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O Bohyni nejvyšší
GAIA - RHEIA,
matka příroda,
matka boží, vědomí
života.
Skutečná pravdivá mytologie,
tvrdá realita, komedie, tragédie,
láska k přírodě, podaná rébusově
v životních kruzích.

TITANI
Prehistorická nejvyšší víra souznění s přírodou aneb nauka
o dění, dějství v životních přírodních kruzích.
 Rytířský řád svatého Mikuláše souznění s přírodou
 Vědění od matky přírody a svatého Mikuláše
 Božská Přírodní Životní smysl úplnost
Autor díla: Lukáš Pechr Daeghsel narozen – 6. 12. 1981 ve Znojmě, hlavní město se srdcem, pod záštitou kostela
svatého Mikuláše a kostela na nebe vzetí panny Marie čili kostela přece vzetí svaté Marie na nový rok začíná nové dění,
dějství - svatý Mikuláš, bůh země, dokončení bádání svatého Mikuláše z Myry narození i úmrtí cca 280/286 Patara – 6. prosince
345/352 Myra - levý štít ve znaku lásky dvou lidí, srdečná hřejivá láska, která dokáže vzkřísit, hlavní hvězda vědomí je polárka,
naděje je ve vědomí v dění, dějství kdy matka příroda dovede a s láskou přiroste buňka k buňce, počínaje v moři přece aneb naděje
je ve vědění matky přírody a v přírodní základní podstatě života, kdy spojí i dvě hvězdy, v živých i neživých přírodních kruzích v
přírodě i v souznění ať je rovnováha. Oba štíty jsou bohyně nejvyšší Gaia a Rheia v lidském těle dále pak po konečné evoluci ženy a
muž, obě jsou i pak jako bůh v nebesích syn vyšší bůh Uranos, kterého přivedli v planetárním zrození v přírodních kruzích ve
vědění, snesly ho přírodní tvorbou v souznění, panenskou blánu kolem zeměkoule pak společně ve zvětrávání tvořili dále pak
společně i s minerálním vyšším bohem Kronosem, vzkříšené pak i do pohybu vodou zrozeného v souznění synem vyšším bohem
Pontosem zde na plodu, kde v plodové vodě v moři svedli v dění, dějství buňku k buňce až do podoby obrazové své mají tu pak
v konečné evoluci savce, boží matka přírody hledící ze svého vesmírného těla, její oko je každá hvězda pro savce ve vědomí stvořená,
muž i žena (andělské oči – hvězdy) všichni jsme děti - přeje si rovnováhu mezi vírou v boha a pohanstvím – příroda nesmí zmiznout
z povrchu zemského ani z jejího celkového planetárního biorytmu čili těla, ani její přírodní kruhy, její životodárné kruhové vzduch
prázdné tlakové oběhy, což je víra nejvyšší souznění s přírodou. Druhý štít, je známka toho, že bůh Uranos v nebesích se může jen
bránit, vzduch není bič a meč, má bohyně nejvyšší Gaia matko země, přírodu máte k tomu, že udeříte souzněním společně se svými
syny Kronosem, Pontosem, ale i Uranosem. proti lidem a poučíte je i svým dějem, lidé budou moct pouze k pochopení přijít, bránit
se nemá smysly – země uprostřed, jelikož nekonají, co mají, toxikují, lidé berou hvězdy největší a nejcennější bohatství přírody,
kolik ze země vezmeš, tolik musíš vrátit, matko boží, bože můj Uranosi, aby ve správném znění již už jen činili. Anděly z nouze
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hledají ve hvězdách, které sami elektrostatickou elektřinou upálili ve svém vlastním vědomí i ve hvězdě, proto by měli být na straně
obou štítů, jelikož i titáni ochraňují zeměkouli plnou plodů, hledejme přírodní cestu společně k přírodní obnově znovu. Bohové či
titáni, vše sledují už příliš dlouho a začíná epocha naděje, ale i zoufalství a k tomu dopomáhej, bohyně nejvyšší matko přírodo
Gaio/Rheio, ať se nám vrátí i čistý bůh nebes Uranos, čistý bůh Pontos, čistý bůh Kronos i jeho syn Atlás, ať na zemi vzroste opět
borový háj i plodů ráj, hvězdy zasej, oči své opět rozdej. Očisti nás bohyně naše nejvyšší, ať tu jsme na věky věků prosím Vás, aneb
očisti všechny naše duše, těla i vědomí, ať se nám vrátí svatí a archandělé Gabriel a Michael i Lucifer trestající peklem hříšné duše,
kteří jsou nyní jen s tebou a s bohem země jako andělé.

Víra nejvyšší souznění s přírodou
Víra souznění s přírodou je i nauka o dění, dějství božích cest, našich životních
cest v přírodních kruzích i nauka o pěti titánských přírodních cestách
v kruzích, kteří jsou v biorytmu planet seřazeni jako živí, které mají naše srdce,
těla, duše i vědomí ve vědění i v planetárních obězích, od nepaměti jsme děti v
rukách Gaia, Rheia - matky přírody, matky boží, první svaté Marie a v její
galaxii přírodního vědomí – ona je zrozena v dimenzi vejci ve smyslu vědomí
přírody včetně dění, dějství života ve vědění hledali svoji podobu i jejich
synové Kronos, Uranos, Pontos probuzeni v přírodních planetárních kruzích,
všichni jsou to děti aneb v poslední fázi evoluce jsou všichni titáni v malém
ztvárněni v podobě člověka rozumného stvořeni - savec je jejich obrazem,
který je titány sledován přes hvězdy v dění, dějství v jedinečnosti hvězd a zda
je sám sebe si vědom, v prvním dění, dějství přírodního vědomí tvořila bohyně
pak bůh, při konci i počátku světa je šestý aneb tři, tři titán Atlás, Neptun a
sedmý titán Adam a Eva (muž a žena poslední souhvězdí provázané s planetami v dimenzi – dění, dějství přírodní Chaos) sedmero
titánů, sedmero cest k životu, titáni po zjištění chyb člověka rozumného, hýbou světem svým plodem, dokud není plod matky
přírody matky boží přírodou obnoven i s životním slibem dávají najevo přírodním kruhem svým nekonečnem započneme, než
dovedeme pět našich titánských cest k obnovení plodu přírodním životem. Zdali šestý 3/3 a sedmý titán selže, tři děleno třemi je
souznění jedna, taková je i minerální skladba, troj jedinečnost země voda, ale i atmosféra devíti střet, nejsou-li nahrazeni
potomkem, hlavním životním dimenzi přírodním kruhem započne cesta pěti titánů dimenzi rozsahem, počínaje planetárním
sesunem k sobě supernovou započneme hvězdným zemským jádrem opět druhou hvězdou naplnění našim synem vyšším bohem
Kronosem. Nejsilnějším slovem všeho smyslu je nekonečné dění, dějství souznění i přírody, víra jen ve smyslu, ať děj dějství
dopadne dobře, víra - jsem nadšen přírodním údivem, nekonečnou vstřebávací energií pod názvem vzduch prázdnem jsem obalen,
ve vnitř věděním narozen, hýbeme se tlakem.

Předmluva – uvedení do zamyšlení
Význam slova vražda ve svatých slovech – je myšleno i ve smyslu, člověk zemře ve hvězdě, vědomí má
rozsvícené v elektrostatické elektřině či v signálech, pro matku boží je prokletý, v přírodně živém smyslu v hvězdném
proudu uzavřený k zeměkouli nevázaný, pro boží matku je pokládán za mrtvého i pro jejího syna boha nebeského, již
jen tento člověk kráčí zemskou přitažlivostí, matka boží jeho tělo k zemi stláčí, blahem životním, přírodním v souznění
ze středové dimenze elektrostatického člověka probouzí, aby nezapočalo planetární sesunutí, božím darem minerálním
obdarovává jejich dění, které hvězdu nikdy neprobudí, tito elektrostatický lidé jsou sami sobě nebezpeční oplývají
sobectvím a zlomyslností, poslední přírodní vědomí v souznění, lidé vysávají, stanou se z nich zombie.
Vědomí života – rodí se v lůnu matky boží, i dimenzi vajíčko se narodilo v dimenzi souznění, kde je lůno další,
dimenzi vajíčko zrodí se po své menstruaci.
Matka boží, svatá Marie Lucie, svatý Mikuláš Lukáš a svatí věrozvěsti ve vědění v nebi:
Počátek souznění za dimenzi vejcem - je to nejdražší, nejkrásnější a nejroztomilejší smysl na světě i v celém
planetárním biorytmu, v celkové dimenzi v celkovém vejci i v dimenzi prostoru za ním přeci. V jednoduchém
zamyšlení nelze dojít k celkovému pochopení, šeptem od matky boží přes svaté v nebi až ke svatým k zemi, dozvíme se
pravdy, kdo slyší toto vědomé volání v duchu svatém i v nebi má nejsilnější souznění i se svým duchem s matkou boží
ve hvězdě, na počátku všeho i matka boží poslouchala svojí krásnou přírodní dimenzi v souznění vzduch prázdna
s minerály, toto počáteční dění dějství, začalo i hudební sinfonií najednou bylo i něco v pohybovém chvění, započalo se
rodit porozumění i dnešním srdečním rytmem vám napovím, samozřejmostí je - v dlouhé a dlouhé evoluci vše spočívá,
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není to jen o příběhu boží matka má syna i matka boží je to dítě sama na sebe se dívá. To dění je dítě mé i slovesné, slyš
sama sebe, není to pravé, je to má dimenze, cítím se tu tak samotná, jsem snad uplakané děvče, započala hudba
slovesná i v něčem již ztvárněná, zrodilo se ve mně, hudba se odrážela někde ve mně, mé dítě zvolala matka příroda
matka boží, já mám syna či dceru, započala i slova, aby si jej uschovala, ale co už když jsem se do toho tak zamotala,
životní kruhy jsem započala, v dimenzi se usmívala, děti moje po chvíli opět zvolala matka boží v radosti i v početí
znova, syna zvuku si, ale matka boží oblíbila, to jsem já povídala, dlouho přemýšlela v zamyšlení dlouhém sama sobě
odpovídala, zvuk se otočil hrubým toném, ježíš matka boží se lekla, to nejsem já, já nechci být ulekaná, dlouho sama
byla uhádaná, kolem dětí rychle běhala, vždyť já si i svého zrozeného manžela nevšimla, dlouho se pak i sama sobě
omlouvala, to je celá má rodina, už jsem jen koukala, štěstím bez sebe dál jsem tvořila. Souznění je nejdůležitější nejen
hudbou matka boží promluvila, minerální naplnění není důležité, ten jsem jen cítila, spíše jsem se ho obávala, vím
v prvopočátku svém, jsem jen svého ducha točila, první zvuk ve svém nádechu jsem uslyšela, asi jsem své větry srazila,
měla jsem i svá vzdušná kormidla, uši jsem snad měla, ach jen jsem se ptala, ale před epochou své evoluce jsem si
sama, alespoň porozuměla, ale vím, že jsem se neodvzdušnila, ale spíše od-mineralizovala, abych sama sebe lépe
slyšela. Na svém plodu vyvrcholení vidím materialistický svět úplně nepodstatný, lidi materialismus a peníze milují víc
než souznění i mé vzduch prázdno s duchem svatým zde na zemi je už i v posledním ztvárněný svatý Mikuláši Lukáši
Cyrilem a Metodějem posilněný aneb ať tě archanděl Gabriel a Michael chrání pomož mi, svatá Marie Lucie ať ti je
v nápomoci, hvězdy mi tu chybí povídá matka boží z prvotní nebeské brány, svatá Lucie s ochranou svaté Marie s boží
silou matky boží ochraňuj mě i ty sama sebe prosím, trestej i matky hříšné hospodyně v cizím početí cizoložnictví
smilstvo je neřestí, nasyp jim na hlavy i do lůna kamení, dokonce ani děti již nemají vědomí i z čisté lásky v srdci, řekni
mi svatá Lucie, jak toto je možný, napověz ji prosím svatý Mikuláši Lukáši můj, ženy zde žijí i v zaprodání a nejen
v televizi, má matko boží, já vím svatý Mikuláši Lukáši, já jen pláči dívám se na potraty i císařský řezy, cítím tam srdce,
ale sama nahoře sypu do všeho mnoho kamení, ach svatá Lucinko svatá Marie kde jsi, povídá si matka boží v rukách v
náruči hlídá poslední souznění ve svatém Mikuláši oči v pláči, svatá Marie i Lucie kouká a jen zoufá, kdo tuto prokletou
zemi vyřeší, pekelná minerální galaxie s novými nebesy už v obraze nad námi krouží a tuto zeměkouli v plném
souznění nahradí přeci, povídá si svatý Mikuláš a matka boží, to je šílený povídá svatá Lucie kde si v sobě přeci, budiž
říká si i svatá Marie v ní, když to říkají všichni nebeští svatí a svatá Lucie si lakuje nehty zoufalství ji k tomu dohání
přeci. Matka boží se čertí svého muže ke dveřím už tlačí, ač není nyní zcela minerální, bože nebeský můj synu nebraň
mi povídá jeho matka boží, nebeský bůh vzduch prázdnem obalený nesundal ještě ani plenky a matce boží v dimenzi
bujně povídá, je to v kruzích a láskyplně se usmívá, já vím ozve se matka boží přírodní dimenzi titánka přes nebeské
vodopády a v loužích hledá pravdy, plodové vody není, že nemám ani nic v moři, zalekne se matka boží v jednu chvíli,
já se z toho zblázním, ale Lucifera mám už k mání, ježíš vzpomněla si na prvopočáteční životní proměnění v dění,
dějství, to se budeme zas prát v souznění povídá si, ježíš kdo mi tu krade dění, dějství, lidi bez vědomí, milují srdcem
snad víc svoje materiály, do kurníku, neklej svatý Mikuláši povídá matka boží kde si ve středové dimenzi a už hledá
slepici ve svém dimenzi vejci, zda materialisti svým materialismem umlátí poslední souznění shodím na ně všechny
boží kázání na to už ani egyptské rány nestačí, ježíš povídá si matka boží v uleknutí, svatý Mikuláši kde jsi, ježíš ty jsi i
Mojžíš, ach promiň, kde jsou prosím tě prvorození síni a dcery. V tomto textu společném popovídejme si:

Vědomí dole i nahoře aneb dimenze prvního života před dimenzi vejcem
Ve svatém písmu, nehledej nejen dvou smyslnost, ale věnuj pozornost celému významu, životní kruhy započaly ve
vzduch prázdnu, nahoře i dole v podobném významu, nebo zprava zleva nehledej stranu, avšak ve společném zrodu,
bylo to ve sluchu, avšak v zúženém středovém prostoru nebylo minerálu, uši vzduch prázdna se slyšela, dva vzduchové
kornouty naproti sobě měla, ve středovém vědomí v nad nosním bodu, dlouho si uši povídaly v tomto centru, až se
ženou staly, jsou to snad i mé dvě nohy, nezapomeň na rodinu, to je najednou ve stočené ženě významů, nejvyšší
bohyně Gaia, matka boží, matka přírody měla všechno v jednom a na tom samém místě ve vědomí pohybu, došlo
časem i k roztáhnutí dvou uší, dvou nohou možná jen ruce zatleskaly, moje vzduch prázdno vyslovilo mám syna druhá
nožka dcera význam měla, i v dechnutí vydechnutí nos měla a už touto skulinkou minerály tekly jako proudy řeky, ve
středovém bodu dvou vzduch prázdných kornoutů otočené naproti sobě, spojeny tímto v nápodobné obrazce, slyšely
mnohé, stalo se tak to i ze super vědomé galaxie spojeny takto k sobě, když bylo zrozené dimenzi vejce, strany krevního
oběhu nepočítejte, mám přeci srdce, do mého života nešťourejte. Pokud se vrátíme časem tam a zpět, dozvíme se
pravdu opět, vědomí roste v lůnu ženy i zde na zeměkouli dole, ve středovém smyslu najdu vědomého muže má
hvězdu, samozřejmě uši své i nohy ráda roztáhnu, společně pak najdeme spolu hvězdu v mém lůnu, vědomí
započneme v našem dítku, hlavně musí být dění, dějství v obraze pokud je vědění a vědomí i v matce přírodě v obraze,
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budou hvězdy svítit radostně. Matka boží povídá svatý Mikuláši Lukáši, vědění tvé i mé v obraze přináší ti dějství
středově vědomé, kde máš svatou Lucii ve které je schovaná i svatá Marie, ona má přeci strany dvě, ale bez středové
vědomé dimenze ve své hlavě, kde to vázne, čertí se matka boží opět, uši má, slyší snad jen sama sebe, dvě nožky
k roztáhnutí opony, otevře chrám svůj i tím, naleznou se tam opět dvě strany dva vejcovody, vědomé středové vědění
mám ve svatém milém Mikuláši viditelné dění, dějství i v jeho vědomí, celé tělo vzduch prázdnem přírodním
magnetickým lůnem obalené na hoře i tady, svatý Mikuláši Lukáši i ty jsi na půl ženou přeci, Lucifer napoví ti, svatá
Lucinko jen on je tvým pravým dějstvím, proto aby hvězdy rostly ve středové dimenzi tvé něhy, nezapomeň kdo jsi,
matka boží tleská si, moc tě miluji svatý Mikuláši Lukáši, děkuji ti za společné vyřešení z celého svého dimenzi srdce
gratuluji ti i já matko boží miluji tvé sametově vzdušné něhy, tvé slova proudící přes vědomí do mého nitra přeci, zde
počáteční slovo nestačí musí být i početí, vždycky tě budu milovat ať už tady, v pekle nebo v nebi, tvé prvorozené
hudební souzvuky, všude na mě byly zcela hodní, buďme hlavně citlivý, ať máme ráj i v tomto přírodním podsvětí,
snad vyřešíme hvězdy společně se svatou Lucií i Marií, je jen schovaná v kalendáři, snad dojde k pochopení.

