Tajomstvo krvi
ENERGONOV KRVNÝ SYSTÉM
Takže, ENERGON - toto je Obraz najmenších častičiek vo Vesmíre (nie KVARK a taktiež nie KVANT).
Teda ENERGON = je naväčšia a najmenšia častica.
Pokúsim sa to vysvetliť. Energon - najmenšia častica, volajú ho taktiež "prvotný stavebný prvok". Avšak je v
ňom obsiahnutá informácia, v tejto najmenšej [častici], o celom Vesmíre.
Niektorí hovoria, že dokonca - o všetkých Vesmíroch.
A ak si zoberieme ne"prvotný stavebný prvok", ale ako samorozvíjajúci(sa) živý systém, tak najväčší a
najmensí vo Vesmíre = ČLOVEK = opäť fyziologický pojem. Predstavte si (obrazne) : energon = to je niečo, čo
je veľmi malinké. Ale človek si môže predstaviť, že toto je naj-naj-najmenšie - a to ako naša Zem, a on stojí na
tejto Zemi. Teda človek bude tou naj-naj-najmenšou časticou. A zároveň si človek môže predstaviť, že všetky
Vesmíry = sú akoby prachové častice v miestnosti. Rozumiete? Teda, že človek bude väčší od všetkých
Vesmírov, bude mať viac Vedomostí o Svete (Мироздания).
ENERGON = systém Obrazu, preto energonový systém krvi - to je to, čo odovzdáva Obrazovú štruktúru
danej živej bytosti - nezáleží na tom, či sa jedná o : drevo, človeka, zviera. A ako som spomenul, majúc
informáciu, energon je tiež prepojovacím kanálom súčasne.
Ak si zoberieme nejaký ten Obrazový systém vo Vesmíre, tak tu máme aj pojem "teórie strún vo Vesmíre". A
všimnite si toto (viď obr.), tieto uzlové body sú akoby Slnká alebo energie. A do každého smeru : sem, sem,
sem - každý bod bude začiatkom, v každom bode - tam je pohyb. Preto, energonov systém prenáša počiatočnú
podstatu, pôvodný Obraz.
Teraz sa pozrime na štruktúru krvi. Ale neberte to doslovne, rozummiete? Čo krv sa skladá s takého počtu
loptičiek - nič také! Každý energon, aj keď prenáša informáciu o Vesmíre, ale informácia je stále prenášaná.
No, povedzme, jeden energon prenáša informáciu o jednom Vesmíre, druhý o druhom, a medzi nimi je
vzájomné prelínanie, správa prebieha a pokračuje samorozvojom, to znamená že neustále prebieha doplňovanie
informačných Obrazov. Z tohto dôvodu, si môžeme všimnúť, že systémy sú rozdielne. Môžme začať z
jednoduchým systémom. Všimnite si, že som nakreslil kruh, objem, guľu, ako pojem energonu, ako pojem
konkrétneho kanála.

Tu je energonov systém Čiernych národov, Čiernokožích národov (obr. v čiernom).
Pozrite sa : 3 kanály ženských a 3 kanály mužských. Preto pri reprodukcii potomstva, aby sa získala podoba,
informácia sa predáva cez krv. Aby informačná podobnosť prešla, museli sa zjednotiť 3 mužských a 3 ženských
kanálov, a narodí sa nový čiernokoží človek. A my vieme, že sú prírodní, že? A tu tieto 3 kanály chýbajú, aby
človek žil v súlade s Prírodou. Zrozumiteľné, ano? Teda, aby sa zmestil do Prírodného prostredia, tieto 3 kanály
sú dostačujúce.
(krížikom som označil ženské chromozómy, aby som nemusel označovať "Y" mužské, tie sú prázdne)

Taký istý systém majú Šedí (sivý obr). Prečo sa začali, hneď ako pristáli, miešať sa s čiernymi. Ale všimnite si,
že na rozdiel od Čiernych, Šedí majú 10 kanálov. Šedí majú - 5 mužských kanálov a 5 ženských. A čo vidíme?
My vidíme, že ženský systém akoby dominoval mužskému, v tomto Obraze, preto ona, vidíte, akoby obklopuje
z dvoch úrovní. Preto u Šedých sa genofond odovzdáva po matke. A u Čiernych, po otcovi (obr). Ale oni
spolu dohromady vytvoria určitý životný systém.
Je taký názor, zohľadňujú ho, že Čierne národy majú (povedzme prevažne) 3 krvné skupiny - Rh poz., a 3 krvné
skupiny - Rh neg..
Šedí majú krvných skupín viac, 5 krvných skupín, ale zároveň 5 Rh neg., 5 Rh poz..

A tu máme Žlté národy: 6 ženských a 6 mužských. A všimnite si, že prevládajú mužské aj z vrchu, aj zo spodu,
aj uprostred, zadržiava a ukazuje nato, že tu je genofond odovzdávaný aj po mužskej línii. A predpokladá sa, že
Žlté národy mali pôvodne 6 rôznych krvných skupín. A z nich bude 6 Rh poz. a 6 Rh neg.. Okrem toho,
približne taká istá energonová štruktúra kanálov, ako sa hovorí, bola aj u hadov (серпентов=serpentov). Nie,
nie u zelených (pripravujem článok), ale u serpentov. Serpenti sú akoby v podobe človekojašter, človekohad,
vzhľadovo dosť podobní. A plus, ako hovoria legendy, tú istú krvnú skupinu mali aj Drakoni/Draci. Preto, majú
Žlté národy za ochráncu - Draka. Hovoria: "v každom človeku žije drak, každý musí poraziť draka, ktorý žije v
ňom". To súvisdí aj s tým, že Žltí sem pricestovali zo súhvezdia Draka, nie z tohto moderného, ale z toho
dávnejšieho.

A teraz, úzko súvisiace podľa typu - Červení. Tu vidíme prevládajúce množstvo štruktúry mužskej, a obklopuje
štyri ženské (trojuholník). Opäť platí, genofond sa odovzdáva po otcovi. A všimnite si, že ak u Čiernych,
Šedých, Žltých sú plávajúce systémy, tak tu je systém zastabilizovaný. Prevažujú krvné skupiny: 4 hlavné, 4
Rh poz., 4 Rh neg.. Ale. Je tu ešte jedno "ale". Všetky legendy o Červenokožích hovoria, že prišli k nim
bohovia a brali si za ženy, z ich žien, alebo aj naopak bohyne, ktoré si brali mužov a splodili deti, a zanechali tie
deti tu. To znamená, že toto je centrálna forma, má špeciálnu štruktúru - ona ukladá nielen informáciu o
človečenskom vide na Zemi, ale aj informácie o druhých štruktúrach. Preto, okrem bežných krvných skupín,
objavuje sa aj "vzácny typ krvnej skupiny". Pozrite sa, tu sa zobrazuje kvadratúrna štruktúra konštrukcie a nie
trojuholníková, ani kvetinová (ako u Žltých).

A ďalej, Biele národy (zelená štvorec). A tu je takýto systém, teda kompletný. A všimnite si, plne harmonický
systém, ale genofond sa prenáša po otcovi. Ale tu, pozrite, zobrazuje sa aj ženský princíp. A ženský princíp má
taktiež svoj základ. Budeme to analyzovať neskôr. A dieťa v sebe nesie genóm otca, teda genofond otca, ešte sa
aj dopĺňa niečím od matky. A toto sa považuje za kompletný systém. A pozrite sa - štvorec 4 na 4 - ezoterici ho
volajú "magický štvorec Jupitera". A Jupiter - je u nás Perún, teda prevládanie Perúnovej štruktúry, a všimnite si
- plná štruktúra. A keď naši Predkovia povedali "PLNÝ KRUH", delili ho vždy na 16 častí.

TAJOMSTVO KRVI DESIVEJŠIE AKO AIDS
TAJOMSTVO KRVI
Ohromujúci objav genetických vedcov o tom, čo našli v krvi cudzincov a čo sú títo cudzinci vlastne zač.
Súčasný výskum raz a navždy vyvrátil nábožensko-darvinovskú teóriu pôvodu človeka od jediného spoločného
predka.
ZDROJE: "Metodika rozlíšenia rás podľa krvi" E. O. Manojlov. - VII Medzinárodná konferencia "Molekulárna
genetika somatických buniek", správa z roku 2009 "Prírodno-fokálna indukovaná mutagenéza a jej patologický
účinok na vnútorné a vonkajšie znaky organizmu človeka". Doktor biologických vied P. Garjaev "Vlnová
genetika", "Krvné skupiny. Syndróm homologicko-chromozomálnej imunodeficiencie (SGHID)". - Doktor
lekárskych vied, profesor F. Belojardsev. Akademik Ruskej akadémie prírodných vied A. Tjunjaev.

Počas výskumu krvi ľudí rôznych národností, vedci E. O. Monojlov a spol. objavili, že počas účinkov
testovacích činidiel, krv Slavianov zostáva červenou a u židov, arabov, turkov, arménov, hinduistov, iráncov krv cudzincov bledne a stáva sa modrozelenou. Takáto farba krvi je jedinečná iba pre mäkkýšov,
hlavonožcov, chobotnice a sépie. V súčasnosti to môže každý osobne vidieť na vlastné oči.
Na takúto reakciu krvi sú potrebné nasledujúce činidlá :
- 1 % alkoholový roztok metylénovej modrej;
- 1 % alkoholový roztok krezyl fialovej;
- 1,5 % dusičnanu strieborného;
- 40 % kyselina chlorovodíková;
- 1 % roztok manganistanu draselného.
Podrobný opis testu je uvedený v článku E. O. Manojlova "Metóda rozlíšenia rás podľa krvi".

