KEDY A PREČO BOLA NAŠA ZEM ODPOJENÁ Z TRANSPORTNÉHO SYSTÉMU
SVETLÝCH SÍL?

(Саньтiи Вѣды Перуна)
8. (136). Aby obnovený bol Kruh zo zarbinu,
znovu zažiarila Špirála Medzisvetia,
Vy, vytiahnite Kryštály Pohybu,
na časti, ktoré blednú lúčom na pološtvrť(55)...
Namiesto Kryštálov Pohybu Svargy,
čo na krajoch, pre Čertogy Svarožie,
umiestnite Kryštál Inglie...
Svetlo Inosvetia, vyvolané v Navi,
bude v Kryštáloch Inglie svietiť...
i tečúc silným tokom,
ono obnoví zarbinu svietenie...
9. (137). Keď na Kruh zo zarbinu pred vami,
rovnomerným žiarením Špirála osvieti sa,
znova vymeňte Kryštály ako boli,
lebo otvorí sa vám - Inosvetie...
Vedzte, zhubné je Svetlo Inosvetia,
ono pohlcuje Duší žiarenia...
i Rozum pohasína v Lúčoch Inorozmerných,
nebude možnosť pochopiť, čo sa s Dušou deje...
A život nerozumných, bezduchých tvorov,
nestúpa do Svargy, ale do Pekla odchádza...
a tam oni vädnú v Tme nepreniknuteľnej,
nepoznajúc seba, ani nevediac, čo sa stalo...

VYSVETLENIE:
55 – pološtvrť – dávna merná jednotka, zodpovedá 2/16 Kruhu (45°).
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Odpoveď I. M. Kondrakova:
Ako sa spomína vo Vedach, do hviezdnych vojen s Temnými Silami boli zavlečené štyri galaxie,
medzi ktorými boli aktívne Brány Medzisvetia a ktoré mohli byť odpojené (zatvorené)
v nasledujúcich prípadoch:
- ak boli poškodené alebo zničené samotné Brány Medzisvetia na príslušnej Zemeguli;
- ak sa poškodil alebo sa zničil na kľúčovej zemeguli Kruh Mnohovratný s Ihlami Nebeskými;
- v prípade okupácie alebo pôsobenia Temných Síl na ktorúkoľvek zemeguľu, ktorá je súčasťou
zjednoteného transportného systému Brán Medzisvetia.
Akonáhle sa zemeguľa dostala do vojnovej zóny, boli odpojené alebo boli zablokované Brány
Medzisvetia, pretože bolo reálne riziko ich zneužitia Temnými Silami, ktoré by mohli použiť
Brány na okupáciu druhých zemegulí, s ktorými bolo spojenie. Tak sa stalo so zemeguľami
Troarou a Rutta-Zemiami, ktoré boli zničené Temnými pomocou Faš-ničiteľov. Na Zemi-Troar
(kľúčovej zemeguli) sa nachádzal Kruh Mnohovratný, tj. generátor, ktorý zjednocoval v jedno
rad zemegúľ, na čo bolo použitých sedem Ihiel (podľa počtu prvotných matérií), pôsobiacich na
rozmer okolitého priestranstva a načerpávajúcich generátor prvotnými matériami. K tomuto
Kruhu bola pripísaná aj naša Midgard-Zem, ktoré bola zviazaná so súhvezdiami Veľkej
Medvedice (Makoš) a Oriónom (Rada). Ale zostali na Zemi Brány Medzisvetia, ktoré boli zviazané
aj s druhými súhvezdiami. Preto Perún odporučil Strážcom preorientovať uzavreté Brány na
druhú kľúčovú zemeguľu – druhý Kruh Mnohovratný.
Takto prvé vypnutie Brán Medzisvetia prebehlo po zničení kľúčovej zemegule Troary. Nie keď
bol Tarchom zničený Mesiac Leľa pred 111826 Letami (109806 pnl.) spolu so základňami
kaščejov boli znovu narušené zväzy prostredníctvom Brán Medzisvetia. Tu je dôvod, prečo Ihly
Nebeské stratili farbu.