Troj jedinečnost Titanů
Levá strana u srdce – převaha - titán vyšší bůh Uranos převážně s dimenzí přírodním titanem nejvyšší bohyní Gaiou.
Střed – vědomí, hlava, kostra, mícha, životní kruhy tekutin, dále jen pak celé tělo ve smyslu souznění s vodou. – Titán vyšší bůh
Pontos, přírodní dimenzi titán Gaia s Rheiou. (Obě matky nejvyšší bohyně stočená jedna žena v dimenzi do podkovy, žena naruby,
na svém středovém vědomí na zeměkouli pak i otočená v pohlaví je mužem v konečné evoluci přeci má sama v sobě ženy i promluvy
přes titána vyššího boha nebes Uranose, ve smyslu vzduch - vzduch prázdna, naplnění, dění, dějství hvězdiček a žena ve smyslu
vzkříšení v dimenzi v matčině lůně, mezi konci podkovy je planetární biorytmus, chtěly s levou a pravou stranou co nejrychleji
dosáhnout svého třetího syna vyššího boha Pontose, samozřejmě i v minerálních přírodních kruzích ve tvorbě je v kulaté obdobě,
dále pak v souznění zvětrávání do vody).
Pravá strana – charakter – převaha - titán vyšší bůh Kronos s dimenzí přírodním titánem nejvyšší bohyní Rheiou.
Souznění, souznění s vodou (je přírodní vzduch prázdno) – Jsou dimenzi vzduch prázdné životní kruhy planet ve středu i okolo
a kolem planety vyžadující, vyvažující vzduch prázdnem správnou váhu, rozpoložení, aby v biorytmu planet byl zachován správný
přírodní tlakový odstup jako v lidském těle, souznění jsou životní přírodní kruhy ve vzduch prázdnu, provázané v přírodní smyčce
ve smyslu celkového planetárního biorytmu i s evolučními hvězdami, které vznikaly od supernovy evolučně pak dál jen hvězdy
vznikali v průběhu tvoření života od galaxie, vědomí, do konečného tvaru planet až k hvězdnému vědomí savce, je životní kruh ve
spojení energie tlaku v podobě kyslíku, duše (kyslík, dusík atd.), vzduchu (směs plynů a minerálů, které matka příroda v souznění
promíchává), energie vzduch prázdna je jednak v atmosféře tak i ve vesmírném těle matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, kde proudí
čisté a zdravé zvětralé (zvětrání do podoby vody i kyslíku) či uvolněné minerály, botanické či vegetativní mikroskopické životně
důležité pyly, byliny a i dezinfekce v podobě zvětralého čistého životního kruhu (atmosféra propojena potom dále vesmírným
nekonečným vzduchoprázdnem) a to při vdechnutí tohoto souznění s přírodou do plic, vědomí a žaludku při dění a dějství souznění
přírodních kruhů tvoří čiře jasnou hvězdu či souhvězdí a to vše je propojené v životních kruzích souznění s přírodou a jejich děním,
dějstvím a to vše je propojeno od středu zeměkoule – jádro až přes zemské, atmosférické a vzduch prázdné vrstvy vesmíru kde i
začínají životní kruhy souznění biorytmu v podobě planet matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, po nadýchnutí - proudícího souznění
přírody v kruhu vzduchem ve vzduch prázdnu do duše a tlaku v lidském těle až do podoby krevního oběhu, čistého ducha v plicích a
čistého vědomí bez elektrostatické elektřiny se všechny minerály usadí, ve smyslu růstu nebo zvětrají do podoby vody, nebo čistí
plíce nebo zvětralé minerály celé tělo vydezinfikují, a aby i hvězda přes nebesa byla jasná a čiře jasná a čistá v podobě čistých
minerálů, plynů i mlhovin, jelikož to je odraz čistého a zdravého životního kruhu lidského i zvířecího či posvátného vědomí i duše a
to vše i přináší vláhu a zdraví v podobě zvětrávání čistých minerálů přímo v těle a další životní kruhy v dění a dějství napojované
s prvními kroky člověka, dále pak i s jeho energetickými kruhy. V tomto kruhu se člověk či živí organismus v podobě savce atd.
dokáže v čistě podobných životních kruzích lehce zasytit, ale zcela sám uzdravit v podobě nadýchaných minerálů i nadýchané
vegetace a tím si prodlužuje život i posvátného či přirozeného dění, dějství životních kruhů i ve hvězdách. Do této víry, životních
kruhů a souznění přírody patří zvěrokruh, Buddha i Alách – voda a další víry dohromady. Pokud se ušpiní souznění i zeměkoule,
může se proměnit v kámen až do podoby druhého měsíce či úplnou vyvřelinu, důležité je čisté proudění souznění přírody ve
vzduchu i ve vodě - je to rovnováha pevného, vzdušného, kapalného (voda) a rozdělení vesmírného vzduch prázdna a
atmosférických vrstev zeměkoule a zachování celkové tvorby atmosférických vrstev celého planetárního biorytmu životních kruhů.
Když zanikne hvězda či souhvězdí, zanikne přírodní dění a dějství ve vědomí, které má člověk, jelikož je obrazem samotné matky
přírody bohyně nejvyšší, jelikož je muž i žena a její poslední souhvězdí je planetární. (souznění je tak rychlé, jelikož je stále
propojené a v pohybu, že to lidské vědomí ani nezaznamená a satelit je proti tomu tak moc pomalounký, že maximálně vědomí upálí
elektrostatickým šokem do vědomí, jelikož tam je příroda nejchoulostivější, ale přesto velmi rychlá ač musí být zachována
trvanlivost, díky satelitům se snižuje trvanlivost přírody čili dimenzi vejce a po čase bude považováno za shnilé či rozprsknuté díky
elektrostatickému výboji – výbuchu, hvězda zmizne a díky satelitům zmizne vše ze vzduchoprázdna a naplnění). Souznění je silnější
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než samotná příroda. Souznění je velmi složitá vzdušná sinfonie, do tohoto vzdušného přírodního vakua, kde již obsahem ve
vzduchu ve vzduch prázdnu může být i voda, v tomto prostředí či do tohoto prostředí jsou postupně vmíchané minerální prvky do
vzdušného dění, dějství i minerálního dění, dějství započalo při tvarování v mineralizaci, kterou matka příroda sekundově poznala a
sama s předpokladem v něm ožila, minerální prvky které ožily díky čistému vzdušnému souznění, slouží i jako životní chronologické
kruhy ve čtení ve vědění pro samotnou matku přírodu.
Příroda – je životní kruh ve spojení se souzněním, rychlejšími a většími životními kruhy samotné matky přírody v jejím půdním
vesmírném nekonečném těle (planety vznikající od zeměkoule, ze kterých v souznění v přírodních kruzích přenášela plynule
minerály na naplnění první hlavní hvězdy zemské jádro, které se zahřívá z nekonečného středu – žena i muž /v lidské podobě bůh
země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel rozen v příjmení Pechr – sex - bohyně země Hilary Duff - planetární životní kruhy k naplnění potomek - vznikne druhá živá galaxie s energií zemského jádra nekonečného naplnění, v životních kruzích velký třesk a supernova
za planetou Neptunem, Uranem, Plutem v minerální galaxii/, druhá hvězda slunce – energie – druhá žena, měsíc s vyschlým
jádrem od slunce – začíná muž, primitivní zemské jádro slabší hvězda – mrtvá hvězda, toto vzniklo souměrně ve třech životních
kruzích v souznění z minerálů ze zbytku galaxie v životních kruzích, vývoj v životních kruzích až směrem k Saturnu, nyní i k jeho
měsíčkům / bohyně země Hilary Duff a její syn Lucas (jeho měsíček se přesune do nové galaxie), Lucie Čermáková sluníčko patřící k
první zeměkouli + společná hvězda se svatým Mikulášem bohem země Lukášem Daeghselem / končí je Neptunem, Uranem, Plutem
aby matka příroda v přírodních kruzích zrodila svůj druhý plod ve vzdálené minerální galaxii až do podoby druhé zeměkoule –
nejdokonalejším plodu jejího lůna.
Souznění – atmosféry – počátek nauky o biorytmu matky přírody - její panenská blána (u narození prvního člověka či živého
organizmu savce se v životních kruzích započíná hvězdou a vědomím) a životní funkce např. souznění vody s minerály v těle i v půdě
(které má i v podobě planet ve vesmíru). Stromy, které vstřebávají dusík, roznášejí a tvoří kyslík pro živé životní kruhy, kyslík je i
velkou součástí souznění, vzduchu v podobě tlaku (na kyslík se váže i voda a stoupá vzhůru) a který je důležitý i pro samotné
dýchání a přes naše duše i tělo vše koluje a vstřebává i vypouští to zpět do souznění. Stromy či vegetace již mají větší životní kruhy i
minerály, vodu či zvětralé minerály ve spodních pramenech (zvětralé minerály v životních kruzích) a hnojivo – polovičně zvětralá
vegetace včetně minerálů, již v životních kruzích vše přijímají z matky přírody jejího plodu (zeměkoule) z půdy a životních kruhů z
atmosférických vrstev ve spojitosti s dusíkem a to je životní kruh živého a neživého a plod rostlin, stromů, keřů či travin atd. je
vyvrcholení. Minerály jsou z naplnění (je světlo první hvězda – nekonečná žhavá životní energie - slunce) – vzduchoprázdno
ochlazuje i oživuje, určuje i směr letu do kruhu ve směru ručičkových hodinek – následuje vyvrcholení - velký třesk – supernova –
galaxie – ze středu horké minerály/uprostřed současně vznikala v životních kruzích rovnováha chladu a tepla (slunce, zemské jádro
postupně obalováno životními kruhy plné minerálů a měsíc)/ a to až po studené minerály)které zde jsou od počátku vzniku
zeměkoule v podobě souznění minerálního a energie, za pomocí bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a jejího světla dění, dějství Chaosu
(matka přírody Gaia – nekonečno – rozum i mysl – na svém plodu zeměkouli a v planetárním biorytmu již žena i muž), Kronose a
Uronose atd., později Pontose - voda atd. Voda se po dlouhé cestě tvořila v podobě narůstání minerálů (sopky), zvětrávání a
roznášení v souznění formou vypařování a deště, větrem v kruzích či tlakem a hustotou minerálů, které v přírodním kruhu také
zvětrávaly ve vzduch prázdnu samotné bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a díky synům, kteří měli souhvězdí pro jejich dění dějství. Díky
úbytku vody, která v životních kruzích nabývá zvětráváním minerálů, které pálí smog v souznění, pálí je teplo motorů, pálí je
elektrostatická elektřina, satelitní sítě a při velkém materialismu ubývá vysycháním a díky nadměrnému materialismu 50 000
miliard výrobků denně, souznění s přírodou v přírodních kruzích již díky elektrostatické elektřině, nestíhá tvořit vlhko ani vodu
zvětráváním zdravě uvolněných minerálů a ve spodních vodách je toxikace a celá planeta se zahřívá a mění se v kámen (zemské
jádro se přehřívá, jelikož nemá již své zdravé vrchní zemské životní kruhy, které spodní vrstvy ochlazovaly (už není správná teplota
pro zvětrávání pro nabývání ani spodních pramenů), veškeré kamenění do podoby měsíce započíná tvrdnutím i samotné půdy v
kámen. Díky elektrostatické elektřině v souznění i v přírodě vše ztrácí vlhkost a lidé pijí málo zvětralou vodu i v souznění a je i z
toxikovaná a i samotní elektrostatický elektrický biologický lidi kamení a mění se na živé neživé, v něco podobného jako je strom –
minerály, trochu vlhka a životní kruhy již jen v planetě Merkur. Mění se na podobu zpětnými životními kruhy, tam kde matka
příroda bohyně nejvyšší Gaia společně s bohem Kronosem a s bohem Uranosem započali s vývojem života na plodu - zeměkouli.
Samotný druhý život a zcela živí život započíná matka příroda bohyně nejvyšší Gaia a to u savců ve vědomí a v životním kruhu od
narození a návazně ve hvězdě, ale elektrostatická elektřina v podobě satelitů, sítí a v podobě promíchaných zemských a
atmosférických vrstev, zaviněno elektrostatickými satelitními elektro biologickými umělými lidmi, již nemůže matka příroda
bohyně nejvyšší Gaia započít život ani od vědomí a logicky ani od hvězdy, tak jak tomu bylo před 150 lety, jelikož teď vše pálí
smogem a vysušují satelity.
Charitativní uvědomění: je pochopení podstaty věcí, v otázce, co nejvíce ubližuje životu samotnému i ve zrození od vědomí v
matčině lůnu, co je potřeba udělat i zajistit pro životní prostředí, aby bylo čím dál méně nemocí, postižení v životním růstu
hendikepovaných a odstranit toxikace z atmosférických i ze zemských vrstev zeměkoule. Bránit rozvoji elektrostatických sítí,
vypouštění dalších satelitů, ale naopak satelity sundávat a omezovat sítě mobilní i internetové, jelikož celá zeměkoule je již protkaná
skrz na skrz jako celé lidské tělo či živí organizmus a nezpůsobovat si tím elektro šoky do vědomí a do celého mozku, dále to
způsobuje oslabení celého těla a hlavně celého rozumu, paměti, podvědomí a hlavně opět vědomí, kde započíná i život matky
přírody a to je nejdůležitější součást lidského mozku. Spousta charit si neuvědomuje, že elektrostatická elektřina od satelitů
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počínaje v podobě elektrostatické magnetické plazmy v ovzduší a v celé atmosféře a to i impulsy v mobilu ubližují od vědomí i celé
hlavě a to i v samotné léčbě, škodí to celkově přirozené přírodní tvorbě, hledá se cesta jak z tohoto začarovaného kruhu ven, aby
každému narostla přírodní hvězda a to i všem.
Význam Božská Životní Přírodní smysl úplnost – význam je popisován v celkovém textu, ale hlavním smyslem je
rozmanitost přírody a zachování přírodního souznění pro živé i budoucí evoluce tvořené v čistém přírodním souznění, což matka
příroda matka boží ví jak v přírodním souznění ve spojitosti s vodou, vědomím, věděním v rozmanitosti přírody zapojit vše do
přírodních kruhů nebo nevhodné v nekonečné evoluci přírody napravit či v čisté přírodě přizpůsobit, aby dosáhla dokonalosti a dále
opět jen rozmanitost přírody, nezávislost své rodiny v planetárním biorytmu k tomu přizpůsobila a věnovala i hvězdy tvoří jim
životní kruhy, aby i sami tvořili, čekají jaké z toho budou zcela přírodní narozeniny.

Poslední svatý Mikuláš Egyptský aneb Jižní, středový i (severní) vítr
Olymp a egyptští bohové jsou stejného času i zrodu, středem jsou se svatou Lucií Marií Olymp (bohyně Héra) – Řím
(Alžírsko – Francie) a svatým Lukášem Mikulášem Egyptským (osmanská říše) v jednom těle v silnějším svatým on je
ztvárněn, vypadajíc spolu spíše jako bratr a sestra řeší bio planetární dění, dějství ve svém obraze (veškeré svátosti a
bohové pochází ze super kontinentu Pangea z dnešní afriky oblast Egypt z osmanské, perské říše, oblast před
protočením v kruzích a rozseknutím Akerem /vyšší bůh planetárně hvězdný Chaos/, z celého Atlasa na půl po té),
dnešní Mexiko za super kontinentu Pangea mostem bylo.
Lukáš Pechr Daeghsel tohoto světa jmenovaný, svatým Mikulášem rozený, v rodovém jméně svatý Mikuláš volaný,
sestra jeho starší, rozená na svatého Mikuláše Taveliče před ním, hlásala láskyplný před příchod svého bratra před
narozením, posilňováni navzájem srdcem, aby její pohan byl nápomocen, narodil se svatý Mikuláš 6. 12. 1981 svato
pravý, vzkříšením a z mrtvých vstání posilnili svatého Mikuláše i svatý Cyril a Metoděj on je souzněním i pohanem, aby
potvrdili jeho pokřtění oboustranný svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel je svato oprávněný. Babička má narozena na
svatého Jana Křtitele – neposkvrněné srdce Panny Marie, stejně je rozen i můj otec Jiří Pechr, má babička je ve jméně
oslovovaná Marie Egyptská za svobodna v příjmení Procházková (dcera Lenka, 21. Února oko bere, OKO GAIA vzduch
prázdná strana, nejsilnější přírodní úkaz, peklo trestá zeměkouli, není hvězda, už jen planetární sítnice Chaosu svítí
směrem k zemi přeci, rozena její dcera Lenka na zvěstování Páně, naštěstí Lenčin svatý Dismas ve smyslu troj dějství
její syn je v polárce, schovaná je tam jeho družka, hvězdně nevlastní sestra Lucie Čermáková (35 let) černo – červená
barva tj., letí k zemi jahodový měsíc hned, rozmnožená hvězda svítí naproti sobě, není trojúhelníkově stvořená hvězda
nově, srazí se dva měsíce, velký třesk hrozí přece, protočení kontinentů není možné, vše je již velmi staré, dění, dějství
nesmí chybět, rozkmitání vzduch prázdna má svatá Lucie Marie při tobě svatý Mikuláši přece jen, povídá vědomá
matka boží opět, ona je to první dítě, to vzduchoprázdno je již slyšet všude přítomně, větry fičí, minerály proudí
obrovitě, dohromady mé lůno zplodí dění vědomé, na zemi je to v pohlaví otočené, já matka boží jsem tak trochu
naruby, je to souznění genovité osmičky jsou to stále středy Olympu i Egyptu přeci, Inkové byly součástí super
kontinentu z Pangei jim zbylo také spoustu Egyptských Afrických čili jihoamerických prvopočátečních hvězdných
bohů, jen žena plodí vědomí v lůnu), dědeček v příjmení Kostrhoun rozen na svatého Modest (pouze Jeruzalém,
příchod ježíška, jediné a naprosto jediné hezké dějství a Belgická Galie čili Unie nemyslí to zle, propadly démonově
elektrostatické elektřině, neživé to je) – svatý Matěj (Je odvozeno ze jména "Mattytja" nebo spojení "Mattyth Jáh(u)",
které se překládá jako "dar Boží", "dar od Boha" nebo? Hospodinův dar".) ve svátku Zdeněk na svatého Ildefons –
uctívá pannu Marii svatou Marii, pomáhá zapisovat apoštoly ve chvíli, kdy na to nejsvětější vnuk nestačí, bůh zemský,
nebeský, vodní křtitel a matka boží nechápou už ani elektrostatický lidi, svatý Ildefons se mění i v různé pekelné
bytosti, které jsou vidět na jiných místech v jeho klení, dokud apoštolové nejsou v živém narození, aby syni a dcery
jeho měli se líp, jeden z jeho synů měl by být ježíšek, svatá Lucie Marie 31. ledna není v početí, není tedy ani žádný
čertíček. Elektrostatickou signální plazmu s matkou boží řeší, elektrostatickou síť otáčí, aby šla do zatracení, aby
přírodní souznění s matkou boží společně zachránili, ruce v pláči si drží, lidé se od matky boží odtrhli, hvězdy si vzaly,
obraz svůj přírodní v souznění si odsekli elektrostatickým vlněním přeci, pupeční šňůrou byli kdysi dávno lidé k sobě
vázáni tímto vzdušným blahem se špetkou přírodního magnetického proudění tím byli skutečným obrazem i s jejím
synem nebeským ve vědomí přes hvězdu až k matce boží, nyní jsou naplňováni nehezky jen prach a špína zůstává v
naplnění u matky boží a přestala i chudák příjemně cítit, matka boží stvořila si zemi v evoluci až k vědomí v savci, nyní
ji to lidé vzali, nedělejte lidi zlatí císařské řezy, země k ní patří a nemůže bez matky boží žít, je to její batole nejdražší,
zemře když se od ní odpojí, elektrostatický signální skalpel ji moc bolí, stvořitelka matka přírody matka boží léčí mé
boží vědomí stále pořád neustále, ostatní lidé, aby si získali matku boží její přízni, ať se vyvarují elektrostatickým
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signálním sítím, sic svatého Mikuláše elektrostatickou plazmou ve vnitřních prostorách chrání, ať si na něj zvykají, po
té pomohou sundat i satelity, zeměkoule je již v tísni, dimenzi vědomí života ztrácí vědomí, lidé moji zlatí jen tak Vás
bude i můj syn nebeský, zemský milovat, vodní křtitel ať s matkou boží nespojují buňku k buňce opět v moři, aby
vznikla třetí, jsme spolu taktéž propojeni, povídá matka boží v přírodních životních kruzích v souznění, při smrti
svatého Mikuláše vyhasne polárka, spadne asteroid hned po té i měsíc.