V ZSSR túto informáciu utajovali, pretože pri moci boli tí istí cudzinci : židia Leninovci aj kavkazci Stalinovci.
Ale objavy vedcov navždy vyvrátili mýtus o tom, že údajne všetci ľudia pochádzajú z jediného predka. V
skutočnosti, ak Slaviani a černoši majú jedného predka, tak potom prečo sme všetci tak odlišní? Napriek tomu,
že všetci ľudia majú krv navonok rovnakú, rovnaké 4 skupiny krvi, rovnaký rézus (Rh). Oficiálna veda
vysvetľuje tento rozdiel v závislosti od životných podmienok, klimatických a iných faktorov. Napríklad, že
černoši majú čiernu farbu kože preto, lebo žijú v Afrike, v trópoch. Avšak bezohľadu na to, koľko tisíc rokov
nežili biely v Afrike, ale v Ázii a z nejakého dôvodu sa oni nestali čiernymi, ani úzkookými mongoloidmi.
Okrem toho, počas vrtných prác v Severnom ľadovom oceáne, vykonávaných geologicko prieskumnými
expedíciami «British Petroleum» aj «Gaspromom», bolo objavené obrovské množstvo zvyškov tropických
rastlín aj živočíchov. Takýmto spôsobom vedci dokázali, že ešte pred 13000 rokmi, pred globálnou katastrofou,
kvôli ktorej sa zmenili póly zeme, tropické podnebie nebolo v priebehu milónov rokov v Afrike, ale na našom
Severe. Ukazuje sa, že černoši majú tento vzhľad nie preto, že žijú v trópoch Afriky. Je prekvapením, pokiaľ ide
o cudzie náboženstvá (hinduizmus, kresťanstvo a ostatné) zazombírovali bielych ľudí, nútiac ich veriť v to, že
údajne celé človečenstvo vzišlo od jediného Adama. Čítajúc ich bibliu, sme nikdy neupriamili pozornosť na to,
že ich AD(am) (АД(ам)= PEKLO(am)) sa nenarodil a bol vytvorený z prachu, teda bol vytvorený umelo
genetickým inžinierstvom. Eva bola vyrobená z rebra Adama, vyjadrené v súčasnom jazyku - bola klonovaná.
AD(am) a Eva boli sami, to znamená, že ich deti sa rozplodili cez incest ako hadi. Tu je dôvod, prečo je krv pri
testovaní cudzincov modrozelenej farby, čo potvrdzuje ich biblický - umelý pôvod. Ukazuje sa, že títo
potomkovia AD(ama), ako učí ich biblia, sú človekupodobní, ale sú neľudia.

ODKIAĽŽE SA VZALI TÍTO VOTRELCI?
Mýty nevznikajú z ničoho. Za každým mýtom sa skrýva určitá skutočnosť. Aj Čínske mýty hovoria, že Číňania
sú potomkami nebeského hada, latinčania si zachovávajú svoj pôvod od božského psa, židia a aRABI (аРАБЫ
= a-OTROCI) od jehovovho stvorenia AD(ama).

ZÁVER VEDCOV :
Je očividné, že rôzne "rasy" pochádzajú z rôznych počiatkov, a nie od jediného ADA(ma) (АДА(ма) =
PEKLO(ma)), ako nám vnucujú cez ich kresťanstvo. Vo vesmíre nie sme sami. Existuje množstvo vedeckých
dôkazov, predstavených aj vo filme Everarda Jurqueta "Tajomný Vesmír", o genetickom spojení cudzincov s
mimozemskými civilizáciami reptiloidov, ktorých v dávnoveku prijali za bohov. Jednoducho na tejto zemi
obliekali cudzincov do podobného materiálneho človeku podobného tela. Na starovekých freskách je zobrazené
ako mimozemšťania vykonávajú genetické kríženie DNK (DNA) opíc, psov a DNK reptiloidov, aby vytvorili
človeku podobných tvorov a prostredníctvom nich sa asimiloval medzi ľudí. Z neúspešných krížení vznikli
snežní muži (yeti), nágovia, rusalky, psohlavci. Aj v pravoslávnej cirkvi sa zachovali ikony Christofera psohlavca.
Vládnuc kozmickými technológiami a hlbokými poznatkami molekulárnej štruktúry organizmov, v ďalších
kríženiach mimozemšťania vyklonovali veľmi dokonalých jedincov prakticky nerozoznateľných zovňajškom
od človeka, ani krvou. Ale práve tieto genetické kríženia rôznych druhov vysvetľujú vzhľad čiernych, žltých,
úzkookých a ostatných druhov cudzincov, alebo by bolo vhodnejšie povedať - hadom podobných. Byť
predátormi, reptiloidi vytvorili náboženstvá s krvavými obetovaniami (Judaizmus ap.).
Americkí vedci Dr. A. Horn a ostatní zistili, že tieto "hadie" národy prišli z hôr Kavkazu a Východu. Postupne
rozširujúc sa na sever, hadoľudia niesli náboženstvo zmiešaných manželstiev (homosexuality a hermafroditnej
(gender) ideológie), pričom premieňali biele národy na tých istých hadoľudí a otrokov. Tak Cirkev umožňuje
manželstvo s arabmi, černochmi, židmi a ďalšími hadoľuďmi, pokiaľ sú kresťanmi.
Ale koľko Gruzíncov, černochov, židov a ďalších nekrstia, oni sa nezmenia na
slovanov, na našich otcov a matky. Naopak, v súčasnosti už vedci zistili, že
počas pohlavného styku s hadoľudom, dokonca aj v kondóme, medzi
biopoľami partnerov dochádza k výmene genetických informácií (telegónia
#KonRITA ). Toto vedie k mutáciám aj u žien a aj u detí, narodeným týmto
ženám, krv pri testovaní je taká istá modrozelená, aj keď sa narodí od
Slavianina. Tu je dôvod, prečo je toľko miešancov medzi slovanmi. V ich krvi
sa nesú prímesy nečistôt cudzincov, s ktorými súložili ich matky pred tým, ako
rodili od slavianina. Skôr alebo neskôr sa tieto nečistoty krvi prejavia v
brutálnej krutosti alebo v degenerácii bielych ľudí. Preto medzi rasové
vzťahy sú priamou genocídou bielych národov, ktoré zašli až tak ďaleko, že na
svete zostalo iba 2% bielych žien. Je tomu ťažko uveriť?

Kony RITA a Rodové Kony
Kony RITA = súbor nebeských zákonov o čistote Rodu a Krvi. V modernom svete sa tieto zákony nazývajú
obrazovými a sú jediným parametrom prenosu dedičnosti, ktorý súvisí s takým javom, ako „telegónia“ (z
gréckeho, TELE = "ďaleko" a GENNAO = "prenos obrazu").
Telegónia
Fenomén telegónie bol objavený v Anglicku v 19. storočí kamarátom Charlesa Darwina, lordom Mortonom,
ktorý zaviedol termín "telegónia". Rozhodol sa uskutočniť experiment: svoju čistokrvnú anglickú kobylu skrížil
so samcom zebry, nedošlo k žiadnemu potomstvu. Potom ju skrížil s čistokrvným anglickým koňom a ako
výsledok toho bolo, že sa narodilo žriebä so stopami zebroidných pásov na trupe. Mimochodom, ktokoľvek kto
chová holuby, si je taktiež vedomý toho, že ak by sa divoký holub pokúsil spáriť s čistokrvnou holubicou, musí
jej stočiť hlavu, pretože jej mláďatá už nebudú čistokrvné. Rovnako ako pri psoch. Jedni z prvých vedcov

