov, a nie
iba svietiacim jadrom v strede Zeme. Solar je centrálny procesor planéty, Leg-Chrániteľ, egregor, kolektívna
inteligencia, ochranca a patrón Árijcov v jednej osobe.
Zatiaľ čo Solar svietil - Árijci boli neporaziteľní!

Keď to zhrnieme: Jarilo, Slnečný, Solárium sú ako synonymá z toho istého testu, ale teraz vieme, že ide o úplne
odlišné slová. Vzdajme hold tvorom: spojili dohromady nie dva koncepty, ale tri!
1) Solar je skutočné živé svetelné jadro, centrálna procesorová jednotka, mozog našej
planéty, ktorý je teraz pokrytý viacvrstvovou nepriehľadnou škrupinou zdobenou
hviezdami a planétami.
2) Jarilo nie je živá hviezda, čo je horiaci a oslepujúci laserový žiarič, ktorého disk
vidíme na oblohe.
3) Slnko nie je objekt, je to stav tranzu, do ktorého Jarilo vchádza. Preto sa naša
citlivosť na jemný svet v noci zostruje.
My (a najmä deti) vždy vidíme niečo v tme - a bojíme sa. Bojíme sa, pretože nie sme
oboznámení a nie sme pripravení na jemné svety, pretože spíme v narkotickom
spánku od narodenia do smrti, čoho sa tiež bojíme viac ako z čohokoľvek iného.
Prečo bolo potrebné prerobiť svet v takom ohromujúcom rozsahu?
Tu je dôvod, prečo:
Duch je večný (aj keď to, našťastie, nie je sporné), a aby sa mohol vyvíjať, potrebuje večný duch aj večné telo ľudsko-večné. Inak je to bezcieľna chôdza v kruhu so šliapaním na rovnaké hrable. Ak telá nestarnú, potom
neumierajú, preto by mali žiť v necyklickom svete. Toto je svet, kde nedochádza k zmene dňa a noci, leta a
zimy, smrti a narodenia.
Žiadny kolotoč, iba pohyb vpred! Naša Zem bola presne taká. Pre ľahšie pochopenie si predstavte plátok
kuracieho vajca.
Tvrdá škrupina je škrupinou planéty na ochranu pred „vesmírom“.
Ďalšou vrstvou pod škrupinou je biely film - pevnina a oceány.
V samom strede - žĺtku - je to solárne jadro, obrovské svietidlo, teplé a jemné a nie horiace a oslepujúce.
Hlavné % objemu vajíčka sú bielkoviny - medzi bielym filmom a žĺtkom - to je biosféra planéty.
Cez bielu prechádza šnúra od škrupiny po žĺtok - to je Strom života - spojenie medzi perifériou a stredom. Toto
je obrovský dub, o ktorom A.S. Puškin a film „Avatar“ rozprávali, ako sa ho tvorovia zbavili.

Býval iný svet. Celý priestor od pevniny / oceánu po Solar sa jednoducho hemžil životom. Dokazujú to
obrovské pne, ktoré sú roztrúsené po celej planéte.
Moderné lesy vysoké 30 metrov sú v
porovnaní s rozprávkovými lesmi Árijcov
iba mizernými kríkmi. Na Zemi neboli
prakticky žiadne polia, všetko bolo
pokryté vegetáciou vo výške desiatok a
stoviek kilometrov!
Bol tam iný atmosferický tlak, iná
gravitácia, iné zloženie vzduchu, bol
iný svet, ktorý si moderný človek ani
nedokáže predstaviť.
Bol to dokonalý svet. A nechajte jazyk
chradnúť od toho, ktorý nám hovorí o
divokých predkoch a o skurvenej úrovni
vývoja modernej civilizácie.
V tomto ideálnom svete hmyz, vtáky, zvieratá, ryby a samozrejme ľudia neumierajú ani sa nerodia. K inkarnácii
dochádza prostredníctvom zhustenia energie pred prejavom fyzického tela a v takých rozmeroch, aké chce
duch.
Neexistuje podvedomie, iba čisté vedomie a plný prístup k 100% mozgu, ktorý sa nedelí na hemisféry.
V každom okamihu vytvoríte silou myšlienky všetko, čo chcete, a niet vyššieho potešenia ako uvažovať nad
plodmi svojej práce. Potešenie z tohto poradia nie je porovnateľné svojou silou s orgazmom moderného
biorobota. Tí druhí majú jednoducho rozruch proti výbuchu jadrovej bomby.
Bola to úplne iná forma života, dokonalá ako samotný Vesmír. Takto žili Árijci - skutoční tvorcovia, až kým
neprišli esencie so zrkadlovým vnútrom - parazity.
A … PRI … NIES … LI