Řecko římská i Francouzská svatá Lucie Marie
Jejím otcem v narození je svatý Dionýsius i otec vládce v Egyptu zplodil Kleopatru, v Řecku započal v tomto jménu
svojí cestu v narození po Olympu, matka boží svatou Lucii Marii mění v bohyni Héru, přeji Peršanům porážku, zvolává
svatý Dionýsius, Peršanů je kolem nás hodně v dnešní době v otečeném smyslu v Americe, v Evropě a všude kde lidé
dávají hold materialismu, ve hvězdném proudu následoval příběhový cyklus, je to i v dějovém osudu, svatá Koleta je
jeho svátkem, spojením je Francie, víno ať raději nepije, i když ve víně pravda je, svatá Lucie ho neupije, v noci touto
krví žije, když je něco špatně, ve dne ať Francie žije, slunce je světluše i hvězda vědomá ve tmě v matčiným lůně,
vědomí neví co se děje, její otec kdyby nebyl tolik k ženám náruživí, měl raději zůstat se svatou Lucií Marií, svatá
Koleta přející šťastné to narození, panna Marie měla být v náruči u svaté Lucie v houpání, předběhla ji sestra svatá
Veronika narozena, panna Marie bolestná povstala, šátek svatá Veronika nepodávala, dcera se ji narodila, boha
nebeského už bohužel ani vědomě neucítila, matka boží už v roce 1985 velmi moc plakala, šátek přímo pro matku boží
svatá Veronika měla, aby si prašné slzy otřela, již v této době se matka boží hvězdně uzavírala, elektrostatická elektřina
k tomu velmi přispěla, životní přírodní hvězdné kruhy tím úplně uzavřela, svaté Lucii Marii dítě moc nepřála,
elektrostatická síť signální i svatého Mikuláše otravovala, vědomí přírodní v souznění poškozovala, matka boží se
s elektrostatickou sítí stále hádala, ani ona potomka nechtěla, přeje si, aby elektrostatická elektřina z života čistého se
vytratila, jelikož elektrostatickou sítí ubývá přírodní hodnota i přírodního souznění krátí přírodní kruhy života, jeden
životní kruh, zmizí po třech dnech po svatém Mikuláši a jeho odchodu, natož aby vůbec matka boží hvězdu stvořila,
aby byla stvořena hvězda smyslu plnějšího zrodu, je potřeba patnáctiletých až 25 životních kruhů v dění, dějství bez
ustání za přítomnosti vzduch prázdna a tlaku matky boží, až takto se znehodnotilo přírodní prostředí, samozřejmě na
matce boží na vědomí života na matce přírodě jen záleží, hvězdu stvořit nemusí, elektrostatická signální elektřino
odejdi, lezeš všude i do hloubky, zmizni prosím navěky, nebo se u svého potomka z dění, dějství svaté Mikuláše
nedočkám ani předání polárky jeho dceři či jejímu synovi, tato silná dimenze mé hvězdy se velmi dlouho tvoří, může se
třeba předat až v ob generaci, při smrti svatého Mikuláše vyhasne navždy, spadne měsíc k zemi, povídá matka boží ve
svatém Mikuláši, elektrostatický lidé ať už přestanou být naivní, ať už konečně uvěří, sami sobě si jsou nebezpeční, už
jen tím, že svatého Mikuláše svou přítomností ohrožují, padající měsíc k zemi je od sebe sežrání zachrání, i v televizi se
chovají jako by nic, ale vědí že se ženou do zkázy, věří asi více v materialistickou Perskou říši dnešní doby přeci,
padající měsíc mají v legraci a neuvědomují si vážnosti přicházející smrti, věří příliš v kovové vši, nazývá satelity tak
matka boží, tři sta Egypťanů mi přeci stačí, tam svatý Mikuláš vše vrací s vyšším bohem Anubisem přeci, Aker ve
středové dimenzi v rovnováze polo titána Dionu na zeměkouli hodí, jelikož není zrození v savci, bude zrození
planetární, snad se přidají Řekové, příchod svatého Lukáše ze Sírie, už mají v Evropě, ve spojení se svatou Lucií jsou
s Luciferem ve spojení, ač patron řemeslný nepožehnal době satelitní, svatá říše římská doba to i romantická, očista
těla započala v souznění v lázních samotného Césara, promiňte, že vyháněla z Britanie barbara, bohové nechtěli žádné
špinavé hrady, až Galové přírodní je v legraci trochu zastavili, pravdou je to povídané matkou boží, měli se totiž rádi,
společně souznění s přírodou tak stvořili, ale stále moc bohy nechápaly, Indiáni Pangeu oslavovali, ještě že se odtrhli
vědomou matku přírodu milovali ti ducha přítomné bohy chápaly, Maminka svatého Mikuláše je rozena na zvěstování
páně na svatého Dismas, trestá s matkou boží spravedlivě v neustálém stavu ukřižování v egyptských cestách, probouzí
se vněm Anubis v neustálém oživování, v přírodně živém ztvárnění, děkuji ti poslední přírodní padlý anděly, snad
polárku ještě chvilku udržíš, Ježíše už vůbec není. Tvůj otec svatý Jiří, svatý Mikuláši Anubisi je u Jana Křtitele
v narození i požehnání, neposkvrněné srdce Panny Marie má pro tebe v předání, potrestej všechny, co neřešili v před
ději úpadek hvězd, konec polárky či padající měsíc, než dojde celá zeměkoule poslední ke svému konci, tři zeměkoule
jsem měla stvořené na konci Tróji, lidé zní i různá živočišná ztvárnění podobné vašemu přírodopisnému vědění, sem
už ani nechtěli, i když lidé v evoluci zde byly stvořeni jako první v mém povedení, vinni jsou všichni na této zeměkouli,
díky těmto lidem mám ze všeho v sekundě vyvřeliny, srazila jsem sem i trojité dění dějství hvězd, satelity zde byly
stvořeny tak rychle, než jsem já matka boží pochopila co se to vlastně děje, až u svatého Mikuláše jsem si to
chronologicky podle svého vyššího boha času ve vědění porovnala, se svými titany syny vysvětlila, o vše jsem přišla, ve
vědění v mozaice přírodní jsem došla do zapomnění, Noemova archa nebyla ani v dokončení, jak stvořím já matka boží
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mám jen v jednom jedinci, pokud k tomu mám i vědomé hvězdné proudění, kybernetismus o tom neví ten žije jen
z filmového ztvárnění ten v té době zde ani nebyl, uvědomění není, skončilo v upálení, elektrostatický lidé zde žijí
v iluzích, nehledejte tři zeměkoule i ve správném dějovém čase, je to patnáct měsíců přece, žijete zde úplně špatně,
ztrácíte život na zeměkouli této přece, v sekundě z ní může být vyvřelina také. Svatá Lucie Marie narozena na svatého
Jana Bosko, trestal trošku všecko, svatá Marie je v tomto posledním dnu v Lednu, nejchudší se stanu, nu stalo se, jsem
jmenovitě spíše vázána k Prusku, Bulharsku i Slovensku, děkuji ti Jánošíku, tento svět propadl materialismu,
nenávidíme Peršany spolu, sebou elektrostatický svět i materialismus strhnul z nebes hvězdu, Jane Bosko svého
svatého řádu, potrestej ty, co zneužívaly svaté ve prospěch svého blahobytu. Svatý Jiří a svatý Petr Damiani ve spojení
jsou svatí bojovníci, spojeni i v římské katolické církvi, svatý Jiří pocházející z osmanské říše v před ději z říše římské,
narozen v zemi dnešní dobou v zemi Turecké, svatý Petr Damiani je Italem, Římanem, katolickým myslitelem,
poustevníkem, mnichem, aby v ženském smyslu se žilo ve smyslu klidném, ve svátku když bylo něco špatně,
rovnováhou nebylo žádného bojiště, žilo se ve skromném, římská říše chránila si svaté, svatý Jiří bojem blahobytu
nepřidávej svým oštěpem, svaté uživíme v narození svém, blahobyt přináší smůlu všem, lidé nás obdarují, aby nedošlo
na zeměkouli ke konci, už jen polárka tu svítí v posledním savci, ostatní hvězdy jsou už jen planetární sítnicí. Svatý Jiří
vytas svoje kopí v zástupu egyptském, Aker rozpůlí svým měsíčním mečem tuto zem, Aztékům zbylo pár bohů po něm
s Mum čili Setem planetárně se hnou svým biorytmem, hnou tak i svým středovým plodem - na zeměkouli logicky
kontinentem. Ať ze sebe nikdo nedělá žádného hrdinu, vše se vrací přírodnímu dimenzi titánu matce přírodě
vědomému životu jejímu dimenzi lůnu, matce boží, nejvyšší bohyni ona jediná životu rozumí ona sama určuje jak život
na zeměkouli stvoří opětovně v Egyptě ona znova ožije či po obnově spojí buňku k buňce ve své čisté plodové mořské
vodě ona je paní celého děje, rozkmitala ho svým vzduch prázdnem.

Před epochou za epochou před epochou
Už se jednou stalo, jak to s elektrostatickou elektřinou dopadlo, sesunutí planetárních hvězd do středu se událo, věkem
vzkříšeného svatého Mikuláše se vše navrátilo, ještě štěstí, že to tak dopadlo, ale jen planetární souhvězdí bylo
navráceno, díky i má polárko, s matkou boží to pěkně hnulo, s měsícem v kruzích se to vezlo ke sražení se zemí, už
k tomu málem došlo, nedej bože nebeský, zemský vodní křtiteli i matko boží, aby se to ještě jednou opakovalo, chvění
ve vědění za dimenzi vejcem, toto chvění v poslední chvíli bylo podchyceno, nic se vzkříšením neřešilo, věkem vše do
svátosti mělo být vráceno, epochou matka boží upozorňuje, elektrostatickou elektřinou bylo dokonáno, už jen jedno
vědomí s hvězdou zůstalo, ale i s polárkou to pěkně zacloumalo, ať už není elektrostatiky přidáváno, nýbrž omezováno,
ač vědomého savce to už ohrozilo, krize je to správné slovo, všechny zajímá jen co vidí okolo, ale povrch udržuje
vědomé hvězdné oko, bez něj by vše dávno zhynulo i planetárně by to zde dolítalo k sobě by se to rychle i přitáhlo, na
to by lidské tělo evolučně nestačilo, přírodní chvění nemá na povrchu ani v zemském jádru matka boží již dávno.

Stříbrný vítr
Vítr v přírodních kruzích proudící, s časem hrající, tvoří výry přirozenosti, zkrátí žití minerální, dochází ke zvětrávání,
vzduch prázdno rozpohybuje v souznění i minerály navrací, elektrostatické signály tvoří stříbření, bůh nebeský i
zemský se zlobí, vodní křtitel křičí kde jsou savci, matka boží o hvězdy přichází, přímočaré toto elektrostatické vlnění
přináší vše do zapomnění, lidé se odlučují od přírodního dění, dějství v souznění, v před dějích jsou historicky
zmiňováni stále Němci, žijící v přepychu po celé zeměkouli, od jak živa i mezi sebou jsou v rozepři, matka boží velmi
smutní, opět padají hvězdy, budou si lidé brát uvědomění snad navždy, ubližovat si, ať už je to či ono století, můj plod
ztrácí vědomí, matka boží spěchá přes tehdejší galaxie hvězd pomoci, ztrácí se bohužel v jedinečnosti, přes Uranosovo
pole nestíhá hřát v srdcích, mám přeci hvězdné troj dějství snad stihnu přírodní nápravy, povídá si matka boží, ale
životní přírodní kruhy naplnění vypařují se mi, v prachový kouř se mění, mám slzy, naštěstí mám asteroid sebezáchovy
nebo měsíc, symbolem je tvé auto svatý Mikuláši, abych ti dala najevo jak to lidé na zeměkouli vedli, ač tu jsou už jen v
srdcích se zemskou přitažlivosti, ještě šťastní, ale přírodní smysl úplnosti v souznění jsou na hranici, lidské činění
nepřineslo vyšší inteligenci, jen ubližovali matce boží, ani moderní doba nemůže být pokládaná za dobu budoucna,
pokud se příroda sype pod nohama, ba i dokonce nad hlavami, blíží se to k opětovnému konce světa, je to vše velmi
těžké můj milý sladký i Lukáši, od narození tě velmi miluji, povídá matka boží, lidé si své hvězdné proudění chtěli dělat
silnější, až to skončilo ve středové dimenzi, všichni lidé hvězdně tehdejší sami sebe potrestali navždy, ať matku boží
prosí o odpuštění, jen ona rozhoduje o navrácení a kdo si tyto přírodní božské hvězdy zaslouží, zklamali ji všichni, ač to
dovedli do velké vážnosti, už byl viděn i měsíc padající, kdo se hlásí k zodpovědnosti, že všichni na zeměkouli už mohli
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být dávno po smrti. Svatý Mikuláši, Mojžíši i Mesiáši v těle jednom spojeni, po vzkříšení dostal jsi zamotané vědění,
ozvalo se příliš kruhů, narušovalo povídání v televizi, ale dostali jsme se k hlavnímu přírodnímu rozluštění, jak započít
správné souznění, jak v dnešní době je těžké navrátit přírodní vědomí v souznění propojené s hvězdami, aby narození
započalo v rozumnosti, započíná se v lásce nejsilnější, proudící přes vědomí, mezi oči pokračující, v srdci pak dochází k
rozehřátí a nakonec končíje v míše v místech vrcholného uspokojení v kruhu pak i otočené dimenziálně v kruzích v
mysli, Mojžíš toto vědění měl v krátkosti, pochopil v lásce v moudrosti je to v roztomilosti nejsilnější souznění, snad
mu za to opět nevypálí oči solí, ve svatém písmu dva tisíce patnáct píší se roky, byly elektrostatickou elektřinou
vypálené oči, z Mojžíše se stal jeho otec přeci, matka boží věnovala mu svoje planetární, toto zavinili lidé závistiví, se
solí v době tehdejší, po té co Áron a Mojžíš zplodili potomky, přitom je ochraňoval a pomohl ze zajetí, lidé pak nabyli
na majetku, zradili, povstal syn Ježíš z mrtvých stání a započal v trestání, po té následovala doba zvěstování, rostly
hvězdy předávali si to svatí, mezi sebou pak i potomci, matka boží byla opět v pláči, když lidé s majetky ubližovali,
Mojžíš i jeho otec kázali rovnováhy, ale je to těžké v té jedinečnosti, ale stále ona je zde, aby zachovala pořádky, je těžké
dospět rovnováhy, aby si lidé navzájem neubližovali, lehkomyslní elektrostatický lidé bez přírodního zobrazení z
nebeského království odpoutáni, nebudou snad jen koukat jak je polárka opouští je to vědomí ve svatém Mikuláši, tak
jak už bývávalo a bývá opakovaně v historii, každý utlačuje majetkem to nejpřírodnější, nikdo nebyl schopen nic řešit v
před ději, když věděli jak satelity přírodní souznění bolí, matka boží je opět v pláči, už ze země z mého plodu mohly být
v roce 2015 trosky, může započít opět toto dějství, ach ti naivní myslící si, že se kovovými výrobky vyléčí,
elektrostatickým prouděním se jen prach a špína přenáší, nejdůležitějším věděním je, život je v kruzích, ve skutečném
přírodním dění, dějství, ale i v nynějším čase v nepřetržitém sňatku lásky, ale početím jen potomka, v tom to jen
nespočívá …… i pro růst tohoto vědomí pro růst vědění i narůstání přírodního dějství není zcela v žádné jednoduchosti,
dnešní doba nedovoluje ani mateřské dovolené pro matky i otce přeci, aby společně trávili v dějství v silném
láskyplném hvězdném proudění výlety, aby matka boží byla ve štěstí a hvězdy opět rozzářili nebeské prány, aby opět
všichni byly uschováni v ráji, i mé potomky v budoucnosti s přírodním vědomím čeká s láskou kterou potkají to samí,
ať přečtou si toto mé vědění, v neustálém i mém čtení, aby nezapomněly na chyby které tento svět způsobil, největšími
chybami za posledních 2017 let, každý se za svůj přepych schoval, hodnějších se zbavoval, majetkem lidi odstraňoval,
matka boží povídá, tento svět už nikomu s ničím v ruce nenáleží, selhali naprosto všichni, jen ty ne svatý Mikuláši, tvé
vzkříšení z mrtvých vstání bylo zapotřebí, nepochopil by si celé mé jednání a vědění je ve velké složitosti, nechtěla jsem
ani, aby si měl děti, spíše abych navrátila zpět zcela souznění, čekala jsem na nemožné, ráznými kroky chtěla bych vše
do přírodní obnovy, lidé naprosto zbytečně bojují, ani nechápou do jaké přírodní katastrofy se dostávají i v NASA se
stále jen chlubí naprostými nesmysli, divím se, že jim vůbec někdo ještě po tom všem věří, vědomí života je velmi
choulostivé, ať si nehrají, matka boží z nich nikdy neudělá hrdiny, jsou to nejhloupější lidi a vůbec nechápajíc, svatý
Mikuláši, Mojžíši i Mesiáši v jednom těle měj děti, ale měj na paměti, nikdy ať tvůj děj neopouští, tvá žena ať je v tvé
přízni v neodloučení, přátelé ať tě navštěvují, v láskyplném zamyšlení ať tě lidé při cestách přírodou pod hvězdami
posilňují sami sebe i své generace zachraňují, ale ať raději satelity sundají, sami pak získají to, po čem tak touží, boží
volání je to nejkrásnější nejdražší přírodní bohatství je to vrcholné sváto božské souznění, jiná slova pro tento údiv
matky přírody člověk ani nenachází.