telegónie (po lordovi Mortonovi), boli súčasníkmi Charlesa Darwina: profesori Flint a Felix Le Dantek.
Vykonali množstvo pokusov na vtákoch a zvieratách, Felix Le Dantek podrobne opísal telegóniu vo svojej
knihe "Evolution individuelle et hérédité, 1898 - Individuálny vývoj a dedičnosť." - 24. kapitola tejto práce sa
má názov: "Télégonie, ou influence du premier male - Telegónia alebo vplyv prvého samca".
Do 60. rokov dvadsiateho storočia, vedci z rôznych krajín uskutočnili množstvo štúdií, v ktorých sa zistilo, že
vplyv telegónie platí aj na človeka. Sú známe prípady, keď biela žena s bielym mužom zrodí negroidné dieťa,
pretože jej prvý partner bol negroidného typu. Okrem toho sa ukázalo, že sa dedia nielen vonkajšie znaky
prvého sexuálneho partnera, ale v niektorých prípadoch aj jeho choroby, a to najmä: pohlavné, duševné,
ochorenia krvi atď. Akonáhle bolo toto vedecky podložené, všetky výskumy a publikácie o probléme telegónie
boli prísne utajené pred verejnosťou a v každodennom živote aj v médiách označovali telegóniu za falošnú
vedu. Zatajovanie informácií viedlo k tomu, že demografická situácia bieleho národa vo svete začala klesať,
nastúpila degenerácia, degradácia, mentálne poruchy (debilizácia), pretože to všetko bolo domiešané...
Nevedomosť viedla najprv v Anglicku a Amerike k tomu, čo nazývajú "sexuálna revolúcia", hoci by ju bolo
lepšie volať "homosexuálnou revolúciou". A u nás, v našom štáte sa nikto ani nezamyslí: a prečo to skrývajú,
prečo sme v 80. rokoch nemali sčítanie ľudu? Áno, pretože národ by bol zdesený tempom, povedzme, umelého
zničenia bielej populácie. Ak na začiatku dvadsiateho storočia bolo bielej populácia približne 20%, tak teraz je
to len 5-8% z celého ľudstva (t.j. nie je to ťažké vypočítať: dokonca ak počítame z maximálnych 8% z 7,5
miliárd - je to veľmi, veľmi málo). A v rodinách, ak dieťa neposlúcha svojho otca, tak rozčúlený hovorí: "No,
po kom si taký?" - otázka nieje správne smerovaná, hlavne nie dieťaťu, ale musí byť položená matke. Kto bol
prvým mužom jej života?
Telegónia v stredoveku
Pamätáte si na film "Statočné srdce"? Anglický kráľ Eduard I. Dlhonohý neustále bojoval so Škótskom a ako
povedal: "Problém Škótska = nadbytok škótov. Ak ich nemôžeme poraziť, tak ich musíme vyrodiť. Možno
nastal čas, vrátiť náš starý zvyk a dať im primae noctis - právo prvej noci". T.j. ak sa dievča chce vydať v ich
krajine, guvernéri majú právo zdieľať s ňou postel v jej prvú svadobnú noc, t.j. "Nemôžeme ich prežiť, potom
ich vyrodíme". To sa hovorilo v stredoveku, t.j. ľudia dávno pred objavením „telegónie“ o tom vedeli.
Telegónia v biblii
Biblia (Gen, 38) hovorí o telegónii: "Keď Júda odišiel od svojich bratov (židov) a zobral si za ženu nežidovku
(Kanánčanku)“, porušil základný zákon judaizmu - žid by si mal vziať iba židovku, pretože ich genofond sa
prenáša iba cez matku. Ďalej sa uvádza, že z tohto manželstva sa narodili Júdovi traja synovia: Her, Onan a
Sela. Najstaršiemu synovi Júda dal za ženu Tamaru, ale čoskoro Her zomrel a nezanechal žiadne potomstvo. A
čo povedal vtedy Júda strednému synovi Onanovi? "Vojdi k žene svojho brata, vezmi si ju ako ženu a zaisti
potomstvo svojmu bratovi" (Gen 38:8) – takže toto sú zákony telegónie. T.j. Her bol prvým mužom Tamary a
zanechal v nej obrazy svojho Ducha a Krvi, teraz bolo potrebné iba semeno, aby porodila dieťa od svojho
mŕtveho manžela.
Všimnite si však: "Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, a preto, keď kedykoľvek obcoval so ženou
svojho brata, zakaždým semeno vylial na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi" (Gen. 38:9). Tzn. v tých
dávnych časoch bola telegónia známa mnohým národom a Onan vedel, že dieťa nebude jeho, ale zomrelého
staršieho brata. V biblii sa spomína, že toto zmiešanie chcel spôsobiť Pán a Onan sa postavil proti
porušovaniu Nebeských zákonov o čistote Rodu a Krvi, a za to trpel. A teraz sa to interpretuje inak, hovoria,
že Onan je taký zloduch, zakladateľ onanizmu. Nie, Onan bol normálny muž a nenarúšal zákony, ako mu to
prikázal jeho otec. Pretože Onan vedel, že jeho otec už porušil zákony judaizmu - oženil sa s nežidovskou
ženou a najstaršiemu synovi priviedol nežidovskú ženu, a ak by Onan v tom pokračoval z nejakého dôvodu,
potom miešaním bude pokračovať porušovanie Zákona, a takto to byť nesmie. Preto bol ochotný dať svoj život,
len aby neporušoval Nebeské Zákony.
Očistenie Obrazu

Povedzme, že ak boli nabraté cudzie obrazy (arimov (aziatské typy), kočovníkov atď.) znásilňovaním
dievčatám, čo prebiehalo medzi Slovanmi? Slovania poznali Zákony RITA a vedeli, ako všetky tieto poruchy
napraviť v prípade problémov. Otcovia Rodov, kde dievčatá takto trpeli od nepriateľov, dali dievčatá kňazom
(žrecom), tí vykonali obrad očisťovania obrazov Ducha a Krvi, tzn. vymazali informáciu. Ale tento obrad
je energeticky veľmi náročný, odobral energiu troch rokov. Povedzme, ak jeden kňaz (žrec) vykoná jeden
obrad, to znamená, že bude z neho odstránená energia troch rokov jeho života. Ak by obrat vykonávali traja
kňazi, potom od každého po jednom roku. Ak by vykonávali šiesti kňazi tento obrad, potom každý z nich by
stratil po šiestich mesiacoch. Tzn. zhromaždili sa, energicky ju prečerpali, odstránili všetko a dievča zostalo v
askete (kláštore), pri Kapišti, pri Svetilišti. Prečo? Pretože už vedeli, že je čistá a títo istí kňazi už by mali
synov, nemuseli by už nikam chodiť vyhľadávať niekde nejakú nevestu, preto kňaz ju vydal za svojho syna a
ona predĺžila jeho Rod.
Mnohí sa potom pýtajú: "A teraz čo robiť, ak kňazov nenájdeme? Obesiť sa?". Vždy existuje systém, najvyššia
moc – Láska. Boli aj také prípady, že po nájazde nepriateľov, že v dedine zostal chlapec a znásilnená dievčina.
Ale boli od detstva priateľmi a chlapec mocou svojej Lásky zničil tento obraz Ducha a Krvi. A keď vyrástli a
zosobášili sa, porodila nie toho cudzinca-kočovníka, ktorý ju znásilnil, ale porodila mu jeho deti a predĺžila
jeho Rod. Pretože on mocou svojej Lásky a jej opätovanej Lásky, dvojitá moc zvnútra aj zvonku, zničila,
vymazala, ako keby spálila obraz nepriateľa. Preto sa hovorí, že vo vesmíre je najväčšia moc – Láska.
Ale teraz je pojem lásky zmiešaný s bahnom a nahradený pojmom – sex. Hoci Láska nemá nič spoločné s
fyziologickým poňatím. Láska = ponímanie Nebeské, Duševno-Duchovné, je to veľmi mocná energia, ktorá
mení a rozžiari celú psychiku, Dušu aj Ducha. Ale mnohí Lásku zamieňajú s pojmom zaľúbenia, zapáčenia,
zamilovania sa, a to sú už úplne odlišné systémy, prízemné, ktoré sa vzťahujú k sexu. Niektorí hovoria: najprv
sme sa ľúbili, potom sme sa odľúbili, a láska sa stratila preč. To nie je nemožné: ak sa človek zamiluje, tak
potom nemôže prestať milovať navždy. Láska sa nemôže stratiť, ako sa nemôžu stratiť nebesá. To znamená, že
to nebola Láska, ale zaľúbenie. V súčasnosti je nahradenie pojmov, namiesto Lásky - zamilovanie, príťažlivosť,
a to sú úplne iné pocity, zaberajú iné spektrum, inú kategóriu. Láska je najvyššia, takže povedzme: Láska k
vlasti - ako ju môžeš fyziologicky formulovať? Láska k prírode, Láska k slnku, Láska k celému svojmu Rodu,
zrodiaceho ťa - ako ju dokážeš fyziologicky formulovať? Láska k rodičom atď. Ale nie je tam žiadna Láska k
jedlu, je tam iba chuť, a Láska je Najvyššia Nebeská Božská Moc.
Pozn: Správny preklad tu použitého výrazu Láska má byť Ľúbosť. Láska je vždy viazaná na sexuálny pud.
Je ešte mierne odlišný systém: kňazi (žreci) nielenže odstránili obraz Ducha a Krvi cudzieho muža, oni ako
keby urobili ešte niečo s „vymytím mozgu“, zmenili Obraz v hlave človeka. T.j. vyčistili aj v oblasti
pohlavných orgánov aj v hlave to bolo potrebné, pretože žena podvedome porovnáva všetkých následujúcich
mužov s jej prvým. Preto je nevyhnutne potrebné toto vymytie mozgu, aby sa zabránilo tomuto porovnávaniu,
ak by s niekým vznikla Láska, aby v Duši nevznikla žiadna pochybnosť, že je s ňou z ľútosti, a preto som mu
zaviazaná. Nie. Kde je Láska – tam nie je nič podobné, ako "ja som mu zaviazaná". Človek je milovaný pre to,
akým je, so všetkými jeho výhodami, kladmi a nedostatkami, a nie preto, že si vzal takéhoto človeka zo
šľachetnosti. Tu je hlavnou vecou nie len tento Obraz, ktorý je vytlačený v bioenergetike - stopy niekoho
cudzieho, hlavnou vecou je, aby bol v mozgu poriadok. Bolestivý šok znásilnenia sa ukladá v mozgu, prvý
sexuálny kontakt, hovorí sa, má bolestivé vnímanie, a prečo? Pretože v hlavách znalosť Zákonov RITA
nie je.
A všimnite si, koľko času ste teraz stratili pre lásku? Noc, ako krádež, lúpež. A predtým to bolo cez deň a ako
mladým hovorievali na svadbe: "Mladí, poctivo sa čiňte!" (čestne), tu je to ešte akoby „moc Slnka, svetlo
pomohlo počať dieťa“. Bol to zmysluplný prístup k pokračovaniu Rodu.
Pozn: Sexuálne spájanie vo večerných alebo nočných hodinách priťahuje temné sily.

