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 7 – Jediný rozbíjajúci sa zub
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Viete, akú hodnotu majú náboženské písma? Na rozdiel od učebníc dejepisu sa tu zhromažďujú skutočné fakty.
Existuje však aj negatívum
medaily - text je zostavený v
takom zakopnutom jazyku,
že v 20. minúte prechodu
cez podvaly čitateľ stratí niť
príbehu a uzavrie svätú
knihu. Z tohto dôvodu veľká
väčšina
farníkov
(bez
ohľadu
na
náboženské
vyznanie) nečítala písma!
Ale márne …
Všimli
ste
si
slová
budúcnosti charakteristické
pre predpovede?
Ja nie.
Prezrite
si
proroctvá
starších, jasnovidcov, tú istú
Vangu s Nostradamom texty sa okrem toho
zostavujú v budúcom čase.
Zvláštne, že?
Zjavenie Jána Teológa sa
oficiálne
považuje
za
proroctvo
o
strašnej
budúcnosti, ktorej je lepšie
sa nedožiť, aby ste to
nevideli, ale vetný konštrukt
trvá na tom, že k apokalypse
už došlo.

Podľa štatistík väčšina ľudí, ktorí zahynuli pri požiari, nezomreli na plamene. Ľudia sa dusili v dyme, niekedy
toxickom. Mŕtvi sa jednoducho nedoplazili pár metrov k východziemu oknu alebo dverám.
Teraz si predstavte obrovskú horiacu miestnosť, z ktorej nemôže byť východ na ulicu, pretože:
•

podlaha tejto miestnosti je zem pod vašimi nohami;

•

strop - nízka oblačnosť;

•

a steny sú hory

a nech sú vzdialené tisíce kilometrov, ale nedovolia, aby sa pekelná nočná mora rozplynula. Z takejto
miestnosti nie je žiadny východ na ulicu, pretože samotná ulica horí, respektíve všetky ulice, celý svet je v ohni
apokalypsy. Ako zázrakom žijú pozostalí svoje posledné minúty, zakrývajú si ústa a pískajú: „Síra, toľko síry!“

Je dobré, že sa na tento obrázok pozeráme zvonku, inak by nepomohla žiadna mokrá vreckovka, žiadna
plynová maska alebo dokonca skafander. Nejde tu o dýchanie, ale o rozpor so zákonmi chémie. Priestor je
nasýtený smrťou. Zdá sa, že roztopí a strávi všetko, čo sem jednoducho nevložíte, ako ten rozvášnený kov,
ktorý ľahko rozpustí oba terminátory.
Je dobré, že sme vstúpili do kina na konci katastrofického filmu. Samotný akhtung je už pozadu, uhlíky
vymierajú. Odtiene karmínovo sivej farby, obrysy terénu nemožno rozoznať cez husto padajúce vločky popola.
Pocit, že tento popol padá z oblohy celej planéty, nás núti položiť nohy a prestať bojovať o život, pretože jeho
samotná existencia je v rozpore s miestnymi podmienkami.

Nejaký čas pred týmito udalosťami
Po prvé, malý geografický vzdelávací program: pri pohľade na mapu sveta
nepotrebujete veľkú myseľ, aby ste videli praskliny a rozdrobené fragmenty
krajiny. Faktom je, že spočiatku boli všetky kontinenty planéty vzájomne
prepojené, aj keď tenké, ale stále nepretržité pozemné cesty.

Aby sme si navzájom viac porozumeli, musíte sa vy a ja dohodnúť na podmienkach. Súbor piatich moderných
kontinentov, teda: Eurázie, Austrálie, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky, budeme nazývať „Súš“
Antarktídu však zvýrazníme osobitne. Antarktída je energetické centrum, mega generátor planéty, aj keď
stratil svoju pôvodnú moc, ale stále napája Zem energiou pňa samotného gigantického stromu planéty,
preto budeme Antarktídu nazývať „pevninou“ (Материком).
Bol teda položený začiatok novej geografie: Suchá zem - 5 obývaných kontinentov a veľmi studená pevnina
Antarktída.

Súš je spotrebiteľom energie antarktického kontinentu. Súš a pevnina sú navzájom spojené tenkým pásom
zeme, cez ktorý je pozemok napájaný. Tento zásobovací systém zásobovania zemou sa nazýva Strieborná
cesta. Toto je rukoväť, ku ktorej je pripevnená čerešňa. Čerešňou sú navyše všetky kontinenty planéty, ktoré sa
napájajú na energiu antarktickej batérie prostredníctvom veľmi špecifického vodivého kanála.
Striebornú cestu, ktorá spája Antarktídu s (dnešnou) Južnou Amerikou, pokrýva večná hustá hmla. A túto
neobvyklú hmlu treba ešte popísať obyčajnými slovami, aby sme 7. dimenziu nejako vtesnali do hlavy.

