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Úplně nejnovějším příspěvkem k odhalení, prozkoumání a doložení o zcela sprostém podvrhu
oficiální his-Torie prozápadně orientovaných historiků je pořad Nová CHRONOLOGIE dějin
lidstva – shrnutí. Až 95% informací v knihách, archeologii, vědeckých a historických ústavech jsou
jasné falzifikáty. Měly na zakázku doložit slavné dějiny tzv. Západní civilizace a na druhé straně
zcela vymazat slavné a mnohem starší dějiny Slovanské, Védické a nakonec Antické Unie. Tedy
odpojit současné potomky těchto světelných projektů a říší od své genetické paměti a na celý
současný život je uvěznit v temném řídicím egregoru kabalisticko-zednářských-satanských projektů.
Původním záměrem pořadu bylo zmapovat dějiny lidstva prostřednictvím zkoumání apokalyps a
katastrof, které se opakovaly a významným způsobem zasáhly lidstvo na svém vývoji. Dosledovat
příčiny a důsledky na lidstvo bylo dobrodružstvím mojmíra a a libora, kteří pořad zpracovali a s
pomocí mnoha grafických podkladů odvysílali jako video na Studiu Klatovy na Svobodném vysílači
CS během druhé poloviny roku 2022.
Z hlubin zapomnění se tak před pozorným posluchačem otevírají starodávné říše, državy, pokročilé
technologie a též nemilý vliv parazitických entit se snahou o plné ovládnutí lidstva na Zemi.
∴

Odvysílané pořady Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva
mojmír mišun a libor domas | Odvysíláno na Studiu Klatovy na SVCS

Shrnutí posledních apokalyps – 1. díl
Původ lidstva na Zemi • Časová osa událostí založená na globálních apokalypsách • Prvotní
křemíková civilizace • Koncept ploché země a nebeské klenby • Kosmický parazit (globální
prediktor, vševidoucí oko) • Megalitické stavby a obři • Rozpínající se Země jako Pangea • Příchod
„Bílé RASY“ • Anunakové a genetické zásahy do lidské DNA (různé verze humanoidů) • Potopení
Atlantidy (Hyperborey) během starověku
∴

Shrnutí posledních apokalyps – 2. díl
Nejasnosti kolem existence Svaté říše římské a Karla IV. • Rozpadání světové Državy vlivem šíření
různých verzí křesťanství • Ruská Horda jako jednotný stát • Husité vyhráli boj o Světlo a vytvořili
celokontinentální TARTÁRII • Joseph Justus Scaliger falšuje dějiny a vydává svou hisTORii a tímto se
spouští Matrix (tzv. Filtr znalostí) • Obraz předpotopní „antické“ civilizace • Tovaryšstvo církve
svaté vers. Tovaryšstvo Ježíšovo • Jednotné KŘESŤANSTVÍ se rozpadá skrze řízenou reformaci •
ARMAGEDON 1675 a konec antické civilizace • Piranesi zachycuje reálný obraz zničených italských
měst • Vymazání důkazů existence védické globální Imperie • Celosvětová katastrofa 1790 a
evropské majdany 1848 • 1812 až 1819 Kataklyzmatický zlom (vylidnění a jaderné ochlazení) •
Napoleonova bitva proti Moskevské Tartárii • Kobercové bombardování severní polokoule mezi 1790
až 1842 způsobilo světový chaos a výhodu pro imperiální a otrokářskou Británii
∴

Shrnutí posledních apokalyps – 3. díl
Celoplošné mokré krátery po dopadu meteoritů • V Rusku proběhla „Vlastenecká válka z roku 1812“
a v Evropě se jí říká „Napoleonova východní kampaň“ • Zasypaná města po celosvětové katastrofě •
Podrobně o evropských majdanech z roku 1848 • Konec používání pokročilých a „volných energií“ •
2020/2021 Pokus o úplné zničení původní lidské DNA (Covid) • Více o technice převzetí moci tzv.
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Třetí silou (tj. Trojjediným) nad lidstvem • Globální elektrifikace důsledně nahrazuje volné energie •
Osobní volba o své budoucnosti • Kdo zvolí Matrix (Covid, WEF, OSN, Velký Reset, přenechání
osobní volby Systému) a kdo Novou Světelnou Matrici (živý člověk, OPPT, zachování svobodné volby
nad svým osudem)
~~~
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