Výchova a Pytačky
Slovania vychovávali deti v osobitnom (špeciálnom) systéme : dievčaťu hovorili: "Chlapec – to je budúci
muž, budúci bojovník, domáci, hlava Rodu, otec rodiny, otec detí, Boh-ochránca Rodu. Preto musí byť
milovaný, ctený, uctievaný ako Boh". Dievča bolo vychované týmto kľúčom.
A chlapcom hovorili: "Dievča – to je budúca žena, budúca matka, domáca, Bohyňa-ochránkyňa domáceho
ohniska, budúca Lada-Bohorodička. Preto musí byť milovaná, ctená a uctievaná ako Bohyňa". A toto deti
od detstva vnímali.
A
keď
nebolo
vytvorené
"manželstvo"
((брак=brak=manželstvo) dobrá vec sa nevolá
manželstvo=brak), ale Rodinný Zväz, tak vzťahy medzi
nimi navzájom by boli ako vzťah k Bohu. A potom môžu
vzniknúť medzi nimi hádky a rozpory, keby sa navzájom
považovali za Bohov? Určite nie.
A Slovania nemali nič také, ako je medzi kresťanmi násilne ženatí alebo nútení k svadbe. Najprv Slovania
chodili - putovali, odhaľovali - objavovali, potom
usporadúvali obhliadky - pytačky a ak sa na prvý pohľad
navzájom zapáčili, potom sa konal dohovor. A
najdôležitejšia vec v rodinnom zväzku, okrem Lásky –
blahovyslovenie - požehnanie rodičov. A ako dodatočné –
blahovyslovenie - požehnanie Božie.
Pytačky. Po rozhovore s rodičmi nevesty (budúcej
nevesty) navštívili rodičov na druhej strane – ženícha.
Nevesta počas hodovania nosila na stôl všetky možné
lahôdky a každú chvíľu sa pozrela na ženícha, ktorý jej
pohľady opätoval. Ak sa navzájom páčili, nadchnutý
Dušou, tie pohľady (okále) boli považované za
potvrdzjúce. Tak po jedle dievča odišlo do svojej izby,
poslali k nej ženu a spýtala sa: "Je blízky tvojmu srdcu?" a ženícha sa pýtali to isté, ak odpovedali "Áno" –
znamenalo to, že sa pripravili na svadbu, ak - „Nie“, tak to je nie. Pytačky nikdy neboli nasilu. Ak sa dievčaťu
páčil, a chalanovi nie, povedali mu: "Tak to si sa zle pozeral, ona niečo v tebe našla". A zamyslel sa, tak potom
mohli by byť ešte jedny pytačky. Ak pytačky nevyšli, potom hostia, obdarovali darmi rodičov dievčaťa, a
odošli.
Potom prebiehalo dohadovanie (svatovstvo) a tak ďalej. Aj v dávnych dobách boli „prenocovania“, ale to
neznamená, že sa zaoberali sexom. Trebárs dva Rody, ktorých deti sa navzájom zapáčili, usporiadali posedenia
a dievča zostalo cez noc. Uložili ich v blízkosti a mohli celú noc ležať, rozprávať sa, poobjímať sa, ale nič viac.
Tak, aby sa k sebe mali ako priatelia, aby nemali tuhosť, obmedzenosť vo vzájomných vzťahoch, ale všetko to
bolo bez pohlavného styku a bozkov, pretože ešte neboli zosobášení a bozky pri sviečkach neboli vhodné,
pretože čo ak v komunikácii zistia, že si navzájom nerozumejú? A potom takto majú spolu žiť celý život. Takto
si v rozhovore všetko vyriešili. Keď sa iba stretli, boli tam bozky, ale tam už bol iný význam.
Potom sa stali ženíchom a nevestou, prešli zodpovedajúcim Obradom, dostali požehnanie. Zhromaždili
všetkých mužov z oboch Rodov a tvárou v tvár pred otcom ženícha dali nové požehnanie (podľa toho вулица
(vulica), teda „v (do) tvár (лица) otca synovi). Tzn. strojili, aby mali mladí ľudia okamžite svoje vlastné domy
a mohli začať viesť svoju vlastnú domácnosť.

Obraz Ducha a Krvi
Prvou nocou, ktorú manžel dáva, tak dáva manželke:
1 . Obraz Ducha a Krvi.
2 . Energiu jedného roka svojho života.
3 . Dar materstva.
4 . Ženskú Doľu.

Udelením svojej manželke svoj obraz Ducha a Krvi, dáva energiu jedného
roka zo svojho života, taktiež jej dáva Dar Materstva, aby bolo hlavným
cieľom - mať deti, pokračujúce v Rode. Muž vnímal svoju ženu ako
matku svojich detí, ale ak nevidel tento obraz v manželke - dieťa sa
narodilo nežiaduce, t.j. matka dieťaťa nebola obdarená darom materstva,
necítila materinskú lásku, starostlivosť, náklonnosť k dieťaťu. Preto berte na vedomie, že na pytačkách
neoceňoval len jej vzhľad, ale predovšetkým v podvedomí premýšľal o tom, či je hodná byť matkou jeho detí,
t.j. okrem toho, že bude Lada (jeho žena), on tiež v nej videl matku svojich detí. A teraz, sa zoznámia na
diskotéke v polotme a ako takto nevzdelaní, s prievanom namiesto mozgu vníma dievča? Ako posteľnú
bielizeň, pobavenie. Vidí v nej matku svojich detí? Nie. Takže ak sa on ukáže byť prvým mužom v živote
dievčaťa, nebude obdarovanú Darom Materstva.
Muž odhalil v manželke Ženskú Doľu, tzn. rodovú genetickú pamäť a v nej sa prebudila múdrosť matky,
babičky, prababičky a pod.. Ona podvedome začala rozumieť, čo a ako robiť najlepšie a správnejšie (ako keby
všetky ženy v jej rodinnej pamäti začali nabádať a radiť jej). Povedzme, že ráno vstáva a vie, že toto a toto by
som mala robiť takto a takto. Veď sa zamyslite, šteniatko alebo mačiatko, aj keď ich oddelia od dospelých,
vedia čo majú robiť. A žena v podvedomí môže vedieť všetko, čo je potrebné. Ale muž by mal zobudiť túto
pamäť. Neprebudil – to je aký muž? To je samec. A žena, v ktorej sa neprebudila Ženská Doľa - už nie je žena,
ale samica. A toto majú: samci a samice majú iba sex. A Láska môže byť iba medzi mužom a ženou, tzn. u
Človekov - u Asov, u Bohov žijúcich na Zemi. A tým, ktorí žijú iba na úrovni inštinktov, toto nie je dané.

Energetická výmena
Muž odovzdáva obraz Ducha a Krvi, a okrem toho navyše energiu svojho života: „2 mesiace na zapísanie
Obrazu a 7 mesiacov na vynosenie plodu“ (toto je podľa slovanského kalendára a podľa svetského obdobia: 3
mesiace a 9 mesiacov, v tomto poradí). Táto energia prechádza druhou čakrou (zaRod), aby bol vytvorený nový
život. Vo východnom systéme sa táto čakra nazýva Svadhistana - prenos Nebeského Obrazu. Okrem toho,
žena môže porodiť iba ženu, pretože má ženskú chromozomálnu štruktúru (XX). Preto všetky tieto ženské veci,
hovoria, treba jesť viac slané, potom sa narodí chlapec a keď sladké – dievča. Toto všetko je nezmysel. Iba od
muža závisí, koho žena porodí. Keď sa v podvedomí muža zjednocujú dievčatá XX, potom sa narodí dievča a
ak sa v podvedomí zjednocujú chlapci XY, potom sa narodí chlapec.

Žena dostáva od muža energiu Leta alebo roku života a táto energia v nej aktivuje určité sily, a žena, vyžaruje
túto silu mužovi, otvára v ňom kanál na prijem energie od Roda. Takto nielen muž dáva žene energiu života,
ale žena taktiež dáva energiu mužovi, otvára v ňom komunikačné kanály s Kozmosom, odkiaľ dostane
dodatočnú energiu. Preto hovoria: muž robí z dievčaťa ženu a žena robí z junáka muža, tzn. všetko je
vzájomne prepojené. Navyše, keď sa narodí dieťa, v procese komunikácie so svojím otcom, otvárajú sa v
otcovi ďalšie doplňujúce kanály a otec dostáva od Kozmosu ešte viac energie. Tzn. otec nedostáva energiu
z dieťaťa, ale z Kozmosu, pretože muž sám o sebe = to je vyžarujúci systém, on vyžaruje. Žena hromadí,
akumuluje, akoby absorbuje. Preto dieťa v otcovi tiež otvára kanál a otec trochu zotavuje svoju životnú energiu.
Preto sa hovorilo: zrodíš 16 detí, otvorí sa v tebe 16 ďalších kanálov, tzn. budeš mať plnosť všetkých 16
kanálov svojho energetického systému. Preto každý muž sníval o tom, aby mal Kruh potomkov (16 detí). Ak
je detí viac ako 16, povedzme 35 - potom na každom kanáli bude niekoľko prúdov.
Narodenie dieťaťa
Teraz naše ženy zastrašili, že pôrody sú krv, bolesť, strach, úzkosť, tak veľkým negativizmom sú zaplavené, že
jedna spomienka o rodení žien vedie k stavu psychickej skazy. Ale všimnite si, že každé narodené dieťa
omladzuje ženské telo o 3 Letá (roky). Niektorí už vo veku 30 rokov sú presvedčení, že je príliš neskoro na
rodenie a že sa dieťa narodí s patologickou zmenou. Ale patologické zmeny vytvárajú lekári, nesmieme
zasahovať do procesu pôrodu a rodia v neprirodzených podmienkach, v nemocnici. Predtým rodili doma vo
vani vo vode, tzn. voda je prirodzený prvok (element), keď ste v rieke, jazere, vani - automaticky uvoľníte
všetky svaly vášho tela. A najpohodlnejšie miesto pre dieťa bolo vo vodnom prostredí v maternici, kde dieťa
žilo 9 mesiacov. Preto, keď žena rodí vo vode, potom to je pre dieťa lepšie, prechádza z vodného
vnútromaternicového prostredia do vonkajšieho vodného prostredia, nedostáva gravitačný úder vzduchového
stĺpca a dieťa je silnejšie, zdravšie. Aj mama nepostrehne žiadny rozdiel, tak sa svaly stávajú mäkkými,
elastickými, tak nerodí na sucho, jednoducho dieťa prepláva z jedného prostredia do druhého a nemá bolestivý
šok.
https://vk.com/video306914433_456239929
Dieťa rodiace sa vo vode tam iba pláva, pokiaľ sa placenta neoddelí a mama leží vo vode ponorená po bradu,
dieťa môže samo nájsť matkin prsník, začať sať dokonca bez toho, aby sa prvý krát nadýchlo vzduchu. Predtým
v rodení pomáhali otcovia a potom vedľa neho stáli asistentky staršie ženy Rodu (babička, matka atď.). Po
narodení na háčik pod strop zavesili kolísku so špeciálnou lištou, umiestnili drevenú misu na placentu s vodou,
umiestnenú v blízkosti, pretože ak sa náhle dieťa narodilo večer alebo v noci, pred odrezaním pupočníka je
ho potrebné ukázať Slnku, aby jeho život bol dlhý a zdravý. Placenta bola v teplej vode – aj kúpeľ bol teplý
a po rohoch boli otvorené truhlice, aby keď sa žena rozhliada - všetko videla že je otvorené aj organizmus je
úplne otvorený, preto si naši predkovia všimli túto vlastnosť psychológie. Pupočnú šnúru podviazali a zviazali
niťou, na ktorú boli použité vlasy otca, matkyne vlasy a ľanová niť (ľan – to je moc zeme, moc vzduchu a moc
Slnka), to všetko je spolu skrútené a získa sa niť. Ale pupočnú šnúru prerezali až potom, ako bolo dieťa
ukázané Slnku. Ak je zamračené, počkajte na nasledujúci deň. Stáva sa, že sa čaká aj týždeň, počkajte aj 10 dní,
nič sa nestane - dieťa je živé a zdravé.
A teraz, prečo prerezávajú hneď ako sa narodí? Aby vyrobili extrakt z pupočníka, aj z placenty, aby ju
použili na omladzovacie preparáty pre bohatých, ktorí majú narušenú štruktúru génov.