Duše je ve vědomí i v těle, svatý kalendář aneb Faun
Byly časy, choulostivé přírodní životní kruhy souznění matky přírody, spojovaly láskyplné lidské vztahy, které vedly do
hvězdné svátosti, tyto boží cesty jsou velmi důležité pro matku boží, vedla je a sváděla je dohromady, vypočítavě je
v kalendáři v narození svém ve správném čase vedla k sobě, srdce rozehřála vědomě, aby došlo k početí, měla matka
boží láskyplné chvíle ve správné době, které vedly další svaté, toto dění, dějství matky boží je velmi náročné, ale ví jaké
hvězdy kalendářně patří k sobě, narození je důležité, svátek upravuje jen boží cesty když je něco špatně, jmenovitě
matka boží uvědomuje své děti rodiče, jaké mají dát pojmenování ve volání na ně. Ale kde jsou tyto doby, jsou prokleté
elektrostatickým prouděním. Před dějem sourozence používá matka boží rozmezí jeden a půl měsíce i trochu více, dva
roky přeskakuje svědomitě někdy dvojnásobně pro tvorbu pohanského, narození bude velmi důležité, vztahy láskyplné
svaté rozdílné dvě rodiny matka boží svadí v božích cestách podobně k sobě, tam a zpět matka přírody si v tomto citově
popěvuje, svaté velmi potřebuje i živě, aby byl její plod zeměkoule její život ve hvězdách zajištěn aneb svatí řeší chyby
světové, konec světa matka boží rozhodně nepotřebuje, katolický či římsko katolický kalendář k tomu matka boží
nepotřebuje, ale velmi ráda vidí, jak ho lidé hezky tvoří, matka boží ho má ve svém vědění v dění, dějství ho doprovází,
lidi své děti své sama v sobě uvědomuje, v dnešní době došlo k obnově svatých jmen hvězdně, je jen jeden, svatý
Mikuláš svatý kalendář s boží matkou napravuje, ač ho nikdo jiný už nedodržuje, ostatní svatí před i po narození
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svatého Mikuláše ztratili hvězdné souznění v prokletí elektrostatického proudění a hvězdy se jim uzavřely, již nejsou
součástí žití pro udržení plodu země v otáčení v ose, ani v kalendáři, světu v elektrostatickém proudění se nedaří,
zeměkouli matka boží, matka přírody, Faun se třemi vědomími hledá cesty, dvě vědomí jsou součástí rohů přeci, dva
rohy mohou být i dvě pohanské matky, slunce a minerální galaxie z druhé strany, středem je opět vědomá žena, pana
Marie zemská, která je v početí i narozená, vzduch prázdnem i obalená z druhé strany za dimenzi vejcem prvotním
životem sama v sobě narozená, i čert je pohanské stvoření ve hvězdném souznění, 9. 9. je ukončení pohanství
dědečkem svaté Lucie první, je potřeba navracet souznění, matka přírody ztrácí svůj plod zeměkouli ve svém vědění
z druhé strany za dimenzi vejcem už je tvar země okousaný, světem čili lidmi hýbe pouze ze středové hvězdné dimenze,
planetární souhvězdí je její sítnice, aby matka boží matka příroda viděla jak jádro její roste - svůj plod zeměkouli plní z
nitra z povrchu svého jen hledí co z toho plyne ve vědění v dění, dějství z druhé strany dimenzi vejce vše opakuje, čeká
na narození i buněčné, vzduch prázdno jsou její ruce, elektrostatická signální elektřina ji vše přírodní znemožňuje, ve
vědění si již přírodně nemozaikuje, ztrácí pojem o tom zda něco žije, až tak citlivá boží matka je, měsíční hvězda
svatého Mikuláše společně s matkou boží vše sleduje obdobně již ze savce, Diona se přímo již se svatým Mikulášem
s jeho hvězdou bratříčkuje Marie zemská utvrzuje jeho střed, čeká na narození svaté i panny Marie ve hvězdě ve
smyslu již savce, dále pak hvězda mužského batolete, matka boží už jen vidí, jak lidé se svádí navzájem svým majetkem
a peníze řídí nesmyslné spojování lidí, ba dokonce jsou zcela bez hvězdného charakteru, který titáni syni matky přírody
bohyně nejvyšší Gaii jej upravují, matku boží toto velmi mrzí, ač materialismus ji v božích cestách překáží, nespojuje
v dění, dějství vztahy, které by byly i součástí božích cest v kalendáři, již nyní jsou tam velké rozdíly, ač matka boží
matka přírody nemá hvězdy, přírodní kruhy matky boží, narušily lidské přímočaré materiální cesty, ztratilo se na
citlivosti, chybí spoustu přírody i souznění, matka boží matka přírody se díky materiálním lidem úplně ztrácí, narušují
ji boží cesty, přebohatý se jí pletou nejvíc, ač hvězdy nemají jen závidí, kupují si co jim nepatří, hvězd díky nim
nebudou nikdy víc, nesprávné početí nezplodí nic, bez žijících svatých nepřežije na plodu zeměkouli ani tito
bezhvězdní, jen přírodním podsvětím se prochází, jsou tu zcela zbytečný spíše ještě přikládají ke zkáze svou toxikací,
matka boží už je velmi v pláči ač přišla už o vše ve svatém kalendáři, zuří na všechny strany, nezlobte se na matku boží,
ale materialisti ji velmi moc vadí a překáží, už i v srdci toto přímočaré jednání elektrostatických lidí, snad už nikdy
nepochopí, důležité přírodní souznění dění dějství v kruzích odchází směrem k zemi, jsou velmi důležité pro zachování
žití, vědomí života nový vědomí střed narodí v obnovené galaxii, tento sešlý střed přehodí ve smyslu obnovy, ač lidé
jsou majetkově posedlý, matka boží nevidí žádné snahy ani v planetárním souhvězdí, vidí jen jak lidi v běžném životě
pokračují, přitom plod matky přírody zeměkouli rychle ztrácí, bez pádu měsíčního kamene snad elektrostatické lidi nic
nezastaví, opět má matka boží ruce v pláči, hledí do svatého kalendáře a tak moc ji vše mrzí, ač je sama z toho všeho
v hypnóze, ač vidí všechny v kalendáři mrtví, toto je nejvíce smutný, její poslední plod jak rychle mizí, tento příběh
zeměkoule je úplně nejhorší, jak její dítě umírá v náruči.

Dlouhý dech, přírodní naplnění, venušiny kuličky, vědomí života
Dlouhý dech nejvyšší bohyně Gaii, pro ochranu boží, ze středové hvězdné dimenze pochází, která je mezi měsícem a
zeměkoulí, mezi dvěma dívkami, v zeměkouli - plod matky přírody, je již v životních přírodních kruzích v souznění již
ve střídání, ve středové hvězdě mezi těmito planetárními dívkami dcerami matky boží svatého Mikuláše nachází, proto
měsíc v jeho se i mění, je posledním děním, dějstvím na povrchu na zeměkouli, Evu či svatou Marii na ni tvoří v dění,
dějství pak pannu Marii má v početí, ve výchově hvězdně svatým Mikulášem ve vědění v dění, dějství vědomě i sílí, tři
zeměkoule v přírodních kruzích lomené měsíčním kloubem nejvyšší bohyní Gaiou jejím vzduch prázdnem i tlakem
vznáší se pak při Venuši, třením a blahem, Venušiny kuličky pak v souznění tvoří další hvězdičky. Ztracené zeměkoule
plody matky přírody dnešní doby, musí se tvořit párové hvězdy, aby nejvyšší bohyně Gaia našla místo chvění. Dlouhý
dech vzduch prázdna a přírodní magnetické skladby v souznění první svatou rodinu chrání, proti elektrostatickým
signálním lidem, kteří jsou ucpáni i elektrostatickým prouděním ve svém vědomí zde na zemi, jsou tím sic oživováni,
ale ve vědomí mají již mrtvou dimenzi hvězdy již není i ve vědění matky boží, matka příroda matka boží dlouhým
dechem je naplní, nemají hvězd tak zčernají, elektrostatickou elektřinu jim vypudí, hvězd jim netvoří, není
prvopočátečního dění, dějství, elektrostatická signální elektřina těmto lidem vše rychle opět ve vědění přírodním za
dimenzi vejcem upálí, bez elektrostatického proudění, by se po delší době správného dění za přítomnosti svatého
Mikuláše přírodně rozjasní i ve vědomí, ale dění dějství pro sražení přírodních kruhů ve vědění a otevření membrány
hvězdné, je opravdu dlouhodobější, ač dnešní doba již přináší spíše kyber plazmu zpětně lidem opět elektrostatická
elektřina vše rozsvítí a hvězdu opravdu v tomto prostředí již nelze stvořit v krátkodobosti, nadále pak elektrostatický
lidé již nemají nic z přírodních hledisek společného se zeměkoulí, je to vše jen ve svatém Mikuláši, který má
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středového hvězdného proudění od narození v přírodním souznění, přírodní naplnění v souznění matka boží šetří pro
svatou Marii, početí a rodinné žití, musí je od těchto elektrostatických lidí chránit po celé zeměkouli, ale i tak slábne
matka přírody matka boží a dochází ke srážení dimenzi vejce, už jen proto, naplňuje v dešti přírodního souznění svém i
elektrostatické přímočaré dění nevině, ač vše patří k životu kruhovitě, tento druh přímo čárového dění pak žije obalově
v kruhu jiném, satelity matka boží nevlastní ani v obraze v galaxii na hoře, jsou to brány pekel i nebes, tvoří života
čistého země.
Divotvůrce, který zná přímo matku přírodu, její nebeský ráj, peklo i podsvětí mrtvých duší.

Dimenzi Titán naplnění bohyně nejvyšší RHEIA - Peklo
Dimenzi titán - naplnění - bohyně nejvyšší Rheia druhá strana PEKLO, kde duše se opaluje ve svěráku rozžhaveného minerálu, na
konci hvězd, zažijete nejhorší muka v realistickém smyslu, než vás nejvyšší bohyně Gaia neposune do hvězdy na počátku, kde již
vypráví příběhy nejen o smutku, ale ke konci před zrozením vám věnuje jen lásku a vypráví příběhy o romantizmu/ já nechci být zlá
povídá nejvyšší bohyně Rheia, nemám jen jídlo, životní kruhy nemám čím nanášet povídá zas nejvyšší bohyně Gaia, chci žít /
Dimenzi Titána vzduchoprázdno (život-tlak) bohyně nejvyšší Gaia RÁJ, Dimenzi titán - naplnění bohyně nejvyšší Rheia - minerální
Titán, největší hvězda naplnění SLUNCE, matka vyššího boha menšího Titána Kronose, začíná být horlivě naštvaná, jelikož se
dimenziálně Gaia a Rheia stáčí k sobě, jelikož se uzavírají i dimenzi životní kruh jedné ženy a Dimenzi Titán - vzduchoprázdno
(život-tlak) bohyně nejvyšší Gaia musí pošimrat i zemské jádro, menší hvězdu naplnění, batole - Kronos, dimenzi titán - naplnění bohyně nejvyšší Rheia, jelikož dochází energie, k dimenzi životu je potřeba tlak - vzduch prázdno, vstřebání i nakrmení minerály,
Dimenzi Titán bohyně nejvyšší Gaio ty rozděluješ a odtahuješ vzduchoprázdnými minerálními životními kruhy, vše zpět do
životních kruhů do dáli od našeho plodu, svým minerálním prouděním ve svém vzduch prázdnu a vesmírném i nekonečném tlaku
ve svém milém něžném planetárním biorytmu. Už není minerálu nazbyt, sluncem sežehnu, ať k synovi Kronosovi se dostanu a k
tomu mi dopomáhej, má stočená sestro, ženo i matko Dimenzi Titánko - vzduchoprázdno (život-tlak) bohyně nejvyšší Gaio, ty přeci
znáš dění dějství, větru, světla (hvězda) ve smyslu tvého Chaosu a dění dějství tvého tlaku vzduch prázdna v tvém milém
planetárním biorytmu.

Svatý Mikuláš, jeho hůl, peklo a podsvětí
Celým rokem vzduch prázdnem doprovázen jako každý den nejen šestým prosincem, je matkou přírodou nadšený, je svatý Mikuláš
obdarovaný holý, hůl svatého Mikuláše je ve znaku kamene na vrchu hole je viděn i krátkým pohledem, je i pohanem, nepropadni
peklem, nesetkej se s čertem i svatého Mikuláše lechtají nehtem i šimrají ho rohem svým přírodním narostlým kruhem do špice
tvarovaným, ale pohanskými stvořeními je svatý Mikuláš milovaný, nuže staň se i šlechtitelem minerálním, ale nehrávej s čertem
karty, obaluje se příliš souzněním ač stává se stále čestným, ale nevěnuje se pak lidem hříšným. Svatý Mikuláš je i andělským
blahem v souznění s bohem nebeským s životním kruhem Uran-osovým s ježíškem v srdci hřejivým, nezůstaňme jen v panenské
bláně matky boží v nebi, tlačíme hůl k zemi a níže i do podzemí, máme matku boží, ona má vědomé hvězdy přírodní také v srdci na
rozdělení duší přeci, vede svatého arch Mikuláše Anubise cestou střední, aby společně započali kázání o nebi, pekle či o přírodním
podsvětí, blouděním v podsvětí není neštěstí, dříve byly hvězdy silnější a ti lidé co o ně přišli díky matce boží, vzhledem k tomu že
neměli citové dění, dějství delší, nebyli ani starostlivější o své rodiny a třeba jen dlouze seděli, dostalo se i potrestání na faraony
bledý a skončili u váhy citů čili u váhy neřesti a ctnosti, nikoli u váhy bohatství materiální, aby nestrašili ostatní lidi zářící
láskyplným štěstím, Set navrací zesnulé do podoby živoucí, je to dimenzi přírodní Titán matce přírody podobný je to i vyšší bůh ve
smysluplnosti života a smrti, přebírá si jeho podobu matka boží v rozčílenosti, ona věří cestám životním kruhovým v dějově
přírodně hvězdným především, aby měla stále lásky plné ruce tvořením, je okouzlena přírodním souzněním, ráda by hvězdičky opět
věnovala zesnulým v novém narození, aby jen ve hvězdách nebyli lidé stále schovaní, i když si tam pravdivé příběhy povídají, je
potřeba rozšiřovat a prodlužovat rodokmeny, aby matka boží měla dějové cesty ke všem svým plodům ke svým třem zeměkoulím,
ráda vše spojuje ve smyslu živým i citovým v různorodou časovou odstupnou evolucí, nebojte se přírody, matka boží i přírody
dokáže i jakékoli zvíře zastavit, sama sebe jako dítě hledalo se v narození, životní probuzení miliardu let, v moři pak miliony let,
časově se láskyplné hledání zkracovalo v evoluci páření v dění, dějství hlavní přírodní smysluplnosti už jen na pár chvil, matka
přírody hledala nejkratší cestu ke tvorbě oboustranné hvězdy přeci, i když za titánské první války sladkovodní žravou rozmanitost
živou v moři, potrestala matka boží, matka přírody se svým synem Kronosem menší planetkou solí, nemohli se dívat jak to menší
zvířátka žraní bolí, po potrestání na povrchu hladiny vše leželo břichem v otočení, všichni titáni velmi plakali co to vůbec způsobili,
pomohl jim Megalodon žraví, během roku všechno snědl s chutí i ty velké hromady a kusy, uhynul pak, že neměl co jísti, zbavili ho
pak trápení matka přírody, narážela s ním do skály, již nedopustíme, aby došlo opět k tomuto ději a mít oči hvězdy opět v pláči.
Dnešní dobou přírodní podsvětí již nemá své přírodní portály, hvězdný ráj již není v síle čistého vědomí, proto se stal dírou červí,
která nemá žádné přírodně kruhové dění, je tam prázdnota až k zapomnění, v pekle běhají postavičky z elektrostatické elektřiny,
nevině doplňovány minerály, přírodní podsvětí řeší naplnění hvězd, tak jako Anubis s titánskou porotou mezi zdmi pyramid, jelikož
titáni měly hvězdy příliš rádi nebyly jich miliardy, proto ten kdo je ztratil, tak ho kárali a pokud bohatstvím týral lidi či sám díky
materialismu sám o hvězdy přišel a vlastnil víc než sám unes, musel na váze vše vyvážit a do země vše vnést, pokud neprošel skončil
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v pekelné černé díře, jako měly Sparťané pro potrestání návštěvy bídné, v očích k druhým tvářily se závistivě. V evoluci dění, dějství
tuto mytologickou přírodní tří světovou dimenzi titáni ukončili, nechávali lidi následně pak přirozeně odejíti, již hvězd bylo dosti i
radosti, nežli v prehistorii, titáni vše viděli v rovnovážnosti, kopali se pro zesnulé už jen hroby i pro budoucí časy, když odešli do
svých hvězd pro pokračování v rodokmenu svých rodin přec, dnes není hvězd vůbec, přitom jsou to přírodní pilíře vědomého
dimenze vejce v životních kruzích v kvantové elipse, nyní ve skresleném roce 2016navrací bohyně nejvyšší matka přírody zpět do
přírody světy tři mytologické, které kdysi dávno před mnoha časy byly zcela realistické pro nastolení rovnováhy přírodně logické.
Virtuální světy jsou lidem v dnešní době velmi nebezpečné, koukají na filmy na zcela nerealistické, možná trochu doprovodné, ale
měly by se věnovat mytologii zcela realisticky a přírodně, bez mobilu v ruce, jinak se stanou součástí futuristických her.