Hmla je hromadenie najmenších častíc striebra, ktoré pokrýva celú pozemnú cestu medzi Zemou a pevninou.
Táto hmla je vodivý kábel, iba bez hustých jadier a izolačného plášťa. Napriek svojej nízkej hustote preteká
špeciálny typ energie hrúbkou striebornej hmly na kontinenty, čo dáva schopnosť zaťať päť prstov do jednej
rozbíjajúcej sa päste. Bez ohľadu na to, akými epitetami chválim túto energeticky vodivú hmlovú prikrývku,
nemôžem preháňať jej význam pre dimenzionálnosť. Strieborná stopa pokrytá touto hmlou v skutočnosti
funguje ako pupočník Stredozeme.
Hmlovina je dlhá asi 5 tisíc km a široká asi 700 km. Ach, ako sa trbliece! Dokonca je pre mňa ťažké povedať,
kde je výhľad krajší: vonku alebo vo vnútri hmlistého potoka. Tento jav, samozrejme, vyzerá veľmi zvláštne,
ale napriek tomu som si hlavnú zvláštnosť odložil na dezert: hmlistá prikrývka strieborných častíc je avatarom
Ducha, ktorý sem prišiel hrať. Inými slovami, hmlovina je živá bytosť pod kontrolou starodávneho vedomia.
Názov hmloviny v tomto scenári je Argenta. Je ťažké povedať, či je to mužské alebo ženské (sedemrozmerný
mozog si určite vyžaduje uvedenie pohlavia), ale skutočnosť, že veľkosť avatara je jednoducho prohibičná, je
nepochybná.
Zoberme si to znova z tretej perspektívy: pevnina (Antarktída) - súš (5 kontinentov). Medzi nimi je úzky most
zeme, na ktorého obrysoch je hmlou navrstvený fyzický avatar najmenších častíc striebra pod kontrolou Ducha.
Strieborná hmla plynulo začína na pevnine a končí sa aj na súši, šíri sa pozdĺž priedelu v šírke k vode a
vyčnieva 100 metrov nahor.
Ak sa táto informácia hodí viac-menej, pristúpime k samotnej zápletke, ale odporúčam vám vykopať dieru v
stene s okrajom, pretože nasledujúci klavír je mnohonásobne väčší ako tento.
Zničenie tváre planéty je technika vycibrená v tisícročiach vojny.
Iba toto vynulovanie sa nekončilo vynulovaním.

Už niekoľko mesiacov sa z kontinentov stalo sito. Boli použité
všetky druhy zbraní hromadného ničenia. Začali skromne
preosievať planétu nábojmi s nízkou spotrebou energie a
zanechali po sebe krátery s priemerom desať a stovky metrov.
Bitkou sa nepodarilo zvíťaziť z jednoduchého dôvodu: Súš
bola jediný organizmus nielen fyzicky, ale aj energeticky,
pretože Antarktída vysielala svoje impulzy a Argenta ich viedla
na súš. Celok nie je tak ľahké poraziť.
Zlyhanie za neúspechom tvarov vyprovokovalo použitie
silnejšej munície. Bomby a rakety lietali zo zeme, spod vody a
zo vzduchu a zanechali po sebe dosť vážne jamy s priemerom
niekoľkých kilometrov.
Za najsilnejšiu zbraň v tejto bitke sa považovalo energetické
orbitálne delo, ktoré mláti niečo ako biely laserový lúč so
začervenanou perifériou. Zem sa triasla, horela, ale naďalej
bola jediným celým organizmom, ktorý energiu prijímal cez
striebornú hmlu Argenta.
Tvary konečne pochopili, čo je sila pozemských duchov.
Očakávajúc víťazstvo, tvry dajú príkaz nasmerovať všetku
palebnú silu na šírenie energie. Volejbal, druhý, sto volejov sila stále nie je dostatočná. Energetický projektil schopný
opustiť základovú jamu na mieste metropoly je tu slabý.
Pupočník je príliš hrubý a hmlovina Argenta čiastočne
absorbuje silu saliev.
Parazitická povaha má takú zvláštnu vlastnosť: na jednej strane tvar žije na úkor šťavy majiteľa, ale na druhej
strane nepozná mieru. Po privedení majiteľa k línii umierania je logické zastaviť sa a dať mu príležitosť
nadýchnuť sa, posilniť sa, aby po uzdravení mohol ďalej piť šťavu, ale my - ľudia to chápeme.
Tvary vždy videli vetvu, na ktorej sedia a jedia jablká. Ak sa tvary prisali gambami, potom budú cucať, až kým
majiteľ nevyschne ak neodstráni červy. Tvary jednoducho nie sú naprogramovaní na konzistenciu, ich účelom
je piť krv 24 hodín 7 dní v týždni, nech sa deje čokoľvek.
Tak sa to stalo aj tentokrát. Uvedomujúc si, že žiadna, ani najmodernejšia zbraň Stredozeme nie je schopná
priniesť víťazstvo, bytosti kričia svoje modlitby k nebu.