Zrada - Muž
Muž dáva energiu 2-ch mesiacov svojho života svojej Lade (manželke) na prejav a fixovanie svojho Obrazu a 7
mesiacov na narodenie dieťaťa. T.j. bez ohľadu na to, koľko pohlavným životom nažili, už viac energie
nestráca, potom dáva iba na narodenie ďalšieho dieťaťa a na fixáciu svojho Obrazu už nedáva, pretože už je
zafixovaný. A keď muž odbehol "do ľava" (predovšetkým, žena by sa mala viniť, čo hľadá inde?) napríklad k
vdove, ktorá má Obraz Ducha a Krvi iného muža, od jej prvého muža, t.j. iné spektrum životnej energie (každý

muž má svoje vlastné spektrum). Preto ten, ktorý si odbehne doľava, jej vždy dá energiu roka svojho života,
tzn. Obraz je už fixovaný a druhý nie je vnímaný a jednoducho zbytočne stráca svoju energiu života.
Nerozdávaj svoj život nadarmo - vždy je tu tvoja Lada-manželka, tak potom nebudú žiadne rozchody. A teraz
pred mládežou všetko skrývajú. Muž, ktorý odbieha bokom, zbavuje svoju partnerku životne dôležitej podpory,
z jeho strany, pretože ničí svoj život a plne strávil svoj život na potešenie, necháva ju samú s deťmi. Tak v čom
je nevýhoda.

Zrada - Žena
Prvý muž jej založil Obraz Ducha a Krvi, ale ona išla „chodiť“ (takéto ženy v Rusku volali "chodkine". Preto
jedni idú na prechádzku, iní chodia). Druhý, povedzme, bol marokánec, tretí filipínec, štvrtý arab alebo niekto
iný a spektrá majú odlišné. Žena, dostáva od každého jedného energiu Rodu a spektrá sa nezhodujú, niekedy je
energia plne nezlučiteľná. Vo výsledku dostáva takú zmes energie, že táto energia začína ženu ničiť zvnútra.
Zvlášť mimozemská energia nie je kompatibilná ani s jej vlastným životom. Nie nadarmo sa hovorí: "čo je pre
slovana dobré, to nemca zabije", Tak to, čo je dobré pre nás - je pre nich zlé, a to, čo je pre nich dobré, je pre
nás zlé, pretože máme úplne odlišné systémy. Z toho dôvodu dochádza k zničeniu a niet divu, že dieťa narodené
prostitútke vyrastie a často zabije svoju matku, alebo ju dá zavrieť na psychiatrii atď. - toto už bolo odhalené v
Amerike a v iných krajinách. Buď nasledujú deti prostitútok stopy mamy, pretože má matka toľko namiešaných
spektier, že je pre dieťa ťažké si vybrať, ktoré zo spektier si vybrať, a tak sa tiež dostanú na panel, aby si vybrali
svoje kúsky spektra, akumulovali sa energicky. Preto sa aj hovorí: jablko nepadá ďaleko od stromu.
Dcéra prostitútky má rušené spektrum, tak sa tam nahromadilo niekoľko spektier, zdá sa, že aj dvojitých a
medzi spektrami je prázdnota. Podľa genofondu – zobrazuje sa niečo od prvého muža, že namiesto prázdnoty
vo vzorci by malo niečo byť, ale tieto navrstvenia spektier sú ako medzera, prázdnota - do tejto prázdnoty, bez
ohľadu na to, koľko tam naleješ, všetko bude ako do bezodnej jamy. A táto dievčina musí byť neustále medzi
mužmi, má takú potrebu, pretože muž vyžaruje energiu dokonca aj keď hovorí, a ona komunikuje, ako keby
bola touto energiou napájaná, spracuváva ako keby mala funkciu matky - vyplňuje matricu prvého muža. A po
chvíli zase pustota a znova potrebuje dobiť energiu, preto sa tak zle cíti, má nervové poruchy, ak nie je nikto z
mužov blízko nej. Nuž, všetko je oveľa komplikovanejšie, ako si mnohý myslia, a radšej o tom nehovoria. A
ona už nepatrí k žiadnemu Rodu. Patrí JuRodu (JuRod (Boží blázon) – je ten, ktorý vyšiel spod ochrany Rodu).
A s akými predkami sa môže zjednotiť? 1.-ého, 2.-hého alebo 3.-ho muža? Pre takých tu Je takýto výraz:
nepokojná Duša. To je taká Duša, ktorá nevie, kde sa podieť, pretože sa jej spektrum nezhoduje ani tam
ani tam. O takých sa tiež hovorí: stratené Duše. Ak to nie sú dievčatá, ale chlapci, potom sú spravidla
bolestivé, škandalózne, snažia sa rozbiť všetko okolo nich, zničiť. A spravidla títo chlapci nežijú dlhšie ako 27
rokov. 97% z nich končí život samovraždou. Teda ak nie je nič, čo by zničili okolo seba, ničia sa, svoj fyzický
život.

Výnimky
V ťažkých časoch (vojna atď.) mohol muž mať niekoľko žien, ale bral si ich iba toľko, koľko dokázal uživiť
svojou prácou, a nielen ženy, ale aj všetky jej deti. Je pripravený nakŕmiť svoju ženu a 16 detí - má jednu ženu.
Je pripravený nakŕmiť 2 ženy a 32 detí - má 2 ženy. Je pripravený 3 ženy a 48 detí nakŕmiť, obuť, obliecť,
zdvihnúť na nohy - potom bude mať 3 ženy. Ale polygamia bola raritou, len v kritických momentoch národa,
spomeňte si na prikázanie: "Nebudeš mať iných žien, okrem vlastnej, vždy, až na výnimku ťažkého času, keď
mužský Rod zomiera pri obrane svojho domu, v obrane svojej Zeme a svojej Viery". Teda až vtedy, keď to bolo
potrebné.
Žena sa vždy snažila mať deti od silného zdravého muža. Preto v časoch vojny boli takí muži, ktorí doslova
odišli na frontu od svadobného stola na druhý deň. Jediné, čo dokázali zanechať svojej žene - bol Obraz Ducha
a Krvi a svoju energiu, ale k počatiu nedošlo. Roky vojny prešli, prišlo víťazstvo a vojaci sa vrátili z vojny, a jej

muž zahynul. A potom požiadala vojaka, aby strávil s ňou noc, dal jej semeno a potom zrodila dieťa svojho
mŕtveho muža a nie od tohoto vojaka, pretože bol v nej Obraz Ducha a Krvi jej muža.

* RITA – to je skratka "čistota Roda a Krvi", zapisuje sa jednou Runou. A ja tu aj meno Rita - ako niektorí
rodičia podvedome volajú svoje dieťa, ako keby reprodukovali, že dieťa je počaté v súlade s Nebeskými
zákonmi o čistote Rodu a Krvi. Ale keď rodičia chcú zapísať meno dieťaťa do matriky, zapíšu ho tam ako
Margarita, ale rodičia s tým nesúhlasia a doma ho stále volajú Rita. Niektorí sa snažia, aby bolo zapísané bez
predpony "Marga", čo znamená "porušenie". Napríklad, v knihe o čarodejníkovi Merlinovi je Marga
(Morgana), teda je škúľavá, krivá, jedna noha kratšia ako druhá, a tak je teda s defektami, s porušeniami.

Dve človečenstvá v biblii
V biblii sa hovorí o stvorení dvoch človečenstiev: jedno stvoril Boh (Bohovia) na svoj obraz a podobu, a druhé
Hospodin (Pán) Boh - z prachu zeme.
Boh a Hospodin (Pán) Boh
Boh a Hospodin Boh nieje jedna a tá istá persóna, potvrdenie môžte nájsť v biblii : skutky apoštolov 2:36 :
"Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom (tj.
panovníkom, vládcom), aj Mesiášom (tj. Kristom, spasiteľom, záchrancom)". Vidíte, Boh označuje Ježíša za
Pána. Ale za Pána ho ustanovil až po ukrižovaní a nie tak, ako je napísané, že ho už počas života nazývali
Pánom. Ak by ste čítali apokryfy, tam sa všade k nemu obracali ako k - rabbi (rabín), tj. učiteľ.
Biblia hovorí, že Hospodin (Pán) nieje jeden, ale je ich množstvo : Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa,
človek sa stal ako jeden Z NÁS! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a
nejedol, a nežil naveky!" (Gen. 3:22). On nepovedal «ako JA», ale povedal «AKO JEDEN Z NÁS», tzn. je ich
množstvo. Niektorí nazývajú Hospodina (Pána) - polobohmi, tj. sú Bohovia a sú polobohovia, aj v biblii je nato
dôkaz (skutky 2:34) "Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po
mojej pravici,". Tj. jeden Pán (Hospodin) hovorí druhému Pánovi (Hospodinovi): "sadni si po mojej pravici"
(pretože ľavica už je obsadená).
Spomína sa tam a teda aj tam je Pán Jehova, Adonaj, Savaof, aj kresťanskí kazatelia hovoria cez každé slovo,
kázeň «Pane Ježišu», hoci nato nemajú žiadne práva. Viete prečo? V 1-vom Liste Korinťanom 12:3 je
povedané: "Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: „Prekliaty Ježiš!“, a nik
nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom.". Teda, on je Duch Svätý a Hospodinom (Pánom) ho
nazývať nesmú. Ostatní Hospodinovia nebeskí ho môžu nazývať Hospodinom, ale ľudia nesmú, aj keď si
trojitý hierarcha.