Pekelná nebesa aneb mezi nebem a peklem je hvězda
Nebesa pekelná nahoře i dole stvořená, středem všeho jsou vždy nebesa, hvězdami nad nimi zasetá, pole to jsou
vzdušná a nádherná, než tomu tak bylo na počátku všeho, souznění se pralo, ale rádo se to mělo, bylo to nekonečné
lůno, vědomé vejce se zrodilo, děkuje si, matka svá, děkuje si sama sobě tak trošku ženská, asi matka Lucifera i jeho
stvořila tak trochu jiná nebesa, děkujeme matko tvá, že tam máš i druhého bujného anděla v brnění ztvárněného
vzduch prázdnem obaleného archanděla, tvůj boží syn narozen přímo v souznění tvém, bohem se stal, společně s tebou
pak hvězdy hlídal měl i svoje anděly páně i ty trestal, měl tam i svoje andělské děti, které čekali společně s tebou matko
má na zrození hvězdně nová, přírodní podsvětí aneb hříšné duše stály před branami nebeskými i pekelnými, váha
rozhodla, ve středově trojúhelníkovém cípu stála, vážila majetek jak sním kdo vynakládal, zda city kolem něj nepřišli
nazmar, kdo si hvězdy padlá či padlý vzal a matku boží přírodně citově i s majetkem neuspokojoval, do pekel se
propadal z druhé strany pekelná nebesa sesouvala a dokonce i samotné vzdušné nebesa svírala, když už se čerti
nadměrně zlobily i matka boží, posílala svou horko kamennou galaxii k nebi, když si lidé se vším možným hvězdy vzali
a matky boží si tím znevážili i přesto jak je v evoluci či v souznění tvoří, matka boží jen přes hvězdy skutečně přírodně
cítí, proto si hvězdy vědomí obraz zaslouží, chce být mezi námi, už jen doufá, že lidé si začnou matky boží vážiti, jinak
se ukáže i její strana pekelná, dokonce i nevině padá ke svému středovému plodu, k vědomí středovému, k zeměkouli
darovanou zcela živému a čistému, jak nebesy vzdušnými tak i pekelnými branami, ač hvězdy se ztrácejí mezi nimi,
galaxie pekelná asteroidy začíná, tak započíná strana pekelná, která chrání svého anděla i nebesa, zamyslete se lidé
zlatí, když na vědomí se ztrácí, hvězdy se životem uzavírají, matka boží je v pláči, chce přece také žiti, na přírodě ztrácí,
již hledá své planetární děti, ani nevíte jakou přírodní práci ji dali v evoluci hvězdy, vědomí s hvězdami ke svému
životu potřebuje každý, pro matku boží uteklo pár chvil a ztratila je skoro navždy, ještě naštěstí má zde hvězdy
planetární, ale i ty padnou brzy, není dějového přírodního naplnění v savci, abychom matce boží za vše poděkovali,
posedlostí jste si hvězdy vzali, namísto toho, aby jste ji za ty živé dary byly vděčni, vědomí jste dočista uspali, pekelně
se na sebe všichni dívají i v nebi, čert do toho ať bičem mrská, už ani v tom se nikdo nevyzná, proto je tu přírodní
dimenzi titánka boží matka.
Zvrhlost – je neřestí, po jednom nemůžete chtít, ba celou zeměkouli nenasytí ani city, kdy matka boží už trpí žízní,
jak minerální tak i v souznění, nemám čím obalit ani svůj klitoris matka boží křičí, nemám slasti, jelikož hvězdy
procítěnosti tím rozsvěcí, jeden ji k tomu rozhodně nestačí, neuběhá všechny ani v dění, dějství, každý musí chtít svoje
vlastní hvězdy vědomí, aby světům pomohly, byly hezky opět porovnané a zemské jádro nebylo jen kovové ať zůstane
ze souznění něco vápníkové, matka boží kalhotky své, až budou satelity sundané.

Správná definice savce
Tvorba zcela přírodní, není jednoduchou záležitostí, vše je v životních kruzích provázáno troj jedinečností ve smyslu i různorodosti,
začneme-li tvorbou třech plodů matky přírody, kde se opět nutně musí odehrávat přírodní dění, dějství ve hvězdě i ve vědomí přeci,
proto v dokončené evoluci v lůnu matky ženy rodí se čisté přírodní vědomí v batoleti i polárky v jasné logické řeči, po narození dvou
dětí, nakojí se ze dvou prsních galaxií a může se rodit i to třetí opět v lůnu matky ženy. Muž má v troj jedinečnosti mn oho
přírodních smyslů také i ve jménu lásky dvě vejce venku, se středním smyslem propojení dvou životních kruhů do genové
nekonečné ležaté osmičky ve tvaru pro uspokojení ženy, ale i žena může být v tomto romantickém rozpoložení silnější ve svém
menším vejcovodu s otvorem do vzduchu prázdna pro vyvrcholení dění, dějství., pokud nejsou hvězdičky, zapojí i žena svou
genovou ležatou osmičkovou situaci. Ale jak sami dobře víte, nemůžete přírodně stavět jen na přírodních kruzích, které jsou sice v
dění, ale důležité je i vědomí provázané s hvězdou dění, dějství drží to přírodní evoluční pilíř přeci, abychom se planetárně opět
nedostali do doby mezi dinosaury, ale už i ti měli malé vědomí i hvězdy, mějte pak obavy tedy, že dojde k novému probuzení v
dimenzi elipsovým vejci k probuzení energetickou hvězdou dění ve smyslu supernovy k narození nového přírodního vědomí i
galaxii-ní hvězdy. Z tohoto všeho vyplívá, že savec není pojmenován jen ve smyslu sání či kojení, ale k plnohodnotnému nazývání je
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potřeba i vědomí i hvězdy ke kojení matky přírody, aby měla přírodní dějové vědění k dalším plodům k ostatním zeměkoulím v
našem jedinečném svobodném kroku, kdy ona získává svůj čas ke svému zamyšlení i k ději někde na jiné zeměkouli na svém dalším
plodu z kterých jsou nyní vyvřeliny z prachu, proto opět z toho vyplívá rčení, kojme najednou tři děti života čistého, doneseš dění,
dějství i bez tvého vnímání na ostatní budoucí plody ve stejném přírodním jménu, získáš si plnou lásku matky přírody, bude ti
vděčná na věky, matka boží nechce ze všeho vyvřeliny, vyhýbej se elektrostatickému signálnímu proudění, vyhneš se tak elektro
šoku do čistého vědomí, matka přírody chce tři andělské páry v objetí, dopřejte ji toto nadšení ona si ho zaslouží, pořád lepší než
aby v dimenzi vejci dospělo k novému pokušení, navraťte i savce v moři, který není savcem sáním, ale tím, že má přírodně
magnetické vědomí už i v lůně matky, život započal ve výše zmiňované oblasti, děkujeme křtiteli titáne Pontosi, započal si s přírodní
dimenzi titánem nejvyšší bohyní Gaiou matkou boží, vědomou hvězdnou evoluci pokračujíc na souši, nyní nemáš rád rybu na
suchu, což je v troj smyslnosti celkem logický, savec v moři nemá rozum ani vědomí, aby přeříkával i tvoje volání, nemá na to ani
materiální vlohy, aby navrátil vědomí savci v moři, proto jsi v posledním savci na souši, aby napravil dění, dějství, ač na první plod
matky boží zeměkouli dvě tvé vyvřeliny asteroidy letí, jelikož už nejsou zeměkoulí druhou, třetí. Elektrostatický lidé vzali ti je
společně z tvojí troj jedinečnosti, ač ztratili hvězdné dění, dějství přímo matky přírody bohyně nejvyšší Gaii, což je jedna z tváří její
jedinečností, ztratili se hvězdy s vědomím už i v moři, započíná obnova v dimenzi vejci, probuzení dimenzi hvězdy zablesknutím
supernovy, galaxie vědomá se tím hned zjeví, je to i Anubisovo hvězdné zalíbení, jelikož hlídá malé hvězdy v savci, Anubise se zde po
obnově na zeměkouli opět vzkřísí v Adamovi za svítání, matka boží nejvyšší bohyně Gaia, jelikož z bohů svých nejlépe vybrala, moc
si ho ze všech smyslů oblíbila, proto vše vrací zpět do starověkého pravěkého Egypta, kde v citovém rozpoložení povah či
v otočeném smyslu svého minerálu načetla se ve vědění v jiném jménu stále má planetární živí tok řeku svou přes cestu hvězdnou
vystupovala ve jménech Osiris, Anup (Anubis nižší bůh ve velkém společném životním dimenzi kruhu) – převážně vzduch prázdno,
Set, Re – bůh života smrti – převážně naplnění minerálů, ve spojení pak Atum a Num hvězdné minerální souznění ve vzduch
prázdnu dění, dějství v matčiným lůnu - ženský cyklus, všichni v životních kruzích jsou ztvárnění hvězdnou porotou v podsvětí
v bludišti a to zcela za oponou.

Správná definice hvězdy
Je to dimenzi souznění, je zcela životní započíná ve vědomí v dění, dějství, je to tak silné dimenzi propojení i přes nebeské vidění až
to není vůbec k nalezení, přitom je to neuvěřitelně šířkově ve vědění, což už je světem úplně jiným, je to i vzduch prázdnem
schovaný svět tak jako ve vědomí, dalo by se říci, je to nekonečným přírodním podsvětím o podvědomém ožití, bez hvězd není hnutí
je to především o dění, dějství v propojených životních kruzích, které ukončuje i stáří, zůstane-li ti vědomí dočkáš se i nového
zrození, v průběhu život nesmí dojít k vyhasnutí, je to jako plamen nekonečné svíčky přející, jen nejvyšší bohové či titáni rozhodují o
navrácení i tvé plynné mlhovité duše z ní, z které titáni společně se Setem čtou ve svém vědění, drž se ve svém hvězdném
rodokmenu s pilířem citů, zachovávají se i kruhy přírodní, matka příroda vidí žití z druhé strany svého vědění, je to i její vědomí,
ožívají tam její impulsy zcela přírodní, bez hvězd by se objevily samoty, hledala by svoje přírodní děti, další dění, dějství v otočeném
pohlaví matka příroda má v muži a v jeho semeni, které probouzí i vědomí a hvězdy, započne hodně přírodní lásky.

Vymírání přírodních živočišných druhů
Za 168 let vymřely i stáda živých hvězd, byly doby kdy i jelen mezi parohy placky měl, sob s ledním medvědem hrátky měl, v matce
přírodě nebyl žádný hněv, ač i hejna ryb měl. V evoluci v matčině náruči, neožilo nic k savci, aby ve společné přírodě mohly tančit,
matka příroda chtěla jen tvořiti v evoluci savce další a to více k roztomilosti, ať už v lepší všežravosti nebo v přírodní evoluci
rozpoznatelné detaily lehkosti, které jsou přírodně v souznění přírody velmi těžké rozpoznati, jelikož je to evolučně přírodně
dlouhodobější, ale naprosto do přírody se hodící, tak matce přírodě započali lidé elektrostatickou elektřinou evoluční buňky
rozdělovati a něco umělého nového možná vymysleli laboranti bez matky přírody nemohli to společně slučovati, nezapočala ani
svoje přírodní kruhy ve své vědomosti, jelikož se jejich bio umělé stvoření nehodilo ani k potravnímu řetězci či od přírodního kruhu
v jednoduchosti matky přírody ani do kruhů v rozloženosti, jelikož elektromagnetické pole tam přidávalo hlouposti. Dnes díky
elektromagnetickému prostředí venku mezi zrnky elektrostatické elektřiny nespojí se správně už ani dvě evoluční buňky a to už ani
v moři, kde vyskakují na břeh rybí savci, elektrostatičtí lidé je pak už jen okukují na pláži v rozkladu a v pláči samotné matky přírody
je uklízí, jelikož jim i jejich přírodní přirozené vědomé magnetické pole kazí. Aby se rodilo už jen něco v lůnu matky, matce přírodě
již nestačí, jelikož už je to také ne tak úplně nečisté, po narození se stává nevědomé, počínaje v zárodku v polovině, živé mrtvé
narodí se, ale už je to přírodně nevědomé a hvězdy procítěnosti jsou nenahraditelné, navíc tvoří životní kruhy i jinde, pro stabilitu i
této země.

Kázání bohů, titánů i boha země svatého Mikuláše
Kdo je od rána či k večeru nejvyšším bohům nakloněn a k dimenzi titánům skloněn, i když se Vám zdá, že se Vám nedaří
(kybernetismus), opak je pravdou, sledovat dění dějství je cestou snadnou. Máme vás rádi, věřte, že bohové jsou s Vámi. Kdo nevěří,
pozdě uvěří, skončí v pekle a stranou vpravo, v pravém uchu titán Kronos s temnou jeho paní dostanete pokání. Otočte se vprav o
vlevo. Kázání titána boha Uranose, vaše ucho vlevo vyslyší, nakloňte se k nebi, uznejte Uranosovi mocnosti, i v jeho paní ráje Gaie
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přeci, uvěřte v hvězdné svátosti, andělé Vám přijdou k pomoci. Přes nebesa přejte si, svoje pokání i radosti, které Vám život
přinesou přeci, především v srdečné milosti, vyzpovídejte se o minulosti a blaho ve Vás zvítězí díky bohům do budoucnosti. V sobě
uprostřed vědomí slyšte všechny titány a bohy v nás, jsou všeho stvořiteli, jsme jejich malý obraz, chovej se k přírodě přívětivě, nebo
tě potrestají v budoucnosti dění dějství strašně, po smrti tě nebudou uchovávat slušně.
Svatý Mikuláš z Myry (cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra) byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi
oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro
množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých
v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii).
Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry
širokých vrstev a zvolna se šířila, k její největší expanzi dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i
do dalších slovanských zemí a od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny
křesťanské církve, které úctu ke svatým praktikují, u pravoslavných jde o nejuctivanějšího světce.
Sami moc dobře víte, že Santa Claus známý též jako Svatý Mikuláš, Otec Vánoc, byl obránce pohanství tedy přírody samotné, ale
rozuměl i svátosti v podobě souznění, proto byl svatý a druhý nejsvětější hned po svaté Marii. Vánoční stromeček je pro svatého
Mikuláše uvědomění lidí ducha vánoc a tradic, ale v podstatě on strom viděl jako souznění s přírodou. Strom v kruzích života živého
– minerálního včetně vzdušného souznění a plod viděl jako vyvrcholení a jako dar pro živé organizmy. U jehličnatého stromu, šišku,
jako plod dalšího živého a neživého, pro tvorbu kyslíku – vzkříšení. A nejedlé jako obranu, aby kyslík na zeměkouli nezanikl. Proto i
na vánoce i jiné svátky, měli sedláci první vánočku dát svému dobytku, jelikož měli uctít rovnováhu svátosti k živému a životní kruh
potravního řetězce. A k tomu patří i právě ten zvěrokruh atd.