A zatrúbil anjel …
Mlynček na mäso Stredozeme sa na niekoľko hodín zastavil. Konečne dunenie saliev prestalo, prach sa začal
usadzovať, oceány vlnu postupne znižovali. Pravdepodobne odtiaľ prišla fráza „Pokoj pred búrkou“. Nakoniec
sa ticho priblížilo k desivej známke: „Dunenie v ušiach.“ Všetko zamrzlo, bez vetra, bez zvuku, dimenzia sa
zastavila. A zrazu…
Viete, ako hučí naftová lokomotíva, ktorá upozorňuje na blížiace sa hranice mesta? Jej zvuk určite zdupkuje
vlasy, ale je neporovnateľný v zafarbení a decibeloch s hlasom parníka - práve tam je rachot bájnej príšery!
[Hukot sa často používa vo filmových ukážkach. Na pozadí blikajúcich obrázkov to nie je nijak zvlášť
viditeľné, ale predpisuje úzkosť v podvedomí.]

Hlas parníka je zase neporovnateľný s revom tsunami, keď sa vám hertz dopadajúcej vlny pokúsi zlomiť
bránicu (majitelia domácich kín by si oblizovali pery). Niečo ako taký zvuk zostúpil priamo z neba a nakoniec
prebudil desivé ticho na chvenie.
Áno, zaznel anjel, ale nie prvý, ale pri čísle 7. Najmenšia siedma krištáľová guľa vyžarovala hukot
bezprecedentnej sily, ktorá sa ozývala po celej Stredozemi ... Nie sú takí umelci, sochári a hudobníci, neexistujú
také zvraty v našom jazyku, aby opísali hrôzu, do ktorej sa tento rachot ponoril (nie že by mrzla chrbtica - koža
sa valila v handrách). Ale toto je najmenšia sféra!

Presne o 5 sekúnd anjel zopakoval hlas, tentokrát však v duete so svojim starším bratom - krištáľovou guľou
#6. Aby ste si to aspoň zhruba vedeli predstaviť, predstavte si ... nie, nepredstavujte si nič, toto je nehorázny
zvuk ...
Po ďalších 5 sekundách spadla z neba trojica. Od Jána Teológa možno vyčítať, aké následky pre Stredozem
priniesli rachoty v nebi.
3 nebeské dunenia krištáľu v najprísnejšom rytme zozadu. Bola to príprava, rozcvička. Planéta plynulo vstúpila
do rezonancie, Zem bzučala strašnou ozvenou a očakávala ďalší zásah zvukových vĺn. A nasledoval presne o 5
sekúnd neskôr.
Nasledujúce 3 hučania s rovnakým 5-sekundovým intervalom spustilo druhú fázu anjelského koncertu - až 6
gúľ nebeského krištáľu, ktoré súčasne emitovali 6 nemysliteľných revov, kalibrovali plazmoidnú frekvenciu pre
nasledujúci výstrel z orbitálneho dela zameraného na ostrý uhol k Argente.
Zbraň je pripravená na streľbu, planéta vibruje v rytme krištáľu, jej rezonancia zachytáva posledný 5sekundový interval a ... Páľ !!! Sedem sfér jednohlasne vydáva posledný najdesivejší siedmy rev, tentokrát s
podporou najnižších basov sféry mesiaca. Siedmy rev bol navyše trikrát dlhší ako predošlých šesť.
Predstavte si okno, ktoré rachotí z nízko letiacej stíhačky. Sklo prichádza do rezonancie, máte pocit, akoby ho
ľahká prasklina rozbila na márne kúsky. Kontinenty sa otriasali, praskali a začali sa počas cyklu odstreďovania
rozdeľovať ako kúsky makarónov na viečku práčky. V tom istom okamihu vypustil biely lúč s červenými
okrajmi svoj smrtiaci náboj presne do stredu šípky a presunul ho ako prst teplej ropy niekoľko tisíc kilometrov

na východ a vytvoril prieliv, ktorý odrezáva Antarktídu od piatich, teraz zraniteľných, kontinentov. Výpočet bol
správny - na smrť Argenta stačil iba jeden výstrel, iba keby ho podporovala obloha.
Nie, nielen dosť, ale až príliš. Ukázalo sa, že výstrelu bolo príliš veľa a stal sa osudným. Zem nemohla obstáť v
takejto skúške a ozvena siedmich sfér, ktorá sa spustila pomocou orbitálneho výstrelu, prekročila hranicu
nevratnosti a spustila nezvratnú jadrovú reťazovú reakciu vo vodách svetových oceánov. Inými slovami,
výsledná salva sa v skutočnosti ukázala byť iba rozbuškou hlavného výbuchu, ktorý nikto neplánoval. Len
jedným slovom môžem opísať, čo sa stalo: Dohrané ...