Prvé človečenstvo (Genesis, kapitola 1)
"(V šiesty deň Boh stvoril človeka) A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu
ich stvoril." (Gen. 1:27) Ale v súčasnej biblii je zapísaný Boh v jednotnom čísle, ale v tóre to je zapísané
odlišne, tam tvoril Elohim, čo v hebrejčine znamená BOHOVIA, teda ich je množstvo a čo sú zač - mnohí
nepoznajú, pretože tóra aj biblia zahŕňajú učenia a tradície rôznych národov.
Bohovia stvorili ľudí podľa svojho obrazu a podoby:
1. (RAZ) Najprv my v tele - znamená, aj Bohovia boli v tele. Tak je? Áno.
2. Kto kedy povedal, že Boh je bez Duše? Je to možné? Nie.
3. Môže byť Boh bezduchý? Nie.
4. Môže byť Boh bez svedomia? Nie.
Znamená, že bol vytvorený systém svastiky: Telo, Duša, Duch, Svedomie, ktorú nazývame Človekom, tj.
potomok Boží. «A Boh im povedal: ploďte sa a množte sa».

Druhé človečenstvo (Genesis, kapitola 2)
Na siedmy deň Elohim (Bohovia) odpočívajú. A na ôsmy deň začína pracovať pomocník Boží - Hospodin (Pán)
Boh, alebo ako ho nazývajú svedkovia jehovovi - Jehova. Takže pomocník začne pracovať : "Vtedy Pán, Boh,
utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou." (Gen.

2:7). Takže Hospodin Boh stvoril iba Dušu, a umiestnil ju do Edemu, na východ od Zeme, takže na planétu
Edem (alebo raj) východne od našej Zemegule.

Potom rozdelil Dušu na polovicu, oddelil mužský princíp od ženského a vytvoril im telesnú schránku : "Pán,
Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich." (Gen. 3:21). To znamená, že títo (šedí) majú iba
dva elementy : Telo a Dušu.
A všimnite si ešte - genetické formy sú taktiež odlišné : v systéme svastiky sa genofond odovzdáva po línii otca,
ale v systéme z týchto dvoch elementov (z dvoch trojuholníkov) sa genofond odovzdáva po línii matky : "Adam
nazval svoju ženu menom Eva (hebr. Hava; Chava), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich." (Gen. 3:20), takže
sa cez ňu začal odovzdávať genofond.
Tak tu sú, prosím, dve rozličné človečenstvá - u našich Bohov a Predkov systém svastiky (štyri elementy : Telo,
Duša, Duch, Svedomie), a oni majú duálny systém (Telo a Duša); náš genofond (dedičstvo Roda) sa odovzdáva
otcom a u nich materou. Takže sú to rozličné systémy.

Poslanie (Misia) Ježíša Krista
Misia Ježíša bola kľúčová v tom, aby dvojelementnému človeku boli pridané ešte dva elementy. Preto on prišiel
(vlastne ho poslali) a povedal : Vážení, priniesol som vám Ducha Svätého (tretí element). Lebo každý, kto
príjme Ducha Svätého, bude ako malé dieťa (zrodí sa) a svedomie sa v ňom prebudí (takže sa objaví aj
štvrtý element) a budú rovnakí, ako všetci, ktorí majú štyri elementy. Ale, niektorí nasledovali Ježíša (učeníkov
mal množstvo) a tým, ktorí to nepotrebovali, povedali : "Choďte na kríž, prosím!".
Takže, Ducha Svätého neprijali, Svedomie sa neobjavilo - zostali bezduchými a bez svedomia. Preto oni aj
hovoria : "Rozmýšľajte o svojej Duši", a o ducha sa nikto nezaujíma, pretože Ducha považujú za - božské,
rukami sa nedotýkať. A čo hovoria o Duši? Pripísali Pavlove slová Ježišovi : "Kto stratí svoju Dušu pre mňa,
zachráni ju; a kto si ju zachová, ten ju stratí.". Ale nesmiete ničiť (obchodovať) svoju Dušu pre kohokoľvek
alebo čokoľvek! To sa nesmie!
A všimnite si, že raj majú v Edeme "Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka,
ktorého utvoril." (Gen. 2:8). A čo povedal Ježíš? Ktokoľvek ma prijme, pôjde do raja? Nie. Ježiš povedal :
"Ktokoľvek ma prijme, získa Kráľovstvo Božie.". A keď sa ho pýtali : "Kde to je?", Ježíš odpovedal : "U môjho
otca je mnoho príbytkov.". Keď sa spýtate akýchkoľvek kresťanských kňazov : Kde sú všetci spravodlivý
kresťania?", odpovedia vám : "Všetci sú v raji, v rajských záhradách.". Ale Ježiš sľúbil Kráľovstvo Bože a
žiaden raj. A všimnite si pozorne, my sme všetci - deti Božie, a kresťania - všetci sú služobníci (otroci) boží. A
čo sa stane : človek zomrie, do ruky mu vložia sprevádzajúci list, v ktorom je napísané : "Toto je služobník
(otrok) / služobníčka (otrokyňa) Božia a posiela sa do raja.". Takže, nie do Príbytku Božieho, ale na Zem Edem
- bol otrokom tu na Zemi, teraz nech pokračuje v nasledujúcom živote v otroctve na Zemi Edem, tam pracuj
ako otrok. To je pozemské aj posmrtné otroctvo.

A teraz pozerajte : spravodlivý kresťania, ale nie všetci, ale iba 144.000 z dvanástich kmeňov Izraela získajú
Kráľovstvo Nebeské (teda, Nebeský Jeruzalém). A ako sa tam oni dostanú? Po božom súde; a boží súd bude po
konci sveta; a koniec sveta, bude po druhom príchode. Prišiel Ježíš druhý krát? Nie. Koniec sveta prišiel? Nie.
Bol súd boží? Nie. To znamená, že nikto z kresťanov, za posledných 2000 rokov, nevošiel do Božieho
Príbytku. A kam všetci išli? Na Edem, turistickou (cestovnou) kanceláriou - so sprievodným listom "Služobník
(otrok) boží sa odosiela do raja (tj. do Edemu)".

Jahve (význam)
Jahve (Jehova) - toto je meno boha v judaizme a kresťanstve. Ale čo znamená? Gréci povedali jednoducho, to
je "tetragrammaton" (JHVH (JHWH)), tj. štvorpísmenie. A čo sú to za písmená, v ktorých je zašifrovaná hlboká
štruktúra? Gréci to nemohli vedieť.
Prečítajme si toto meno v starohebrejčine - lašenkojdeš:  יהוה. Vidíme čtyri písmená (čítame z prava do ľava):
JOD, HE, VAJ, HE. Prečítajme si ich význam podľa kabalistiky: JOD = boh, bytie aj nebytie; HE (GHE) = línia
bez počiatku a konca, kruh; VAJ = strach; a opäť HE. Teda, zjednotili čisto kabalistické významy a čo vzniklo
podľa obrazu :
"Boh, ktorý vytvára kruhy bytia aj nebytia a je tak všemocný, najmocnejší, že je nutné sa ho báť."
Viď obr. Jahve - kruhy. Teraz o symbolike. Už sme si rozoberali symboly
židov. Všimnite si, je nakreslený kruh, akokeby boli dva kruhy, je vnútorný,
teda to čo je vo vnútri - to je bytie (GHE) a vonkajší GHE - nebytie. Základ
všetkého - trojuholník, teda boh, toto všetko stvoril a je nad všetkým (JOD).
Preto im je zakázané vyslovovať toho, kto stvoril bytie aj nebytie. A taktiež
majú výrazy (vyjadrenia) : "bojte sa boha", "boj sa boha", "strach (hrôza,
bázeň) boží", "strach pred bohom alebo hospodinom (pánom)". Takže, toto
všetko vyplýva z tejto štruktúry. Boh - to je niečo vyššie a preto ho je nutné
milovať a báť sa ho. Keď zjednotíme všetky významy obrazov, dostaneme
plný obraz. A kabalisti dajú jednoduchým ľuďom iba primitívnosť, a keď sa ich pýtajú : "Kto je Boh?",
odpovedajú jednoducho : "Ten. kto stvoril živé aj neživé, teda bytie aj nebytie a je všemocný. Čomu
nerozumiete? Musíte sa modliť a žiť v strachu.". Tak toto je ich systém, na jednoduchom príklade.

Šedí (židia) ~pôvod, charakter, zámery~
Šedí prišli na Midgard-Zem zo systému 10 tisíc planét, t.j. v slovanskom jazyku - runa - to je Svet Tmy (10 000
= číslo "Tma"). T.j. neprišli zo Sveta Temnoty, ale zo Sveta desiatich tisíc planét, ktorý sa tiež nazýva - Peklo
alebo "žiarava", pretože je to mladá galaxia, tam je veľa mladých Hviezd, horiacich, t. j. ešte sa len pečie, tvorí
sa život.
Vo Svete tmy išiel vývoj po technokratickej ceste a sú tam cisárske zákony (ako ich nazývajú teraz), t.j.
demokracia = vláda otrokárov. A v našom svete, s mazanosťou a lžou vyhľadávajú nových otrokov, ktorých
odosielajú do svojich Svetov do Pekla.
* Na obrázku je naša galaxia v tvare svastiky a galaxia šedých = kruhová, nachádza sa
východne od Mliečnej Dráhy.
V Santiách sa píše, že šedí = cudzozemskí nepriatelia, majú šedú kožu, tmavé oči a sú
dvojpohlavní, a ich vládcovia sú Koščeji.