Kapitola 4 – STVORENIE sveta smrteľníkov - СоТВАРение
смертного Мiра
16 янв 2016
https://www.as-gard.com/sotvarenie-smertnogo-mira
Pred mnohými tisícročiami bola planéta nainfikovaná. Vstreknutý plnou injekčnou
striekačkou s jedom: LOŽ.
Výsledkom bolo, že planéta ochorela a zmenila sa na nepoznanie.
Nekompatibilní sa zjednotili: obyvatelia planéty, ktorí vždy hovoria iba pravdou na
jednej strane, a mimozemšťania utkaní z klamstiev, ktorí ležia pri každom výdychu - na
strane druhej.
Tu je taká symbióza - super lepiaci vzorec!:
JEDEN VERÍ VŠETKÉMU - ĎALŠÍ VŽDY KLAME

Mnoho ľudí sa pýta: „Prečo Árijci s takouto ohromnou úrovňou duchovného a technického rozvoja prehrali s
parazitmi, ktorí stáli na evolučnom rebríčku hlboko dole ?“ Faktom je, že v ideálnej spoločnosti neexistovala
lož, neboli sme si toho vedomí, takže sme ho jednoducho nedokázali identifikovať - ideálne podmienky na
zajatie.
Nemôžete iba brať a skrývať pravdu, namiesto toho musíte prísť s klamstvom. Vymyslieť znamená vytvoriť
nové informácie. A teraz tvorom stojí v ceste obrovský problém: zo svojej podstaty nemôžu tvoriť! Planéta je
obrovská, čo znamená, že lož musí byť úplná, ale ako vytvoriť takúto škálu úplne nových informácií bez
tvorivých schopností? Ako tvary vyriešili problém? Je to veľmi jednoduché: nemusíte vytvárať niečo nové,
ak obrátite staré naruby presne naopak, inými slovami: obrátite svet naruby a tam, kde ho obrátiť nemôžete,
stačí meniť koncepty (dnes všetky médiá fungujú na rovnakom princípe: nazvime to „Výmena“).

Príklad prekrútenia - 1
Svastika a orol s roztiahnutými krídlami zosobňovali védsky
svetonázor po celé storočia. To naštvalo šedých natoľko, že
na každú Fritzovu čiapku ušili orla a poslali ich vykuchať
ZSSR. Vezmite si posledné tri generácie - ľudia zblednú pri
pohľade na svastiku a veteráni sa chytia za srdce - nevynašlo
sa nič nové – klasické prekrútenie.

Príklad prekrútenia - 2
Talentovaný človek je človek s peniazmi, pretože pred pár storočiami kolovali peniaze „talenty“, a tak ich
zakopali do zeme, ukryli.
Bohatý človek je človek, ktorý je vo svojej vývojovej úrovni blízky Bohu. Teraz sa tieto dva koncepty zmenili nevymysleli nič nové – klasické prekrútenie.
V modernom Rusku existuje desiatok takýchto obrátených slov: čudák, zákonnosť, hlupák, starovek, národný,
nevesta, vodka, zlato, čert, pivo, zabezpečené, hlúpe atď.