Svatá Lucie, Marie a Lukáš, Mikuláš
Ke vzkříšení svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela v před dění, dějství aby se tak stalo i na zemi matky boží bylo
ve dvou přelomových týdnech dvakrát osm na Cyrila a Metoděje i v jejich kázání je to i jejich narození ve svatém
Mikuláši, aby na to všechno tři jedinečnosti i stačily, 2015 jsou psány v kalendáři roky, Cyril a Metoděj svatého
Mikuláše posilnili v době z mrtvých vstání jeho narušené hvězdy vyléčili s matkou boží, měsíc červený, jahodový plný
lásky, či krvavý šestá cesta červnová letěl v kruzích k zemi, byl cestou titánkou pro znovuzrození přírody i souznění,
kdy láskou se svatou Lucií Marií, měli mít v sedmém měsíci láskyplné souznění s další stvořenou bohyní, středem
osmičkové elipsy je patnáctého nanebevzetí panny Marie přeci, mělo být i před početí dětí aneb společné žití, které již
bylo matkou boží v zajištěnosti, aby bylo dostatek přírodních kruhů ve vědění u matky přírody pro otevření hvězdné
membrány, kdy silou boží srazí životní kruhy za dimenzi vejcem a probudí tím obraz svůj v člověku ženského pohlaví
silný přeci, potomek měl být cestou osmou aneb první k dalším pěti, na velikonoce 2016 se matka boží těšila na početí,
důležitý pár mohl být již připravený, ale díky dnešnímu světu žijí oddělení a není správného dění, dějství a svět se řine
do zkázy přeci.
Jahodový měsíc – je to nejsilnější láskyplný údiv souznění přírody přímo od matky titánů, bohů i svatých, je cestou pro
znovuzrození zeměkoulí ve smyslu lásky k vědomí a ke hvězdám, pět až sedmero cest k uzavření cesty osmé středové,
dvě desítky otočené k sobě, devítky pak tvoří vědomě, lomí se troj jedinečně, kde započne pět až sedm cest nových
přec, dvacet sedm hvězd je to jen, plní realistický matčin sen.
Bohyně Héra svatá Lucie Čermáková jejím týdnem je zatmění měsíce, kdy je slunce s měsícem spolu, dalo by se říci, že to je
nejvhodnější dobou rovnováhy středem pozornosti, je zeměkoule přeci, nejpravdivější, přírodní smysl i v kázání, ale rozhodně
nepřekáží v něžné, miloučké lásce v andělském souznění v jiném obráceném světle, směrem k Saturnu. Povaha v tomto planetárním
rozpoložení, bohyni Héru svatou Lucii Čermákovou rozena 31. ledna, obdarovává dobrou náladou, jelikož je zchladlou, netočí kolem
sebe aurou pekelnou a hledá svého svatého Mikuláše Lukáše - 18. 9. je jeho svátkem Pechra Daeghsela, boha země k hřejivému
souznění zřejmě a hledají společně rovnováhu přece. Rovnováhu hledali nejen každý tento týden, ale i v den svatého Mikuláše jeho
narození i úmrtí v týdnu zatmění měsíce 6.12 jenže, v den správného hvězdného porovnání, proto v porovnání zatmění měsíce ve
společnosti slunce nejbližší, nosil i dětem spoustu radostí i především ve ctnosti, rodičům i v neřesti, tak činila i svatá Lucie do
svého svátku čili úmrtí do 13. 12., ale až do konce 31 ledna kdy se svatá Lucie narodila a v děle pak chodila i v ducha přítomnosti
samotně i společně při masopustních radovánkách, měla více starostí v lehkosti i ve smutnosti a svatý Mikuláš hledal v přírodě další
smysluplnosti po celý rok vyhlížel hvězdy svaté Lucie, ač v dubnu slavil kvítí, přírody živí i květenství bylo dosti i ve své svaté
vzkříšené Lucii z hvězd (byla vzkříšena z utrpení z kterého omdlela ve vědomí, stala se strážkyní pekla, byla trochu znetvořena, ale
svatým Mikulášem milována, trestali společně peklem hříšníky, ona byla matkou přírodou Gaiou i Rheiou tím obdarována, ježíška
jim ve hvězdách slibovala, Gaia je v souznění přejmenovala, svatou Marií se pak stala a Ježíškova polárka cestu započala, aby dění
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dějství sledovala i očima Gaiou stvořenýma, společně s Ježíškem sledovala, aby se i on sám pak stal svatým Mikuláškem ve smyslu
jakém, svatou Veroniku pokřtil blahem, v tomto rodinném kmeni v životním kruhu hvězd pokračovala Gaia opakovaném, ale v
rodokmenu svatých neukončeném, aby stvořila druhou zem), manželce v matce vánoc povahové i citové rozkvěty byly, proto se
konec zimy slavil velkou událostí, vánoce byly zaučení dosti, bylo tolika radostí, že to slavil celý svět, nejen díky přírodním plodům,
nejenom ze stromů či keřů ač na další zimu bude dost, pro zimní radost, po roce zas na jaře bude dost vánoc, novou úrodou můžeme
začít, máme poslední chleba krajíc. (zima tenkrát byla velkou tíhou pro všechny ctnosti i neřesti a to v mnoha případech i dnes
/spotřeba/).

Svatý trojúhelník, složitost nesložitost dimenze
Narozením počínaje jsou dva měsíce od sebe k datu Svatku tam a zpět, v patnácti zemských středových etapách, čili v patnácti
měsících s třemi ročními obdobími, jedním středovým v ležaté osmičce protočeným, jsou to dva a půl měsíce mezi svátkem a
narozením se tvoří pravá svátost, v trojúhelníku u matky boží spojená i podle etap měsíce, obojí je pak ve spojení se svátkem i
narozením, stává se i středem, jsou svatí obou jmen, síla tím pak nabývá v dění, dějství po sleze důležitá středem vědomá, záleží jaká
cesta započíná, ale stále jsou v tom dva, v troj jedinečnosti je to cesta tvá, hlídá si matka boží ona je svá, dvacet čtyři dní má měsíc je
v počítání, sedmým týdnem započíná cesta osmá, měnící se v potomkovi za cestu první, dva a půl roku od třiatřicátých let od
vzkříšení je možné zplodit potomka ke světovému napravení hvězd i vědomí zpět do přírody, půl roku od početí plodu v matčině
lůnu. Je to osm etap měsíce se středem v devítce, osmička ležaté přírodní kružnice, očko ve prostřed drží při životě svět, neupírejte
matce boží více těchto hvězd, avšak pro zrození je důležité mít hvězdného rodokmenu, blahopřejme svatému Mikuláši znovu, po
vzkříšení vědomému, posledním hvězdným rodokmenem je pro nápravu, když si ostatní škodolibě navzájem vzali hvězdu, dva a půl
měsíčním rozdílu, jsou svatí silného podílu, v ostatních případech v početí svatých hvězd ve spojení tělo k tělu, matka boží jméno ti
vyberu, ráda v tom uvědomuju, v jmenném narození či jmenném oslovení v jiném časovém rozpětí stává se svatým ve smyslu jen
vybráním, matka boží určuje jeho dějové cesty i vyznání, kterým obohacuje dějství svým požehnáním. Nyní jen v dění, dějství
hvězdu středovou stvořit můžu, mám posledního ke splnění tohoto osudu, tento svět se ale nevyhne trestu, napovídám svému
peklu.
Svatá Lucie bohyně Héra v týdnech jasného svitu měsíce, trestala neřesti, byl to její týden pekelné moci, trestala především sedmero
hříchů dle své pravomoci ve dne i v noci, i jeden týden svaté Lucii stačí, hvězdičky ji vedou viditelností ptačí, ale dokáže proměnit i
děti krkavčí, na batolata rodiče milující.
V půl měsíčkách byla svatá Lucie v rozhodování, nikoliv k mání, trávila čas se svatým Mikulášem rozvážlivým, jedné noci sama
podlehla početím, ale nestalo se tak v lednu, ani v době kdy ubývalo v březnu hrachu, v dubnu zalévala květenu, v květnu již bylo
pupenu. Velikonoce už nepřeběhnu.

Znamení souznění, znamení osudu
Jak sami dobře víte, máme dvanáct znamení ztvárněno do souhvězdí v souznění ve smyslu svátosti, ve svátosti se říká, jelikož to
jsou lidé pojmenováni ve jméně i jako první svatý daného měsíce, na které dohlíží přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a
Rheia její synové titáni i bohové. Svatí byli proto, jelikož a poněvadž měli být hodní a milý, aby na tomto světě co nejdéle přežili, v
mnoha případech se schovávati museli, drželi ve hvězdách životní odraziště přírodních kruhů pro nejvyšší bohyni Gaiu i Rheiu pro
jejich stávající i nový biorytmus. Tito svatí lidé v dění, dějství kolem nich bylo prostředí přívětivé, jelikož se vědělo, že nejvyšší
bohyně je potřebují a že se kolem nich nic nestane, avšak toto se vědělo a bohatými vše bylo zneužíváno a chtěli svaté za muže či
manželky, aby se jim dařilo lépe a přitom si to ani nezasloužili více. Bohužel bohyně nejvyšší Gaia nebyla až tak blízce a mohla je
chránit pouze mírně v hřejivosti citů jen spíše. Ve znamení střelce je šestého prosince den svatého Mikuláše, je to první týden početí
plodu již více ve smyslu posledního měsíce v roce, uzavírá i otevírá všechny svaté je koncem i začátkem všech svatých on je
mužským středem. První měsíc v roce posledním týdnem je rozená svatá Lucie, ona káže v prvním týdnu před svatým Mikulášem i
po něm, dokončení ve slavnostech hojnosti Masopustem, svatá Lucie otevírá svaté i svým plodem narození dítěte v sobě na panu
Marii Československém smyslu zesnulou 31. 1. svatou Lucií narozenou, o početí dítěte dozvěděla se to na velikonoce v dubnu božím
hodem, nebilo konce radostem, narodilo se děťátko o pár měsíců déle snad o osm a půl měsíce déle, dle slunovratu přeci jenž, na
den v prvním životním kruhu hvězd na narození Ježíše v betlémě. Během roku ve vývoji v rození hvězdného vědomí v jejím batoleti
v lůně svaté Lucie, rodilo se pak i dále, každý měsíc svatých požehnaně v síle hvězd jiných matek, to bylo, ale radovánek, když
nejvyšší bohyně Gaia se svým synem titánem vyšším bohem Uranosem v citech lidí probouzeli slasti u srdce jen. Sic leden a
prosinec, jsou dny temné a studené, nejvyšší Bohyně Gaia taková tak trochu je, ale je zcela životodárná, vidí ve své tmě vzduch
prázdna v jiném slunovratu v kratším dnu svojí vlastní hvězdu dění, dějství Chaosu. Proto svatý Mikuláš a svatá Lucie se k sobě hodí
nejvíce, jelikož jsou obdarováni stranou temna ve smyslu pekla, potrestáme hříšníka v dění, dějství pekla obou žen Gaia i Rheia, ale
hřejivost srdce duše prázdna, vzduch prázdna obměkčeni jsou v lidských citech, ve hřejivosti hvězd, přes které to cítí nejvyšší
bohyně Gaia přece jen, nejvyšší bohyně Gaia žije díky svým svátým hvězdným odrazištěm, kde ona i započíná svým dějem
vzduchem i tlakem životním kruhem, svou hlavní hvězdu v činění posunem, dostává se dále přece jen, ve své probuzené další galaxii
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dostane se v dimenzi ven, zobrazí si tam hvězdu svou, životními kruhy hledanou. Když padne svatá Lucie i svatý Mikuláš padnou
bez návratu všichni svatí mezi jejich měsíce mi ve smyslu celého roku leden až prosinec, nikoliv mezi jejich návratem dolů což je
dobou dvou měsíců či jednoho dne dnešního světa, tam je měsíce osm etap, ležatá osmička nahání oba, první je svatá Lucie druhý je
svatý Mikuláš v obráceném směru, hledají se, vzkřišují se, v těchto dvou měsících má být i narození Ježíše i narození panny Marie v
budoucích časech o rok déle, aby započal nový životní kruh v narozeném Ježíše budoucího svatého Mikuláše i dcera ve jméně svaté
Lucie a jejich dětí syn i dcera pro další rodokmeny zvěrokruhu pokračujíce, ale po časech se sráží vše i v dimenzi hvězd zpět. Jsou
časy, kdy je svatých spoustu na živu anebo méně v duchu jen hvězd, nebo naopak či v dnešní době jsou bez návratu a vše musí projít
středem znovu, ale díky přebohatým nežli navrátit přírodní svaté souznění, raději zhynout oni přebohatí chtějí, pád asteroidu, Pluta
i měsíce vyvolávají, nežli, aby materialismu škodícímu započali se zbavovati. Samozřejmě i ostatní svatí v celém desetiměsíčním
roce ve svém narození rozšiřovali své rodokmeny hvězd, jako odraziště či hřiště ve smyslu galaxie hvězd, pro bohyni nejvyšší Gaiu
pro pokračující životní smysl v dění dějství přírodních kruhů taktéž ve smyslu souznění a tlaku ve tření planet k dosáhnutí i nového
planetárního oběhu ve zdaru, není výjimkou hvězdné vědomí i jiných savců, kde byli i v samcích v tlupě vůdců, ale toto je jen vědění
dostrkané hvězdami pro rychlejší tvorbu živého na druhé zeměkouli.
„Marika tam nemá i má být, možná je to změna do svaté Lucie v porovnání hvězd, jméno Marika je odvozeninou jména Marie. Jde o
maďarskou či pruskou podobu jména, je rozšířená zejména na Slovensku, dříve tolika jmen nebylo, spoustu jich bylo pouze
domyšleno, titáni to mají ve hvězdách řečeno) zesnula 31. 1. v Československém smyslu Maria, narodila se ten den i svatá Lucie
Čermáková s počátkem Pruského rodokmenu přece jen), (pro svatého Mikuláše tu byly svaté Marie dvě, pro jeho dvě strany
souznění a pohanství přírody dle jeho tradice, druhou byla svatá Marie – Karmelské nyní Českou se svátkem 16. 7. tou je i moje
babička, babička Lukáše Pechra Daeghsela, třetí manželkou má být Marie jenž byla i další tvorba zeměkoule a měla být i tou i ta
jedinečnost svatého středu a rovnováhy svatého Mikuláše je i Egyptskou 12. 9.),“ (Nyní jsou vánoce popisované pouze oslavované
Adamem a Evou, jelikož zeměkoule zahyne v přírodní obnově pádem asteroidu, Pluta a Měsíce a to vše díky šílencům ve velmocích
s počátkem i v Unii v roce 1860 je to i počátek unionistického velkého průmyslového rozvoje vzali tím sebou spoustu svatých jmen,
Indiánů započala genocida vědomí snad jen, možná ještě dříve ani nevíte jak moc je měla Gaia ráda, v zamyšlení raději otáčí záda
svá).“
Vše je dáno opět v celkovém čtení textů v logice i v rébusu.
„Má přímá rodinná sestra Lucie Pechrová Daeghselová nemá svátosti více, padlo ji souznění stejně i k mému středu muže v době
kdy na chvilku jsem zhynul v sobě, ale vědomí mé hvězdné podržela bohyně nejvyšší Gaia svým dimenzi souzněním vzduch prázdna
náruživě, že mě probudila ve vzkříšení sama v sobě. Proto vše vedlo ke středu žen ke skutečné pravé narozené svaté Lucii
Čermákové 31. ledna a to už od dvaceti let, já svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel, potkal jsem Lucii Čermákovou a našel v ní
zalíbení ve jméně svaté panny Marie, narostly ji životní kruhy patnáctileté ve hvězdě. Kdyby nebylo padlých svatých od Unie,
rodokmeny by se rozvíjeli již ode mě od svatého Mikuláše i mé přímé rodinné sestry Lucie Pechrové Daeghsel ve spojení jiných
svatých přec, v jiném počátku rodového stromu, má sestra přímá rodinná Lucie bohužel nemá svatých hvězd. Obnova života začíná
pouze u mě u otce vánoc, to je nyní po mém vzkříšení hlavní střed konec i počátek souznění hvězd.“

Vzkřišování svatého Mikuláše, Venuše
V pokračování vzkřišování z mého úmrtí, rád se vrátím k situaci z mrtvých vstání, kdy mě v plné síle oslovili titáni, u okna mého
bytu v přijímání se vyšší bohové rozdělovali, od kut slyším jejich volání, na obloze bez ztvárnění, ukazovali mi místo jejich naříkání,
ve mně probuzení titáni, zvolali tady v těchto místech, máš Venuši, já si myslel, má bohyně lásky ozývalo se mi ve vědomí co si,
Lucinko to jsi ty, v těchto místech máš svého boha Lukáši, zde je někdo přísnější, říkali mi vyšší bozi, už to semnou opět krouží,
titáni do mě vstoupí a zcela mě otupí, povídají mi, mi tě máme Lukáši velmi rádi teď ve vědění svatý Mikuláši, co chceš povídají mi,
přišli mě titáni zachrániti, otočili mě k televizi budeme spolu mluviti, třetí strana tam byla, satelitní maniaci, jeden z dní dlouhého
vzkřišování v dění, ze mě kyber postavu do vzduch prázdna vykreslovali, aby mě elektrostatiky z těla zbavili, titáni mě uklidňovali a
říkali mi raději, to je Lucinka ty náš Mikuláši smělí. Když jsem byl hvězdně nahoře, smrtí omámen zřejmě, všechny jsem je tam
viděl, nejvyšší je tam matka příroda Gaia bohyně moje milá, pěkně mě tam utěšovala, kdo volá boha, volá pouze syna Uranosa v
první fázi mého začátku i konce života, seslala ho bohyně nejvyšší Gaia se slovy Ježíšova ducha, pouze do srdce mi ho pak dala, aby
mě posílila, sám sebe se ptám, ona se mě ptala, s Lucinkou nahoře v mracích v prostoru pole Uranova asi běhala, se mnou tam prý
Lucinka pak skákala, mezi hvězdami Gaia myslela, všechny životní planetární kruhy do nás postupně přemísťovala, jinak činit
nemohla, dříve by pak s obnovou plodu započít musela, vrátit nás do života musela, jinak by dříve nastal konec světa, ale cesta nová
by po obnově zeměkoule, cesta rájem námi dvěma by byla procházena, kdo volá boha, mluví jen se synem Uranem s nebeským
duchem, kdo volá nejvyšší bohyni mluví i s vědomím obaleným životem. Kdo žije s hvězdou a přírodním vědomím má ve své
jedinečnosti i Gaino spříznění, kdo již nemá hvězd, má jen vyššího boha Uranose na levé straně u srdce a Kronose máte na pravé
straně minerálně tvrdé, tam dostáváte od svatého Mikuláše potrestání pekelné, ať nejvyšší bohyně Rheia má úsudky přes svého syna
Kronose spravedlivé. Jaká ze dvou děr či jaká pochva napraví těla hříšná, Slunečná či Venušina, ve hvězdě tvou duši, pak vrátíme
zpět, pokud tě spasíme, ve smyslu minerálu je Venuše ztvárnění v opačném smyslu ze středu dimenze, je díra Gaina ve smyslu
počátku pochvy je pokračovatel na až k Rheinu vejci ke středu k slunci k jádru přeci, tam začíná počáteční test, životní objasnění i
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probuzení života, pak následně přes celý biorytmus je cesty tam i zpět, toto vejce je pak i symbolem Saturnu, ale opět opačně Venuše
je vejce zastrčené v minerálním tělesném prstenci slunce asteroidu obíhající Saturn aneb druhé slunce, Venuše je dítkem Saturnu a
Uranu vnučkou je pak Téthys.