Zrodenie šedých na Eden a Nod

V biblii sa popisuje energo-biogenetický experiment, ktorý sa uskutočnil na jednej zo Zemi Sveta Tmy (pozri o
dvoch ľuďoch v biblii). Najprv stvorili energetickú substanciu "Duša", potom ju rozdelili na dve časti - mužskú
a ženskú, potom ich obliekli do telesnej formy, vznikli dve osoby - Adam a Lilit. V počiatočných kresťanských
apokryfoch sa píše, že Satanael stvoril Adama a jeho prvú ženu Lilit, v podobe anjelov druhého neba a začali sa
hádať, ktorý z nich je starší. Píše sa, že hádka bola veľká, dokonca aj Satanael bol unavený z tej hádky, preto
oddelil Adama od Lilit a stvoril nové telo, vložil doň anjela prvého neba na podobu ženy a nazval ju Eva a Lilit
dal Samaelovi (anjel smrti) za ženu . Lilit počala a porodila syna Savaofa (Саваоф). Keď Savaof vyrástol,
Satanael mu dal vládu nad celým svojím hviezdnym vojskom.
* Preto, keď vstúpite do kresťanského kostola, vidíte obraz starčeka, ktorý sedí na oblaku a tam je napísané:
"Pán vojsk Všemohúci Savaof", t. j. armád Satanaela (v bežnom jazyku - Satan). Toto dokonca ani neskrývajú a
to všetko aj ukazujú.
Podľa Biblie experiment uskutočnili na Zemeguli Eden (Eden alebo Raj), ale naši Predkovia ju nazývali ETUN
(Jotuncheim), "cheim" = vzdialená Zem. Obyvatelia Etuna sú vysokého vzrastu, pretože je tam menšia
príťažlivosť ako tu na Midgard-Zemi, preto sa v ezoterickej literatúre píše, že šedí cudzinci sú 3 metre vysokí a
spolu s nimi chodia akoby roboti, rastom málinko viac ako jeden meter vysokí a oči všetkých "jotunov" sú
čierne, farby temnoty, t.j. akoby bez bielok - čierne. Je taktiež známe, že východne od Zemegule Edenu je
Zemeguľa Nod, kde sa Kain usadil, keď ho Pán vyhnal z Edenu. Tam Kain spoznal svoju ženu, porodila mu
Enocha a Kain tam postavil mesto na počesť svojho syna.
* Položme si otázku - vtedy, keď boli iba mama a otec (Eva a Adam), potom, kde vzal Enoch ženu? A načo
stavať celé mesto, iba pre jediného syna?

Príchod na Midgard-Zem
Keď sa šedí premnožili, zhromaždili sa z dvoch Zemegúľ Eden a Nod, prišli sem na Midgard-Zem v 1748 Leta
od UMHCH (Лето 1748 от СМЗХ), usadili sa na Lanke (Srí Lanka, Ceylon). Šedé bytosti boli dvojpohlavné
(hermafrodyti), a v závislosti od fáz Mesiaca sa prejavovali buď v mužskom alebo ženskom princípe. V biblii
(Genesis, kapitola 6) sa píše, že tí, ktorí prišli z neba, začali chodiť k dcéram človeka a brali si ich za ženy, t.j.
začali sa miešať s ľuďmi - najskôr s kmeňmi Dravidov a Nagov, na území starej Indie (na sever od Lanky) a
rodili sa im dvojpohlavné deti. Potom si šedí začali brať za ženy od žltých, a tiež sa im rodili aj dvojpohlavné aj
homosexuálne deti. A to všetko trvalo veľmi dlho. Dokonca, aj v súčasnosti sa zatajujú lekárske záznamy o
narodení hermafroditov (dvojpohlavných), prezentovaní sú ako chyby prírody, ale žiadne chyby neexistujú,
všetko to je geneticky vzájomne prepojené. Dvojpohlavnosť sa často prejavuje u potomkov človeka v
podobe homosexuality, lesbizmu, bisexualizmu. Aby sa neprezradili, šedí skrývajú svoje telo pod svojimi
šatami a nariadili si aj prikázanie: "neodhaľujte nahotu svojho tela pred blížnym svojim". U chasidov to zašlo
tak ďaleko, že hovoria " že sa deti rodia cez malú dieročku v listoch".
To znamená, že šedí prinášali hlavám Rodov, starejším kmeňov drahé darčeky aby si brali manželky pre seba.
Tento systém vykupovania zostal u čiernych doposiaľ. Potom robili to isté so žltými (Laoscami, číňanmi, atď.),
systém sa volá - kalym, t.j. dávajú za dcéru bohatstvo a ona sa stáva ich majetkom, a raz majetok... preto v
týchto náboženských systémoch ženy za človeka nepovažujú, nie je ju vidieť, ani počuť.
Následne, potom šedí dávali aj svoje ženy, aby udržali krvnú líniu, pretože genofond šedých sa prenáša iba po
materinskej línii, t.j. ostatné národy po línii otca, a len oni po línii matky. V tomto prípade si všetci mysleli, že
sú asimilovaní, ale v skutočnosti to boli iba mimikry, t.j. ich výzor sa zmenil, ale vo vnútri zostali rovnako šedý.
Od ranného detstva šedý robia psychologickú úpravu ich jedinečnosti, že sem prišli z neba ako bohovia, aby tu
osvietili všetkých a všetkým vládli.

Nahrádzanie histórie

Ukazujúc svoju údajnú mierumilovnosť a láskavosť, používajúc lichôtky a podvod, šedí prenikli medzi
národy (najprv medzi čiernych a žltých) a oboznámili sa, od miestnych obyvateľov, so Starovekým
Dedičstvom, alebo ako teraz hovoria - históriu Midgard-Zeme. Potom učili od žltých po biele národy aby
každopádne, všetkými spôsobmi si chránili iba svoju Kultúru a Tradície, nič spoločné nemajú s čiernymi, ani so
žltými, udržiavajú si od nich odstup, t. j. žijeme si svoj život, žite si svoj a navzájom si neprekážajme. Nie je
pre nás žiadúce vstupovať do styku so šedými, spôsobuje nám to minimálne ostražitosť a odpor.
Postupne šedí zmenili Dedičstvo dravidov, vytvorili ako by inú históriu, v ktorej začali skrývať svoj pôvod, tj
zdôrazňovali, že sú potomkami bohov, ale začali si prisvojovať, že od jakživa pochádzajú z Midgard-Zeme. Aj
keď, povedzme, ich pokračovateľ - Gumiliov, autor teórie passionarity, povedal, že židovský národ = je jediný
národ na Zemi, ktorý tu nemá svoju vlasť, ale akonáhle to spomenul, potom sa zarazil a povedali: "už nehovor
nič".
Šedí dávali svoje deti učiť k žrecom (kňazom), šamanom, čarodejníkom a iných vedúnom k rôznym národom,
aby zhromažďovali vedomosti, ktorým vládol Rod alebo Kmeň. Potom, keď sa naučili, sami sa už určili
žrecami (kňazmi) tohto kmeňa a všetko zmenili tak, ako nevyhnutne potrebovali. Napríklad, zo začiatku k
95% pravdy pridali 5% lživých informácií, počas nejakého obdobia pridali ďalších 5% lží, a tak potroche z
generácie na generáciu, dosiahli že 95% je lží a len 5% pravdy.
Tie národy, ktoré nešli so šedými do spolupráce - zapísali sa do kategórie nepriateľov. Spočiatku proti nim
použili podvod, korupciu, zradu, a ak ani to nepomáhalo, potom použili otvorenú inváziu k zničeniu. Môžete si
o tom prečítať aj v biblii, v samotnej Palestíne bolo viac ako 150 národov úplne vyvraždených, všetkých
vyhladili: mužov, ženy, starých ľudí, deti.

Obsadenie Palestíny
Staroveký indický epos "Ramayana" nazýva najvyššieho vodcu šedých - Ravana (Раван) (t.j. rabín (равин)),
rakšasi ho poslúchali. Ravanovi sa zaľúbila Sita - manželka Ramchata (hinduisti ho volajú Ráma) a on ju
uniesol. Rama cez svojho pomocníka chana-Umana sa obrátil na kráľa lesných ľudí, aby mu dali vojenskú
pomoc a v Nebeských Kolesniciach preleteli z Indie na Lanku, vojská rakšasov boli porazené, a Ravana bol
zajatý, ale nechceli zničiť všetkých šedých, pretože naša humánnosť nedovoľuje zničiť celé druhy (v prírode je
všetko vzájomne prepojené).
Ďalej je v Santijach Védy Perúna napísané že šedých odviezli do krajiny Hôr Rukotvorných
(Umelovytvorené Hory) (Гор Рукотворных) na prevýchovu, t.j. poslali ich, aby sa naučili pestovať obilniny,
aby živili svoje deti a nežili na úkor druhých. Rukotvorné hory = pyramídy, zikuraty, t.j. boli odvedení do
Egypta a na Blízky Východ (Medziriečie). Avšak šedí nechceli byť prevychovaní a Mojžiš voviedol Židov do
Sinajskej púšte. Môžete ju prejsť pešo na týždeň a židia sa tam potulovali 40 rokov. Prečo? A preto, aby sa
dostali do "zasľúbenej zeme". Preto Leviti rozoštvali dva národy - Gréci zaútočili na Tróju. Zároveň židia
predávali zbrane a jedlo aj tým, aj tým, t.j. ešte sa obohatili na tejto vojne. Ich cieľ - aby Trója padla. Preto 40
rokov chodili po púšti, pretože ak by ich Mojše skôr voviedol ako vojakov, Trója by ich jednoducho zničila. Aj
tak počas desaťročnej vojny mnohí zomreli, zvyšní odplávali po napadnutí Tróje, t.j. príďte a berte Opálený
stan, alebo ako teraz hovoria Palestan (Palestína) - Krajina Sľúbená (Zasľúbená Zem).