Príklad prekrútenia - 3
Skutočné meno našej planéty je „Geja“ (Midgard je nemotorný preklad Stredozeme - stredného sveta medzi
podzemím a oblohou).
Geo-grafia - obrazy Geji;
Geo-metria - meranie rovín Geji;
Geo-lógia - kamene Geji (Logos je sakrálny kryštál pre komunikáciu so Solárom);
Geo-dézia - meranie oblastí Geji;
Geo-politika atď.
V ruštine už existuje 85 slov s koreňom Geo!
Tu zostalo všetko tak, ako to bolo, nebyť jednej veci!
Obyvateľ planéty (vrátane árijskej rasy) bol primerane nazývaný „Gej“! Toto slovo bolo pevne zakopané v
análoch a až v minulom storočí „sa zrazu objavilo z ničoho nič“. V USA sa zrazu homosexuáli začali volať
gejovia !!! Prirodzene, ani Wikipedia neposkytuje jednoznačnú odpoveď - prečo? Nevynašlo sa nič nové, ale
dnes je toto slovo nechutné (medzi pozostatkami normálnych ľudí) – klasické prekrútenie. Poznámka - Gej a
Goj sa líšia o jedno písmeno, ale o tom neskôr.
Všetky opísané posuny tvaru sú semená v porovnaní s tým, čo sa stalo pred niekoľkými tisíckami rokov.
Globálna lož mala začať globálnou inverziou planetárneho rozsahu, konkrétne vypnutím centrálneho procesora
planéty, jej jadra nazývaného Solar.

Solar – to nie je len istinná živá hviezda v strede našej planéty, je to
jadro, mozog, riadiace centrum pre všetky biologické a energetické
procesy na Zemi.
Rovnako ako v maternici, mozog je položený v lebke dieťaťa, takže pri
vzniku planét je na začiatku položená aj taká hviezda.

Solar sa nedá zničiť, inak zahynie celá planéta, takže bola
jednoducho izolovaná od biosféry, ako keď sa cez klietku s papagájom
prehodí šatka.
Šedí postavili okolo Solara obrovskú viacvrstvovú škrupinu a on bol v
nej uväznený ako lieskový orech v jej škrupine.

Vo výsledku sme dostali takúto svetelnú guľu (ďalej len škrupina).

Pomenovanie škrupiny
Bohovia teda uzavreli Solár pevnou nepriehľadnou sférou, po ktorej
okrem hračkových planét a hviezd jazdia aj dve umelé lampy: denné Jarilo a nočný Mesiac.
- nie Mesiac, ale Luna, hovoríte!
Žiadni chlapci! V rozprávkach nenájdete žiadny Mesiac, bola to Luna, ktorú predkovia nazývali nočný kosáčik
bez ohľadu na jeho fázu. Čo je teda mesiac?
Luna je „Lun“ - meno draka v čínskej mytológii. Bolo to o ňom, čo napísal Čukovskij. Lun - to je názov
škrupiny, ktorá pohltila skutočné svietidlo. Mimochodom, Luna v angličtine je „Moon“ (číta sa ako „Mun“).
Súhlaste, Lun-Mun je veľmi podobný sluchu.
Nie je známe, kedy sme si „Lunu“ požičiavali od Číňanov, ale Gréci škrupinu nazvali „Olymp“ a dokonca nám
zanechali kopu mýtov o tom, ako sa Bohovia na svojej brutálnej olympiáde vysmievali smrteľníkom. Podľa
pravidiel zmeny tvaru sa dnes vydávajú za šport.
V Rusku dostala škrupina prezývku „Deja“ - čarodej, židia (иудеи), zlodej, darebák (лиходеи), cudzoložníci
(прелюбодеи), „Faradejova sieť“ a na čele celého tohto gangu stojí samotný Diabol (Деявол)!
Teraz podľa prekrútenia tvarov, ktorý zmiešali všetky pojmy, ako napríklad karty v balíčku.
Deja sa stala akousi bájnou planétou;
Olymp bol názov pre horu v Grécku;
Mesiac sa zmenil na Lunu.
Ľahko sa to dieťaťu vysvetľuje, pretože píšete na biely list, ale u dospelých sa železo prehrieva!