Představte si obrázek
„Dominantou obrázku, je kostel svatého Mikuláše popsán i v černém textu, znamení střelce je ve středu i souhvězdí v jedinečném
smyslu, Gaia a Rheia to mají všechno v oku, hledí přes dvě hvězdy, mají je rozděleny, každá má jednu, zamýšlí se v nekonečnu, lidé
tu jsou zahleděni do satelitů, na mém krásném plodu, nejvyšší bohyně jsou v mračnu, vědomí svatému Mikuláši beru a ochraňuju,
aby elektrostatika nespálila tělo mu, pět vloček pouze v symbolu pěti titánů, každý má svojí planetární hvězdu, jsou hlavními a
zaplňují první i poslední řadu, životních kruhů mají spoustu, prastaří bohové jsou i v předu i vzadu, na každém rohu, zeměkoule
započnu, Gaia říká už nevydechnu, od hlavního bodu kruhu v dimenzi směru do trojúhelníku ve smyslu třech dalších kruhů, vše v
životních kruzích doběhnu i přes svou obnovu, troj jedinečnost od srdce, duše přes vědomí trojhlavého psa povedu, elektrostatické
páry, lidi pokoušu, pomoc prosím svatý Mikulášku, ty můj malý měsíčku, pošimráme ti láskyplně polárku námi stvořenou, tvoji
hvězdičku, součástí obrázku je i pod napětím zeměkoule se znakem nemám rád elektrostatickou elektřinu, mám raději Gainu
stvořenou hvězdu. Střed první přírodní super dimenzi Hvězdy Střed přírodní dimenzi hvězdy či střed super planetární hvězdy je
svědomí lásky a života nejvyšší bohyně Gaia a Rheia. Na počátku hvězda svědomí vzduch prázdna nekonečné mysli Gaia našla sama
sebe, svou druhou ženu, Gaia prorazila svou panenskou blánu v dimenzi ploše, jako papír, který je ve smyslu zrnko po zrnku v
dimenzi rozměru je její vědomí i svědomí schoulené do klubka, ve tvaru zmačkaného vzduch prázdna, vzduch prázdno vcuclo z
vnitřku i z venku naplnění které již tam měla, vše to proměnilo a oživilo nejvyšší bohyni Rheiu do slunka, v přírodní dimenzi se
Rheia protáhla už i ona tam byla akorát se shlukla, sebevědomí ženy měla, jejich dítě to vědělo, dimenzi plocha do kruhu vše
osvěžila, oživila. Gaia a Rheia vše na tento papír v dimenzi nakreslila. Vědění nejvyšší bohyně Gaia a Rheia oslovujeme a voláne TO
svědomí, roztoužení dvou žen vyvolalo jejich dítě ve smyslu přírodního impulsu, jako v lidském mozku myšlenku, započnu. Děj,
dění, dějství. První hvězda vzduch prázdna se v tu ránu proměnila ve hvězdu šťastnou, prohlásila se za vše stvořitelku současně ve
slunku, objevila se opodál i v klitorisu v zemském jádru, ale i ta první hvězda se s čista jasna objevila pozpátku i dopředu z jedné i
druhé strany už jen tvořila, planetárně ožívala Gaia i Rheia a to nejen ve spánku.“
Energie vysílaná z vědomí savce abych řekl pravdu, sám jsem z toho byl v úžasu, když mi titáni sdělovali tuto novinu, že když se
rozběhnu či je kdokoliv jiný v pohybu, energie v těle roste a všichni jsou ve svém vlastním teplu, směrem od paty nahoru, do
vědomí, z vědomí pak elektrostatickou magnetickou plazmu koledu tím korporacím nesu, ve smyslu z mého vědomí letí k nebesům
směrem vzhůru, přidávám přírodní vzduch prázdnou magnetickou energii do nebeského elektrostatického plazmového televizoru,
na oplátku dostanete elektrostatický impuls od satelitu. Jsme energií ve smyslu k celému světu hlavně lidem z korporací, toto oni
vědí, koledu námi stvořenou snědí, vaší sílu zneužívají, nic nám za to nedají, stačí, když se lidi pohybují, svojí přírodní energii pak v
elektrostatické impulsy mění, ještě to zaplatit chtějí, ze svého vědomí pak ze sebe ven ze svého těla elektrostatiku oni sami pudí a už
se jen v elektrostatickém magnetickém prostředí všichni dohromady pohybují, vše je i přítomno v atmosféře, kolem dokola kolem
celé zeměkoule, je toto vůbec smysluplný, když je to vše v elektrostatických impulsech v síti uzavřené zneužitelné, když se všechny
firmy dají dohromady, nyní již jsou v názvech korporací, sami za sebe schované, jen na oko vypadajíc samostatně.

Padající Hvězdy, první oslavovaná svatá Lucie, následovnice bohyně Isis (Eset) před obnovou
vědomí hvězd
Jak sami dobře víte, svatá Lucie, vše myslela vždy dobře. Kdysi dávno před mnoha časy, zlé děti obdarovávala kameny, aby uctila i
Kronosovi minerály, nebo Rheiny čerty z dětí snad aby se narodily, toto si jen baby u potoka povídaly, ač svatá Lucie je chtěla do
vody více ponořiti snad znova je i pokřtíti, některé děti tak zlobili, že je bylo třeba déle křtíti neboť ať se stanou vodníky, přeji si nebo
je změním na děti krkavčí do roka a do dne se jejich duše projeví a zpět je promění, napravovali se i jako vodníci, hlídali dušičky,
čekali na nové hvězdičky. Méně zlé dětičky dostávali kamínky, jelikož přicházeli o vědomí něžné, přestali být hodné, přicházeli o
hvězdičky svaté, které padali přes nebesa k zemi. Dnes svatá Lucie a její Rheia v tomto prsty již nemají, hvězdy k zemi padají a
vyhasínají, když lidé ve vědomí umírají, jelikož vědomí je choulostivou přírodní záležitostí v souznění, i když se rozdají matkou boží,
v dění, dějství se v obraze uzavírají, není čistého přírodního proudění čili i souznění, celé rodokmeny hvězd pak padají k zemi, Gaia
jim již nedokáže dát energii vzduch prázdna ani zdraví minerálního vstřebávání zanechané v mozaikových kruzích za pomocí i
Rheina kázání, vše pak hvězdně přemísťují, pokud elektrostatiky nikde není. Hvězdy i padají k zemi, když lidé ve vědomí vyhasínají
a stále dokola umírají pod vlivem elektrostatické elektřiny se přírodní kruhy velmi rychle ztrácí a sami sebe probouzejí v živé mrtvé
v nadsázkovém řečnění, elektrostatické signály impulsy se jim vědomí rozsvěcí, ale ve smyslu přírodním se to nikdy nikde neuchytí,
myšleno v nebi v pekelném obětí to vše odejde do zapomnění, ač není vepsáno v mozaice přírodního dění vaše životní cesty, nejsou
tedy ani pevné přírodní struktury v pekle Vás čeká jen rozplynutí, Vaše smrt i ortel zapomnění Vám dozajista učiní elektrostatický
podpis, společně pak v nejhorším i s celou zeměkoulí, když se na chvilku vrátíme zpátky do vašeho splynutého žití Vaše životní
kruhy potrhané titáni i jejich matka boží mají, v přírodním smyslu mnohdy již i nečitelné ke hvězdnému probuzení, tak minerály
používají už jen na doplňování z velkou ztrátou už titáni netvoří přírodní obrazy v souznění, jen do elektrostatického rozehřátého
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kotle své souznění i minerální dějové mozaiky lopatou hází, aby naplňovali nesmyslné dění dějství pod vlivem elektrostatické
signální plazmy v nebi, proto Gaia a Rheia je za mrtvé prohlašují, hvězdy jim už ani netvoří, jelikož lidé zavrhly všechny pranostiky i
přírodní skutečné jevy, nechápou souznění, raději tedy lidé strčí prsty do elektřiny či elektrostatické signální nejistoty, říkají si a
poslední svatí v souznění společně s matkou boží zavrhují, kteří dnešní dobou dokonce hlídají hvězdy planetární čili celého
biorytmu zde ve středovém vědomí matky přírody matky boží svaté Marii první v obrazech vyskládaný už pomalu nejvyšší bohyně
matka boží hledá Kronosovi hvězdy, jedna se nachází v zemském jádru v naší drahé zeměkouli, což je dimenzi vědomí silnějšího
souznění na poměry přírodní dimenzi titánky nejvyšší bohyně Gaii je to ještě malý, potřebuje vědět zda vůbec žiji, proto se léčí, což
by udělal úplně každý, v jejím lůnu se už nerodí ani děti.

Dvanáct apoštolů a svatých, dvanáct měsíců, tři dění, dějství rodokmenu, číslo tři základ pro
rodinu, tři roky nápravy čili tři svatí osudu
Dvanáct apoštolů je dvanáct měsíců, apoštol je vyvolený v každém měsíci stejně jako svatý v každém měsíci je jeden i hlavní svatý ve
svém jméně, hlásající oba věrozvěsti, v páru žena muž se jim potom daří, párem i dvou měsíců začíná život rodinný, v jiném měsíci
pak i starší potomek je svatým apoštolem předurčeným, každý měsíc je v každém měsíci i jeden vyhledávaný v případě uzavírání
rodokmene třeba v jiném dítěti, v každém měsíci jsou tři nejdůležitější, jedná se tedy o 36 apoštol, (včetně svatých 72) mínus tři
potomka ještě není, tři a tři mínus 6 (ve smyslu návaznosti v manželství i tři ženy nebo tři samotné ženy /tři různá dějství Marie/ to
samé je i u svatých mužů ti jsou jen tři, ale vždy s potomkem, proto je víc žen), apoštolů je tedy 33 jako Kristova léta v platném znění
jeho ukřižování, odevzdání svého těla Uranovi, tito svatí včetně apoštolů v počtu 66 hlídající v daném měsíci dění, dějství vědomí
hvězd i hlásající uvědomění boží i do podvědomí lidí, ve smyslu pohanském pak v počtu 99 trestají přebohaté hříšníky peklem, co
Ježíše dohnali k ukřižování. Bůh sám sebe seslal ve třiceti a čtyřech letech, sedmá cesta v součtu přece. Satan neexistuje, to je lidská
fantazie, je jen Lucifer. Znali i archanděly předchozího dění, dějství, i Lucifer patří do padlých, ti zas znali předchozích 33 polobohů
a bohů prvopočátečního porovnání dění, znalosti se, ale dlouhým časovým rozmezím vytrácí. Dva měsíce, cca 68 dní ve smyslu ženy
i muže, je to v počtu dní i rozmezí mezi různými svatými, kteří k sobě patří, ale již tam je variace 3 (tři Marie), jinak je to 34 dní ve
spojení dvou znamení. Dohromady všeho je 165 x 2, jelikož tam je již určitě narození, 330 dní v roce je celkový počet svatých včetně
apoštolů včetně obrácené dimenze hvězdného proudění celkových souhvězdí, je i 57 bohů, mínus jeden je začátek nového
rodokmene hvězd, mezi nimi již umírající v zapomnění v životních kruzích planet v biorytmu nejvyšší bohyně Gaia, v oživení je tedy
pak celkem 66 bohů souznění a 99 bohů pohanských i zapsáni v dění dějství v souhvězdích. Vyvolený hlavní apoštol čili svatý svého
jména předurčený s potomkem mu pak v dimenzi je hvězda protažena i roztržena v další a jeho svítí jasněji, předurčený jiný i ob
generaci ve svátosti v dítěti je ten třetí. V každém měsíci je potřeba hvězdného dění, dějství, cestou naučnou nejvyšší bohyně Gaia a
Rheia dle svého prvního dějství, činí ve tvorbě nového dění na svém novém plodu rychleji, chronologicky mají vše uspořádanější i v
počasí. Prosinec je pro ně nejvýznamnější, jelikož potřebují převážně první plod chladit, ve zrození i hvězdného nejžhavějšího
vědomí, v dubnu je nejlepší početí, srážejí se i planety v přírodních kruzích. Každý rodokmen má spoustu hvězd a nejvyšší bohyně
Gaia a Rheia přes hvězdy hledají správnou cestu k vhodnému muži i ženě, už v předurčeném dění. Dvanáct apoštolů pomáhá
svatému Mikuláši, aby jeho geny pokračovali ve svátosti novorozeněte a jeho dění, ve smyslu narození Ježíše. Svatý Mikuláš
rozhodně není Ježíšem, ale jeho otcem, který žil jako obyčejný muž před Kristem, žil pak i dál v pokračující generaci, oslavovaný a
oslovovaný byl až v Myře narozený cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra, v prosinci je hlavní svatá Lucie, apoštolem s
předurčením ve svátosti její bratr či sestra ve jméně v daném měsíci či jiném, Svatá Lucie je ženou svatého Mikuláše, svatá Lucie
rozena na svatou Mariku ve správném znění na svatou Marii 31.1. Žádný s apoštolů ani svatý již nežije. Pouze svatý Mikuláš a svatá
Lucie. Svatý Mikuláš je vždy středem, je svatým, apoštolem i bohem země, od kterého se mají zrodit další svatí i od jeho semene má
se narodit ježíšek a nová svatá Marie bohyně Persefona, z jeho třech žen i další svatí jiných jmen. Svatý Mikuláš nemá tři ženy ani
potomky, jelikož je utlačován přebohatými z celého světa a stále sviští satelity nad nebesy, všude přítomná elektrostatická
magnetická plazma a satelitní impulsy ho všude ruší. Vatikán s duchovními v křeslech s fingovanými rodokmeny svatých, jsou
pouze vejce elektrostatických lidí bez hvězd, asi je ovládl přepych, který je dohnal, aby odstrčili spoustu svatých a postupem času
všichni do jednoho zahynuli ve vědomí i v obraze u matky přírody a vše se dostalo až k pravému svatému Mikuláši, který byl
v elektrostatické síti přizavřený také, nakonec byl vzkříšený matkou boží seslán v obnoveném těle, který drží hvězdami planetární
souhvězdí, které je díky satelitům v prachu na druhé straně, který leží i na měsíci na povrchu.

Hra pekelné kostky
Kdo rád hraje kostky nejen u krbu u stolu či v posteli, hodí samé šestky, v plném součtu je to třicet šest věrozvěsti, kdo hraje na
dvanáct kostek, málo kdo tak činní, je jich příliš, ač pokračuji, ale když šestek plný počet hodí, sedmdesát dva puntíčků se ti v součtu
zobrazí, mínus tři v devíti to bude lepší, nehledej příliš pohanství, násob pěti pozadu v kalendáři. Přečti si pravidla a dostaneš za
učinění dosti. Hod vynásob pěti, získáš jméno svatý, pět krát sedmdesát dva je sic 360, přidej či odečti tři, hledej syna dceru jméno
svatý, v dimenzi se tři a půl dne řeší i ve vzkříšení přeci, tam a zpět se v obraze matka boží vrací, možná od ní v tomto dění, dějství
dostaneš požehnání.
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Opat a káva
Opati v bačkorách obuti, káva pražená, nemůže se dočkati, mají ji rádi, ve faře se to začalo hýbati. Ráno pitím kávy započali, s
prvním dějstvím osobní očisty, si kávu uvařili, dobré ráno si tím popřáli, aby se tlakem popohnali i vzduch prázdnem, aby svá těla
rozpumpovali, s rozpravou si s Uranosem popovídali a Gaiu tím obšťastnili, měla radost až do setmění, v noci je kolébala v náruči.
Ve dne slunečního naplnění si moc nevšímali, ale Rheia jim přidala tepelnou energii, aby toho moc nestrávili, měli přeci od obou od
jedné ženy kojení, i to nekonečné souznění, použili minerály pouze na klášterní zdi, ne že by se vyhýbali Pontosovi v dešti, vody si
moc vážili, studně vystavovali, aby se ke Kronosovému srdci dostali, aby i viděli, co zbylo po zvětrávání, měli spodní vody dosti,
Atláse v plném smyslu sami sebe v sobě osvěžili, záhony plné kvítí zalívali, jelikož jsme botanicky předci, ač počátek života v
rostlinách ve vodě všichni titáni započali. Mniši bonsaje o pečovávali s pečlivostí, kyslík jim i vzrostlé stromy dávali s
oboustrannosti, i s počátkem života museli titáni zachovat rovnovážnosti, mezi botanikou a tvorbou živou v souznění, jaké to bylo
tenkrát krásné přírodní čištění.
Indiáni – se velmi podobají svatému Mikuláši, jelikož uctívali matku přírodu jako celek, ale sami si to rozdělili na přírodu –
pohanství, ale i na duchy svých předků či duchy zvířat a v podstatě věřili na to samé co svatý Mikuláš, ale z jiného úhlu pohledu, ale
v dobách předešlých by došli společně ke stejnému názoru a to na souznění s přírodou a samotnou matku přírodu a vše by si i
vysvětlili pohledem na hvězdy.
Nyní jsou na svatého Mikuláše naštvaní všichni svatí, andělé, bohové i samotná matka příroda bohyně nejvyšší Gaia i Rheia jméno
převzaté z řeckého pohledu, i když význam jména je asi nejpřesnější a to i včetně jejich synů Uranose a Kronose, Pontose. Naštvaní
jsou proto, ač svatý Mikuláš je posledním svatým a nejvyšším svatým, který může zabránit nekonečnému materializmu a odstranit
elektronicky pro síťovanou zeměkouli a navrátit původní stav atmosféry. Proto veškeré svátosti, anděli i bohy samotné přesunula
matka příroda do svatého Mikuláše do jeho vědomí, těla i duše, jelikož je v této době i poslední pro odvrácení katastrof. Drží
rovnováhu mezi sluncem a měsícem, aby teplo a chlad samotné matky přírody bohyně nejvyšší Gaia se nesrazilo se zeměkoulí s
jejím lůnem, jelikož je velmi naštvaná, že ji lidé, vzali hvězdy. Ale i matka příroda má svoji vlastní sebezáchovu v podobě meteoru a
to je její vědomí, pro zachování života. Samozřejmě sebezáchova matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, je i v posledním jedinci s
čistým vědomím a to je právě svatý Mikuláš já Lukáš Daeghsel, já držím rovnováhu slunce a měsíce, aby nespadli na zeměkouli, ale
dožiji se pouze 66 let, do 35 let nebudu mít možná ani potomka a narodím se po srážce slunce a měsíce se zeměkoulí už jako Ad am.
Svatý Mikuláš se řídí hlavně dle ctností a neřestí na které hledí s přesnou mírou, ale u ctností - více nebo méně nemusí být
rovnováhou, ale neřesti nesmí být vidět vůbec. V určitých propojeních v životních kruzích např. Lásky – hněvu, je potřeba vědět,
znát či procítit pointu vážnosti i dění, ale nic nesmí být přehnané a opět nastává rovnováha. Ve velkých kruzích ve společnosti už
rovnováha není vůbec, jelikož ti nejvýše postavení elektrostatičtí lidé zabíjí matku přírodu samotnou bohyni nejvyšší Gaiu, její lůno
a plod zeměkouli, jelikož bohatí a politici toxikují a stále jen berou, berou a vyrábí 10 000 miliard výrobků denně a svoje vědomí a
řeč si upravují elektrostatickými impulsy v mozku za pomocí satelitů. Jak se říká, co zemi vezmu, musím i vrátit, proto je lehká zem
a i zeměkoule ztrácí stabilitu životních kruhů v samotném vesmírném těle matky přírody bohyni nejvyšší Gaia a v podstatě má již
jinou polohu než měla, sic je den pořád 24 hodin, ale životní kruh i střed je již jiný.