Namiesto toho, aby paraziti spomalili a nechali dýchať majiteľa, nakoniec vyhodili do povetria seba, majiteľa aj
spoločný dom do pekla.
Predstavte si obyčajnú hniezdnu matriošku, kde sa ukázalo, že siedma vnútorná (ktorá sa nedá rozobrať na
polovicu) nie je z dreva, ale z kusu výbušniny. A potom sa otriasla takou silou, že vysoká vlna, ktorá sa
uvoľnila, rozbila ďalšie tri bábiky. Stručne povedané, v ten zábavný apokalyptický deň reťazová reakcia
presiahla 7. dimenziu a sila výbuchu dosiahla 3. úroveň. Inými slovami, štyri rozmery zo siedmich boli zničené
na úplné nič. Prvý, druhý a čiastočne tretí prežili, z ktorých sa stala hraničná skala, na ktorú sa zrútila tlaková
vlna.
Ak rachot gúľ a konečná explózia nepoškodili mozog, potom ti radím, aby si sa čo najviac namáhal, aby si
vtesnal vrchol tohto príbehu.
Ako vidíte, spočiatku boli rozmery postavené podľa všetkých pravidiel klasických hniezdiacich matriošiek - aj
keď boli fraktálne zmenšené, kvalita kresby sa nestratila. Raz boli v 7. dimenzii krištáľové gule!
Možno by bolo lepšie v tom okamihu hru ukončiť, keď sme sa vysporiadali so zvyšnými tromi dimenziami teraz sa dá len hádať, ale nestalo sa tak. Keď sa vzdali šoku, počas mimoriadnej schôdzky v rezidencii piatich
prsteňov dostali kovboji s čiernym klobúkom také hviezdy, že pred novým umiestnením šachu na dnes už
zuhoľnatenú šachovnicu po okrajoch boli bytosti ohrozené s povinnou diskvalifikáciou pri najmenšom porušení
pravidiel.
Iba štvrtá dimenzia sa dala vrátiť späť, pretože archív bol uložený v tretej. V ostatných prípadoch nebolo
čo odvíjať, a tak sa 5., 6. a 7. dimenzia znovu vytvorili od nuly podľa uložených náčrtov v režime „тяп-ляп“. Je
to ako keby opitý hlavný syn rozbil Ferrari, pre ktoré ho rozzúrený otec prerobil do Žiguliaka.

7. dimenzia bola vytvorená na zdochnile, takže náš dom bol vystrihnutý zo skrinky chladničky. Aby sa na tvry
nezabudlo, geografia presne pripomína, že práve ten okamih X, keď kontinenty popraskali a rozdelili sa, a
energetická zrazenina s priemerom 500 km zničila Avatara z Argenty a rozbila šiju na 40 tisíc ostrovov. Fatálne
pokračovanie v podobe reťazovej reakcie bolo prerušené ako horiaca poistka centimeter od dynamitovej
tyčinky, takže geografický rozmer akoby prežil dunenie 7 gúľ a výstrel do šije, ale bez tragického
pokračovania.
Je mi ľúto dnešného brainstormingu ale na ceste je konečný klavír, ktorý bude tiež treba rozozvučiť.
K bombardovaniu došlo 21. decembra 1816, všetko ... potom tu bolo prázdno, kalendár bol skrátený. Bol to
koniec sveta – HMT.
Keď sa však rozmery obnovili a pauza sa uvoľnila, kalendár v obrazovej krabičke pokračoval od 21. decembra
2112. Inými slovami, včera bol rok 1816 a dnes sa ľudia prebudili v roku 2112!

Ale to tiež nie je to najčudnejšie ...
Hráči každú chvíľu vytiahli zo súčasných scenárov a prešli do scenárov temperamentných 90. rokov, druhej
svetovej vojny, októbrovej revolúcie atď., čím vyplnili 300 rokov starú prázdnu medzeru v úplne ničom.

Samozrejme, že sme hrali v zložitejších scenároch, ktoré potom zakryli uvedené lapače oficiálnej histórie. To
znamená, že udalosti, ktoré sa stali za týchto neexistujúcich 300 rokov, boli spätne vtesnané medzi dva dátumy.
Prečo to bolo potrebné?
S cieľom hladko ohýbať energetický vektor vývoja dimenzionality a meniť Tierra del Fuego na ľadovú vlnu na
mape, a nie na rozbušku atómovej bomby.