Zhrňme: Slnečná energia je uzavretá a planéta je teraz
ovládaná novým superpočítačom tvarov so zásadným
rozdielom od slnečnej sústavy, ktorá planétu nastavuje
do cyklov. Teraz sa objavila zima a leto, deň a noc a
začali sa rodiť a zomierať rastliny, zvieratá a ľudia na
starobu. Ideálny svet sa zrútil a klamstvá začali
prenikať celou biosférou planéty. To bolo
STVORENIE sveta pred 7524 rokmi na jednej strane a
veľká porážka Árijcov na druhej strane. Gaja opustila
nesmrteľnosť - ľudskú večnosť nahradila zvláštna forma
života: smrteľní ľudia.

Uhlík, ktorý nahradil kremík
Zem je teraz uhlíkovou formou života, ale zatiaľ čo Solar svietil, celá biosféra planéty mala silikónovú
základňu. Je potrebné poznamenať, že tu bola menšia gravitácia, takže predstavitelia flóry a fauny mali
skutočne gigantickú veľkosť. Biblia s nami veľkodušne zdieľa toto zrnko pravdy: 1. Mojžišova, 6. kapitola: „V
tom čase boli na zemi obri ...“ Pozostatky kostier nájdených po celom svete tiež potvrdzujú vtedajší
gigantizmus.
Len čo bol Solar zatvorený, gravitácia sa niekoľkokrát zmenila a pod vplyvom Deji fotónových žiaričov začalo
všetko živé upadať do pozastavenej animácie. Ak sa naše uhlíkové telo začne rozkladať, potom sa kremíkové
telesá premenia na kameň.
Utekajúci pred skamenením nosili zvyšky Árijcov prilby a
brnenie, ktoré chránili kremíkové telá pred smrtiacim
žiarením lunárnych generátorov, avšak ohromný počet
gejov (stovky miliárd) zahynuli - skameneli, ako 100%
zvierat a rastlín.
Dnes sú artézske studne vŕtané do takzvanej zvodnenej
vrstvy - to sú kamenné vrstvy pod zemou, je to svet
mŕtvych kremíkov. Planéta sa hemží fosilizovanými
zvyškami živočíchov a rastlín, ale moronológovia trvajú na
tom, že ide o list púpavy, ktorá sa z času na čas zmenila na
kameň!
To bol prípad životnej formy kremíka. Teraz sú telá uhlíkové. Každých 300 rokov je planéta spálená do tla.
Potrebujú niekde zmiznúť miliardy ton mŕtvol, takže ich tekutá časť sa usadzuje ako snehové čiapky na
póloch a uhlíková časť sa mení na ropu.

Funkcia škrupiny
Deja-vol (diabol) sa teda v škrupine menom Deja pohodlne usadil so svojou početnou družinou, ktorá začala s
prerozdelením slobodného sveta do farmárskeho väzenia.

Našou prvou porážkou bola izolácia jadra našej planéty - Solara, ktorý osvetľoval
povrch nepretržite a po celý rok. Len čo sa spustili generátory Deji, Geji sa začali
volať Gojmi, čo znamená „Dodávané v nekonečnej službe bohom“.
Druhou porážkou bolo zničenie Leli. Lelou bol nazývaný jediný živý organizmus zo
všetkých zvierat, rastlín a ľudí napojených na Solar. Film „Avatar“ dokonale odhaľuje
obraz Leli ako dokonale vyváženého ekosystému. V našom jazyku sa zachovalo iba
jedno slovo, ktoré udáva správne asociácie: milovať - лелеять (čerti sa však bijú o nejakom padlom mesiaci).
V dôsledku zničenia Leli došlo k úplnej výmene
nesmrteľnej kremíkovej formy života za uhlíkovú.
Všetky rastliny od ďateliny po baobaby a všetky
zvieratá od komárov po veľryby boli znovu
VYTVORENÉ zločineckou skupinou bohov. Lela
bola nahradená príRODou (pri Rode).
Jediný druh, ktorý prežil vytvorenie nového sveta,
je biela rasa, aj keď telá museli byť veľmi
transformované. Inak by sme boli zabití fatálnym
žiarením Faty.