Perún prišedší na Zem po týchto udalostiach, odporúča nahradiť Kryštály Irkamy za Kryštály
Tary. Potom Perún prišiel na Zem a povedal Strážcom Brán Medzisvetia, čo sa stalo, prečo sa
zatvorili a čo je treba urobiť, aby sa obnovil Kruh zo zarbinu, ktorý pod vplyvom Kryštálov Inglie
vytvorí jav podobný tunelovému efektu v polovodičoch. Ak sa predtým jeho zapojenie
uskutočňovalo prostredníctvom Kryštálov Pohybu Svargy, tak teraz Perún odporúča použiť
Kryštály Inglie, aby sa obnovilo žiarenie Zarbina, pretože Kryštály Inglie umožňujú spojiť náš
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Vesmír s druhými Svetmi-Vesmírmi v jednom bode, tj. pripoja sa do Vševesmírnej siete
transportných spoločenstiev prostredníctvom Vrát Medzisvetia.
Ale zároveň prebehne prechod cez Inosvetie (narušenie priestoru v momente prieboja
kvalitatívnych bariér medzi svetmi) ktorý je ničiteľom všetkého živého. Preto Perún odporúča
po pripojení k Vševesmírnej sieti namiesto Kryštálov Inglie opäť použiť Kryštály Pohybu
Svargy, ktoré už umožňujú určiť body výstupu v rámci nášho Sveta-Vesmíru.
Pred štyridsaťtisíc Letami boli Brány ešte v prevádzke, pretože skrz nich prebehla kolonizácia
zemegule druhými národmi: čiernymi, žltými a červenými.
Po katastrofe – jadrovej vojne, ku ktorej došlo pred 13028 Letami (11008 pnl.), boli Brány
Medzisvetia odpojené z jednotnej transportnej siete Svetlých Síl, aby sa zabránilo šíreniu
Hviezdnych parazitov na ostatné zemegule, pretože sa Hviezdnemu Parazitovi podarilo
preniknúť na našu Midgard-Zem. A pokiaľ sa Zem neoslobodí od vplyvu medzihviezdneho
parazitického systému, Hviezdne Brány nebudú fungovať.
Odpoveď G. A. Švedova:
Pred 1008 Letami sa nachádzal náš Slnečný Systém, vrátane Midgard-Zeme, v zóne
priestranstva, kde prebiehal pohyb a deformácia prvotných matérií, ktoré periodicky nastupujú
vo vesmíroch v súlade s povahou (prírodou) zákonov Kozmu (noc Svaroga). Pomocou týchto
prírodných prvkov Temné Sily prenikli na Midgard-Zem. K prieniku Hviezdnych parazitov na
našu Zem prebehlo oveľa skôr. A hlavne nie bez ich pomoci došlo k jadrovej katastrofe pred
13028 Letami (11008 pnl.). Midgard-Zem bola infikovaná vírusom Temných Síl. Noc Svaroga
(ktorá trvala dlhých 1008 Liet, až do roku 1996) bola využitá na konečnú inváziu Midgard-Zeme
Parazitickými Silami Kozmu. Z týchto dôvodov bola naša Zem úplne izolovaná od ostatných
planét-Zemí, teda odpojená od jednotného transportného systému civilizácií Svetlých Síl.
Takáto miera opatrení bola nutná, aby sa zabránilo prieniku „vírusu“ Temných Síl na druhé
zemegule. BRÁNY MEDZISVETIA boli ODPOJENÉ. Medzihviezdne Brány budú odpojené
dovtedy, až kým sa Midgard-Zem neoslobodí od „vírusu“ vyvinúc proti nemu imunitu. Ak sa tak
nestane, potom naša Zem bude jednoducho zničená Temnými Silami.
Podľa zákonov Svetlých Síl Kozmu BRÁNY MEDZISVETIA prerušujú svoje fungovanie z troch
dôvodov:
1. Fyzické POŠKODENIE alebo ZNIČENIE samotných Brán Medzisvetia na ktorejkoľvek planéteZemi.
2. V prípade POŠKODENIA alebo ZNIČENIA Brán Medzisvetia na kľúčovej planéte-Zemi.
3. OBSADENIE alebo INVÁZIA Temných Síl na akúkoľvek planétu-Zem, ktorá je súčasťou
jednotného transportného systému Svetlých Síl.
Na našej Midgard-Zemi sú Brány Medzisvetia odpojené z tretieho dôvodu. Tak, ako je Zem
nakazená „vírusom“ Temných Síl, bolo nutné ju odpojiť od jednotného transportného systému
Svetlých Síl, tj. izolovať ju, aby sa zabránilo prienikom Kozmických Parazitov na ostatné planéty.
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