Zničenie pradávnych znalostí
Pre šedých je dôležité zničiť pradávne znalosti, skutočné dejiny. Z Biblie je známe, že národy Zeme chceli
postaviť vežu až do neba, aby sa dostali k Bohu. Avšak skutočný význam Babylónskej veže bol úplne o inom.
Ešte pred šedými chceli všetky národy Midgard-Zeme zhromaždiť všetky znalosti na jednom mieste, t.j.
vytvoriť obrovskú knižnicu Dedičstva Predkov, dokonca sa podarilo naplniť tri nižšie poschodia. Šedí podpálili
(podľa iných zdrojov - vyhodili do vzduchu) vežu a niektoré knihy si prisvojili.

Naši Predkovia zanechali svoje vedomosti nielen v "knihách", ale aj na mapách, stenách pyramíd, zigguratov,
t.j. aj toto boli úložiská informácií, preto šedí ničili všetko, najmä počas kresťanizácie - staroveké chrámy boli
rozdrvené na malý drvený kameň, fresky, mozaiky, obrazy zničené, pod zámienkou boja proti kacírstvu zničili
všetky prastaré písomné pramene a dokonca aj detské učebnice. Zničili Alexandrijskú Knižnicu, najbohatšia
knižnica bola v súostroví, ktorá sa teraz nazýva Santorini, zničili úložiská papyrusov v Thébách, zničili Etruskú
knižnicu v Ríme, knižnicu v Aténach (chrám Artemis), veľká knižnica v Konštantínopole zmizla bez stopy, a
keď sa kresťania dostali do Ruska, Kyjevská knižnica, moskovská knižnica a najväčšia knižnica Ruska, ktorá
bola v Novgorode, všetky boli zničené.
V priebehu dôb, šedí sa rozhodli obsadiť celú Midgard-Zem, pretože Saul (známy ako Pavel) vytvoril
vynikajúcu ideologickú zbraň nazvanú "kresťanstvo", aby zotročil celý svet. Otestovali svoje zbrane na
Rímskej ríši a padla, potom sa rozhodli zničiť centrum bielych ľudí, t.j. Ruské zeme.

abram rodil izáka .. žiadna mater
\\kresťania majú pozemskú matku božiu - matku ježíša a nebeskú
matku majú koho?//
«...abram rodil izáka .. žiadna mater!
Savaof má svojich a čo robil jeden. (v origináli sú obaja hermafroditi.
taktiež Lilit aj Eva mali prsia aj dieru väčšiu ako penis, a Adam
opačné pohlavie - penis väčší ako diera, ale on mohol ľahko sám
sebe zasunúť, ak eva odmietla. Čo vlastne všetci do siedmeho kolena
praktizovali, až v troch obdobiach! aj so svojimi deťmi sa hrali
(množili) aj sami seba aj rodili všetci všetkých doradu... pokiaľ
hermafroditizmus nevstúpil do recesie - stal sa neviditeľným, zato
zaťažil X chromozóm) takže tak sa lieči, tento "hermof" - úzko
súrodeneckými kríženiami... genetika, do frasa...
(na rozdiel od Dietok (Čad) Božích ktorých tvorili spoločne Mnoho Bohov a Mnoho Bohýň)
Podľa kresťanstva je ježíš sám Boh Otec-Savaof...
...dobre, nedotýkaj (nedráždi) ty ich, tam je pizdec schizofrenický a zo všetkých dier chliape (beeeeee
nemôžem)»©БЕОГОРЦЪ AWDW

PS: text odpísaný "ako bol napísaný na fórach svojím časom". Milovníci gramatiky, hovoriaci o gramatike, ale
nie o Podstate, prosím, nechajte si to radšej pre seba.
Tí, ktorí chcú hovoriť o Podstate a nie o "gramatike, nasledujte odkaz:
https://vk.com/sutinfa?w=wall-136471669_65699

TEMNÁ HIERARCHIA

Satanail (Satan, Lucifer, Štanail, Šajtan, Satana, Aton, Adanaj, Adonaj, Jove, Jehova, Jahve, IjaHava, Hospodin
Boh, Pán Boh, Set) - Satanail - Satana+Il v aramejčine a hebrejčine Štanail, čo prešlo do Islámu v podobe
"šajtan". Zo Štanail vznikol aj Šabat, Sabat (pokoj, teda sobota). "Il" - v aramejčine a hebrejčine - syn boha,
teda Satana - syn boha. Rodičom Satanaila bol jeden z Elohimov (Elohim = bohovia - zo starohebrejčiny),
ktorého nazývali "Boh siedmych nebies" (neskôr ho začali nazývať "Boh siedmeho neba"). Vladyka temných
Zemí Sveta Navi (planét Sveta Temnoty, teda 10tisíc planét, ktoré nastúpili na technokratickú cestu vývoja).
Latinčiari ho nazvali Luciferom, čo v preklade znamená "ranná hviezda" alebo "nositeľ svetla". Proobrazom
Lucifera bolo "svetlo Cifirot". V kabale je pojem Cifirot - desať Svetov zjednotených do jedného systému,
ktorému vládne Lucifer (Satanail).
"Boh bez Ľubvy (Lásky) je Jehova"

Samael (hebr. Šmael) je pomocník Satanaila, knieža vzduchu a anjel súdu (akoby najvyšší sudca) nad Zemami
v temných Svetoch Navi.
Belzebub - temné knieža démonov, ktorého tiež nazývajú "vládca múch", tj. môže posielať všakovaké muchy a
rôzne infekcie (ale "muchy" nie v súčasnom ponímaní zmyslu slova, ale kedysi tak nazývali rôzne článkonožce,
teda to sú démoni z civilizácií článkonohých).
Gagtungr je temné knieža, zabezpečujúci kolonizáciu Zemí v rôznych hviezdnych systémoch. Robil
kolonizáciu prostredníctvom svojich pomocníkov, ktorí nemali zľutovania, súcit, lásku, svedomie atď., preto
ich nazývali "besi". Okrem toho mu pomáhali pomocníci, ktorí prekročili črtu (hranicu) prípustnosti, porušovali

všetky možné pravidlá a Kony, preto ich nazývali "čerti", od slova "črta" (kedysi sa to písalo cez "O" - čort,
čorta). Kolonizované Zeme Gagtungr pripájal k teritóriu Sveta Temnoty a zároveň strážil svoje Zeme v
temných svetoch pred prienikom cudzích, preto ho nazývali strážca temných svetov Šadanakara (o týchto
svetoch viac menej zrozumiteľne popísal Daniel Andreev vo svojej knihe "Ruža Sveta" a taktiež si o nich je
možné prečítať v knihe "Posol (Vírus Temnoty)" od Vasilija Golovačeva).
Lilit je stvorenie Satanaila, prvá manželka Adama a prvá manželka Samaela, ktorá mu porodila dve deti Beliala
a Savaofa. Vzhľadom na to, že tieto deti boli nočné mory a škaredé aj podľa štandardov temných, začali ich
nazývať "démoni" a Lilit vidiac svoje narodené deti, to brala ako božiu pomstu, dala slovo zabiť každý deň po
100 bábätiek v tých národoch, ktoré odmietnu pomenovať svoje deti jej menom (teda Lilit alebo Lolita). Ale v
tých svetoch, kde siaha jej vplyv a moc, zariadila spravidla zabíjať dievčatá.
Belial je asistent Belzebuba, syn Lilit. Temné knieža, ktorý bol najvyšším prejavom Zrady a Podvodu.
Asmadej je temný leg (teda angel (anjel)), ničiteľ života, ničiteľ všetkého živého.
Daniel - v preklade "sudca boží", tj. vymenovaný bohom. Tento sudca odosielal odsúdených buď do večného
utrpenia alebo na zničenie.
Leviatan je anjel vôd, strážca temného poznania, teda vedomostí Sveta Temnoty, ako aj vládca dravých tvorov
žijúcich vo vode (žraloky, krokodíly ap.).
Savaof je synom Lilit a Samaela, knieža temnoty. Na schéme označený hviezdičkou (*) - je hlavným veliteľom
a vládne všetkým hviezdnym silám Satanaila.
Kaščeji sú vládcami šedých. Tiež ich nazývajú "bessmrteľní", teda besi nesúci smrť (hlavne beSsmrteľní a nie
beZsmrteľní (teda v preklade do slovenčiny "bes nesmrteľní"), pretože sú smrteľní). Kaščeji vládnu nad
národmi šedých, ktorí idú bezduchovnou technokratickou cestou.
Hlavnou úlohou Kaščejov je nazhromažďovanie prírodných prvkov, ktoré nesú a hromadia psychickú energiu,
tj. zlato a kryštály. A aby sa toto zhromažďovanie nezastavilo, snažia sa rozšíriť svoju vládu na čo najväčšie
množstvo Svetov a národov, obývajúcich rozličné Zeme. To znamená, že jedných šedých im je málo.

?: Prečo Satanaila volali boh siedmich nebies? Nebesá - niet besa, a prečo Lucifer podľa rannej hviezdy? Tou sa
myslí Venuša?, u nás, ak je viditeľná 3h pred východom Slnka, nazývaná Zornička, veľmi dobrý význam, Zora,
Zara, Zaria, Žiara...Vieme?
V: Satanail vládne Zemiam v temnom Svete Navi a sedem nebies sú rozmernosti v tomto Svete Navi. A prečo
práve "niet besa"? Pretože aj v týchto oblastiach je vplyv Stvoriteľa Ra-M-Chu. "Lucifer" je zložené meno z
pojmu "ranná hviezda", prípadne aj vo význame "skoré svetlo". Nemá to nič spoločné ani s Venušou a ani s
ničím podobným. Venuša je obežnica Jarilo-Slnka vo Svete Javi.