Tretia porážka - bol k nám vypustený vírus, ktorý
spôsobil mutáciu DNA a v molekule zostali iba dve skrutkovice. Výsledkom je, že vo veku
13 - 15 rokov vírus zapne reštart hormonálneho systému a pomalým starnutím spustí
režim autodeštrukcie. Mladé duše nie sú schopné prežiť toto narušenie programu a
transformácia sa končí samovraždou.
Neskôr sme mozog rozdelili na dve hemisféry, vložili sme doň hrčku, ktorá zdobí vchod do
vatikánskej knižnice, a tiež sme si do tela napchali nové nezmyselné orgány. Naša myseľ bola
rozdelená na vedomie a podvedomie, preto nám nie je k dispozícii 97% procesov nášho
vlastného tela.
Štvrtá porážka - posledná vec, ktorá nám bola vzatá, je pamäť. Keď sa vtelíte do tela dieťaťa, nikto si nič
nepamätá. Toto je výsledok pôsobenia superpočítača s názvom Fata - ide o umelú samoučiacu sa inteligenciu,
ktorá riadi postupnosť životných scenárov všetkých tvorov na planéte, inými slovami, Fata paralyzuje
slobodnú vôľu a násilím vnucuje pekelné scenáre boh, teda osud.

Je to vtipné, „Fate“ z angličtiny - Osud.
Wikipedia:
"Fatalitizmus
je
nevyhnutnosť,
предопределённость, непредотвратимость..."

неизбежность,

неотвратимость;

неминуемость,

FATA = Osud = SUDBA = Nevyhnutnosť - synonymá!
Aká náhoda, nie ???

Závoj je sieť (ktorej súčasťou je internet), ktorá nielen spája všetky scenáre, ale aj vystihuje nášho
ducha, aby sme po smrti nemohli uniknúť z väzenia ani v elektroplazmových telách.
„Faradejova klietka“ sa pôvodne volala „FataDej klietka“ - to isté pole ako bobule.
Moderná nevesta nosí na hlave aj sieťku nazvanú „Závoj“ (Клеткой ФатаДея) (iba nový prízvuk).
V dôsledku štvrtej prehry nás Bohovia presvedčili, že život sa nazýva hra a že ho musíte neustále hrať. Po
návrate dokonca sľúbili perník, ak sa dohodneme, že ich pobavíme v pozemskom pekle a zároveň ich
nakŕmime gavachom. Tieto hry sa nazývali „olympijské“.
V duchu posúvača tvarov sa dnes šport nazýva olympijskými hrami a Fata sa stala druhým mesiacom, ktorý
padol pred 13 000 rokmi. Páni, aké pohodlné: čo nedokážeš vysvetliť - jednoducho to nazvaj padlý Mesiac,
obchod, potom:
- Hej, sused! A čo robia moje opotrebované pneumatiky v mojich posteliach?
- Ste úplne blázon? Toto sú padlé mesiace!
- Ach, dobre, dobre …

Piata (posledná) porážka ešte neprišla, ale ona nie je ďaleko - úplné
zničenie Árijského génu AKO BIOLOGICKÉHO DRUHU.

Ak vezmeme do úvahy, že mlynček na mäso prudko zrýchlil svoje tempo,
zostáva nám ešte pár rokov. Za takú krátku chvíľu sa ľudia nestihnú
prebudiť, čo znamená, že ak nedôjde k zásahu tretej sily, šance sú
nulové. Ale ak sa to stane, potom budeme svedkami skutočne vzácneho
predstavenia, pretože sa začne oslobodzovanie tohto sveta … so zničením
oblohy.