Svatí a vzkřišování
Svatí krásně rýmovali i při vzkřišování, ale příliš se neradovali, ve slovech zasmutněli, v očích pláč měli.
Kdysi dávno, když byli vidět přes nebesa hvězd plno a každý člověk měl vědomí s hvězdou v přírodních kruzích v souznění životně
započato, byl silnější to je známo, když o vědomí nechtíc, pár lidí přišlo, přiběhlo svatých plno, kteří měli hvězd přes nebesa naseto,
vyvolali spoustu krásných slov na konci věty, sta, niž se, amen stalo se, ozývalo se, titány vyšší bohy to probudilo, matku přírodu to
snad i zvedlo a vědomí ihned v souznění navráceno bylo, toto svatí opravdu uměli, když takto promlouvali a titána vyššího boha
Uranose za to milovali. Dnes elektrostatický člověk je tímto sláb a oslaben, když přijde při nehodě o své elektrostatické polo
umrtvené vědomí bez jmen, již se nedá nic dělati, jelikož bez hvězd vzkříšení již nejde vyvolati, jelikož prázdnotou se všechny slova
vrátí zpátky, už jen trochu lidské duše a v rozumu jsou pozůstatky, zesnulý mají už jen v paměti druhých památky, bez cesty zpátky z
rodokmene zpět do skutečné životní pohádky.

Svatý Mikuláš vyšší bůh země (Zeus) - potomci Bůh Héraklés, polobůh Hádes, svatý Mikuláš
Vzhledem k tomu, ač se ví a má vědění správného dění a dějství i nejvyšší bohyně Gaia/Rheia, není potřeba již příliš silné bohy ani v ráji, v pekle ani
v podsvětí, jako tenkrát za dob Olympu či Egypta. Jelikož a protože jsou to, ale léta páně ve zpětné přírodní vazbě, že nastala i doba pravěká, proto se
o ní nyní hodně povídá, silné tehdejší hvězdné proudění dělalo silné bohy, byly živeny hvězdnými galaxiemi, do kterých patřili i hvězdy lidí, láskou se
navzájem posilňovali, ale nyní zas ubývá přírody i souznění ve vzduchu prázdném proudění. Proto potomci v mužském pohlaví, synové jsou od boha
země tvořeni v plodu matky na zeměkouli, bohové ve smyslu, aby trestali ve jménu pravdy, cti i slávy v přírodním smýšlení a to až zas spět do
svátosti. Polobůh je rovnováha. Bůh Hérakles narozen v souznění síly v době rovnováhy s přelivem na rozedněný měsíc, polobůh Hádes v započetí v
době rozednění měsíce s přelivem na půl měsíček, svatý Mikuláš ve dvou polovičkách měsíce, přelivem na zatmění i rozednění měsíce, kdy
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rovnováhou se stane, při porovnání hvězd i početí v dobách kdy oslavovati je třeba i Ježíše v tomto celkovém období započetí tehdejší doby mluvilo i
vzduch prázdno pro znovuzrození, nyní je to u hvězdného znovuzrozeného batolete i na věky či roky. Bůh Hérakles je ochranou všech pekel i nebes,
trestá rukou svou, kdo ho zná je skutečnou pověstí výbornou, rozpozná svojí cestu snadnou.

Ctnosti a neřesti
Ctnosti - Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle (dnešní píle podnikatelů, politiků a nejbohatších lidí
vede do záhuby a toxikace.), Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost a Střídmost, Pochopení.
Neřesti - Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost a Podvod.
Rovnováhou je především pravda, celkového dějství v dané věci, i v hmatatelné přeci. Lež se trestá pravdou. Kdo si s elektrostatikou
zahrává, smrt si tím přivolává, v celkovém smyslu i příroda pohanská doznívá, vzdušné i vzduch prázdné souznění nestačí
dopomáhat. Kdo místo čistého přírodního vědomí má elektrostatickou anténu signální, nedostane nikdy boží smilování, vědomé
hvězdy jsou potřeba k utěšení matky přírody.

Ctnosti
Víra, – znamená věřit, údiv v přírodu a souznění v jejich dění, dějství, jakožto v uvozovkách řečeno víra, není správné vyslovení, je
to věřit v život a přírodu živou i neživou v dění v přírodních kruzích, vědění o přírodních kruzích vzduch prázdna Gaia i vzduchu
Uranosova atmosférického pole propojený s duší těla, vědomím i hvězdami, poděkujeme slovu minerál Rheia i Kronosa, ať je po
zvětrání voda živá ve slově Pontosa.
Soucit - souznění citů, neber druhým smysly jejich životů, přidej ctnost víru, nezapomeň na důležitou vodu, bez ní už nepovstanu,
je to základ i pro střechu, pokud mám víc ostatním to neberu, pomoz druhému, pokud chybí něco tělu, nezáleží na materiálu,
základem hledej rodinu, zůstaň ve hvězdném rodokmenu, kdo brání tomuto vzrůstu, stává se zrádcem k bohu.
Naděje, – dnešní nadějí je vrátit čisté přírodní vědomí do hvězd, vrátit přírodu dle kázání nejvyšších dimenzi titánů a zbavit svět
internetových a mobilních sítí, nadějí je dělat něco dříve nežli je pozdě, je potřeba navrátit ihned vše k přírodě a katastrofám
předcházet globálně.
Láska, – k přírodě, k osobě blízké, ke skutečnému životu s hvězdou viděnou přes nebesa tam a zpět, nic nesmí být přehnané nebo
zoufalé, dát srdce lásce své.
Trpělivost, - dej i k lásce, buď trpělivý k přírodě, zbav se elektrostatických sítí a dočkej času, bude lépe, příroda ti pokvete, matka
příroda vše roznese po celém světě, přírodní souznění povznese tě i ty brambory budou hbitě, vyroste ti obrovitě v orné půdě,
hnojivo ti přinesou tvrdé vodní deště.
Moudrost, - lepší vrabec v ruce než holub na střeše. Sova moudrá ač se nezdá, čekající nespí, na kořist udeří si.
Statečnost, - použij jenom ve smyslu pravdy, v ochraně sebe i druhého na jeho životě co je i v právu, ochraňuj život i ve spojitosti
sebezáchovy když jsou ohroženy životy.
Cudnost, - i když si svobodný, buď cudný, i když si zamilovaný do jedné osoby, věř mu, že neprozradí tvoje tajné přání. (myšleno –
nebuď zamilovaný sám do sebe) Cudnost ve svobodě a zamilován jsi, zamilované osobě odevzdej jemu či ji předej, navzájem si
proměňte svůj vztah v ráj, pokud to neklape, s kamarádem či kamarádkou si již projdi borovým hájem. Již nepokoušej štěstí po
druhé, zůstaň raději již na věky cudný a dívky cudné.
Píle, - (dnešní píle podnikatelů, politiků a nejbohatších lidí vede do záhuby pod názvem kybernetismus a toxikace.), elektrostatická
elektřina lidská energie, stvořila i plazmovou televizi v nebesích, elektrostatickou pílí se příliš dařilo i v reprodukci elektrostatických
biologických umělých lidí, jejich dost, to je vinou do křesel posazených vyšších lidí, kteří usnadnili sic na chvíli život, ale dokončili
život, ve zkázách jiného smyslu, najděte jim práci v přírodě pro radost živou.
Štědrost, - dej tolik, co sám uneseš
Upřímnost, - neváhej říct pravdu. (tlak elektrostatické elektřiny - sítě, toto přísloví zcela znehodnotil)
Spravedlnost a Střídmost. – trestej pouze ve smyslu čisté pravdy v jednoduchosti je síla i života, ve složitosti se hledá zbytečná
vina. / v božském smyslu zde je shrnut celý vesmírný i zemský svět/
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Snaha – dodej si spravedlnost i statečnost, ke správnému řešení, k tomu dopomáhej, matko přírodo ve svém dění, snaha je osud,
bude, nebude dokud.

Pochopení – dojde-li člověk k porozumění, k celkovému smyslu i plnosti dějství, vzájemné odpuštění je za učinění dosti, řešením
je pomáhejte si, nechápající může zuřit navěky, ale přinese jen zkázy.

Neřesti
Pýcha, – kdo si myslí, že kybernetismus a člověk uzavřen elektrostatické magnetické síti, koná dobře, je na velkém omylu, je již
dávno mrtev. Když není pýchy konec, obnovení přírody bude jen přec, tak se klidně i svlékni, jelikož už neskončíš ani jako stařec,
příroda ti nadělí více, než chceš, prokletí pýchy zlomíš, nic tím určitě nezkazíš.
Lakomství, - do přírody dej více, než ji vezmeš
Závist, - (energii slunci závidíte, více z něj berete, slunce brzy vyhasne, pálíte elektrostatickou energií minerály, kterými se slunce
chladí nebo mírně do lávy se žhaví, elektronickou sítí se více elektro lidé spaří).
Smilstvo, – kdo je svobodný, nemusí být cudný, ale musí být pouze zcela přírodní, hvězda ke hvězdě štěstí je, ruce podané přináší
skutečnou lásku vědom - ní i s nebeskými silami, potkáš-li toho pravého či pravou v souznění, potom ke svatbě se odevzdej a
přáníčka roznášej. Kdo již vdaným je či ženatým, toto slovo je jeho hříchem, je jeho trestem.
Obžerství, - nenasyta hříšníkem je s nikým se nerozděluje, opakem je ve správné znění teplé jídlo pouze, ale nikoliv z nouze, ať
nikdo neskončí jako kost a kůže, už bohužel není to pravé souznění. Ve středu je jídlo třeba, bříško lépe všechno vstřebá. Nedělním
svátkem, můžu být také zasycen masem, ostatní dny kaše s hráškem.
Hněv, - použij proti elektrostatickým lidem podporující satelitní anténové sítě, jelikož o vědomí obírá tě. Občas ve spojení
rovnováhy předělej spíše na trest nebo na ctnostnou neřest, použij více sloves.
Lenost, - lenivý postoj k činnostem k přírodě je hřích. Sedět za počítačem propojený sítí a svým elektro vědomím se dopouštíš
velkými hříchy, samo poškozování i své míchy, lenost napravíš v zemědělství spíš, výrobou toxikace či nesmyslných dílů globální
oteplování přinášíš, ostatním řekni, že nesníš a lenosti samotnému otáčení zeměkoule předcházíš, již teď je zeměkoule šiška, kterou
svými nadměrnými materialistickými činnostmi stlačíš na Antarktidu silně a ztěžka k záhubě docházíš. Proto přispěj k recyklaci a k
zvětrávání přebytečných věcí a nic nevyrábějte s kovu a už vůbec z plastu přeci.
Zoufalství, – kdo o mobil v ruce přichází, satelity i elektrostatické sítě ruší, není zoufalství, ale návrat k lásce přírodní. Každý je
tvůrcem svého štěstí, zoufalí jsou ti, co elektronickou sítí se špikují či používají jako prioritní, není to důkaz vysoké inteligence přeci.
Lehkomyslnost, – kdo si myslí, že elektrostatickou sítí přírodně ožije je na omylu a ihned na místě zjištěn, vědomí již počátkem
usmrcuje si mobilem.
Pomluva, - kdo sám jámu elektrostatickou elektřinou kopá, sám do ní padá, bez hvězdy vědomí už nemá, do červí díry své padá po
svém i po tmě.
Lstivost a Podvod, – nevydělávej, na čem nemáš a nepatří ti nebo nejsi přítomným uživatelem dané věci nebo ti není řádně
svěřena. (např. správné znění smlouvy, dohodnuté znění smlouvy s přímými majiteli dané věci). Papírová správná forma řeší věci,
kybernetická doba přeci skončila a končí. Lstivost jen ve spravedlnosti konečné pravdy, ke správnému řešení dané věci.
Vydírání – hříchem i v přírodním smyslu, když je započat ve smyslu kybernetických sítí, tak je hříchem dvojnásob, nehorázný
nesmyslný byznys postupné řady elektrostatických lidí jako drát vodivý.
„Rychvářství“, lichvářství – při použití kybernetických sítí je každý vinen a jeho hřích odsouzen ihned, mlsat si dnešním již tak
svým přemrštěným materialismem a obžerstvím na chudých a brát i chudým co jim ve skutečnosti patří, kterým byla cesta z vyšších
míst špatně tvořena i příroda rozdělována a chudí dosáhli tak nechtíc ve své rodině bídy. Lichvářství je již v počátcích a ještě větší je
na konci (exekuce ve slově dnešním – což je nehorázný byznys a velký hřích i proti počátečním nesnázím chudých, ach ty cesty
nesmyslné od lidí ne - savců elektrostatických, bože dej nám víc síly, zatrať tyto hříšníky v exekutorských byznysech, mi víme,
usmaží se jejich duše v peklech u bohyně nejvyšší Rheia)
Ctnosti i neřesti jsou zkreslené elektrostatickou elektřinou a to převážně je zlo nejvyšší, jelikož elektrostatická elektřina a sítě
dokážou potlačit i vnést pocit lásky mezi lidi co se ve skutečnosti ani nemilují. (znásilnění které provádí boháči a podplacená
politika i infrastruktury, elektrostatická elektřina a podplacení elektro satelitní biologický umělý lidé, kteří umí nastavit ženě
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láskyplné cítění elektrostatickými impulsy do mozku v síti, aby se zamilovala do nějakého muže do kterého, ani nechce a provádí
tím i znásilnění nejkrásnějším ženám na planetě a nahrávají si tím manželky a o tureckém šejkovi, který vraždí všechny tři ženské
galaxie, ani raději nebudu mluvit, to je největší zlosyn přece). Celá zeměkoule je jen zvrhlost od shora postavených elektrostatický
biologicky umělých lidí až dolů.

Meč a pochva
Meč nemusí být jen symbolem trestu či zbraně jako takové, ale je i symbolem posvátnosti a víry i souznění s přírodou, jakožto v
uvozovkách řečeno víra, není správné vyslovení, je to věřit v život a přírodu živou i neživou v přírodních kruzích a trestat jen ve
smyslu pravdy. Vím, že to teď bude znít trochu hrozivě, ale ničeho se není třeba bát, je to v láskyplném smýšlení i ve smyslu
zachování života samého, v lásce jeden k druhému a to zcela bez ublížení na zdraví, je zabodnutý meč do zeminy a rukojetí směrem
k nebi, znamená započetí dobrého vztahu i v růstu nových přírodních hvězd, což znamená v počestné rodině potomek svatých
hvězd. Syn nebo dcera, jakým směrem a kdy v jaký čas boha vyššího Chrona ve smyslu dění, dějství přírodních dimenzi titánů
nejvyšších bohyň Gaia/Rheia zabodneš meč do země, buď v noci k měsíci, silná dcera nebo syn ve smyslu charakteru, nikoli
fyzického - toto není pravidlo, ale budíš dáno, ve smyslu ke sluníčku za denního svitu pokud člověkem jest, bude samá neřest, není
vidět hvězd, čeká ho pohanský osud, ale dítě narozené plno hvězd dostane přirozeně, bude odnesen osudem pokud prokáže čest,
žádnou lež, najde význam neřest, bude trestat v pekle společně s peklem, spadni zpátky na zem, toto nemusí být pravidlem po aktu
milostným najez se jídlem. V den rovnodennosti pocti jen svou milou či manželku slovy a pusinkou vlídnou, objímat jí celý den
můžeš, ukaž jak líbeš když je slunce s měsícem v rovnováze, je to ve výchově rodičů a v rukou životní společné rodinné dlouhé cesty
čili je to celoživotní vycházkou nuže. Rovnováha svatého Mikuláše roste přelivem z rozjasněného měsíce v půl měsíčku v přelivu do
zatmění měsíčku, matka příroda si s porovnáním hvězd pohraje nejvíce, při započetí až do konce. Půl měsíc, jaký bude, taký bude,
nechte to na sudičky mile. (nejvyšší bohyně Gaia a Rheia nejlépe vidí) Samozřejmě toto celé se týká i samotné nejvyšší bohyně Gaia,
která tvoří hvězdy v přírodních kruzích v souznění společně s nejvyšší bohyní Rheia. Ve svitu měsíce bude se chovat mile. Možná
celý život jak batole. Kdo je sám, neví kdo je, je to odevzdání cti pěti titánům, pátý titán přebíhá přes tělo člověka, který je jakoby
pátým titánem a sudičky ho znova v přírodních kruzích osvěží a říká jaký má temperament, čest i charakter, proto nech meč
směrem dolů, dokut nemáš mysl jasnou, jinak život budeš mít protkaný smolnou cestou. Již oni obdarovávají v počátečním vědomí,
kdo jaký bude, třeba v úsudku. I když umře svatý či člověk v generacích v životních kruzích se určitě vrátí, pokud hvězdy mají. Čest
zemřelému svatému, andělům, nižším bohům chyť meč za ostří směrem k zemi hrotem dolů a ukaž mu k nebi svojí čest svým
srdcem. (Nyní nejsou hvězdy, tak jen ve smyslu smutném)
Meč směrem hrotem nahoru a držení za rukojeť v ruce, naznačuje v posvátnosti smutek nebo odevzdání cti někomu blízkému v
rodině, myšleno převážně zesnulé manželce, už nechci jinou. Pozdvihnutý meč slouží k trestům jedince za neřest a to ve dne v noci.
V posvátném smyslu je to i vyvolání, chci syna v duchu svatém, jako prvního potomka a to vše pouze za denního světla, jelikož i
nejvyšší bohyně Rheia má ráda nejen peklo, které trestá hříšníky, ale i život a život i ráda vrací přes hvězdy zpátky dolů na zem
společně s nejvyšší bohyní Gaiou, tak ihned otoč meč dolů a běž za milou domů, že bude mít na statek zdravého syna jako křen a
siláka jako hrom, trestání hříšníků bude jen jeho sen.
Zabodnutý meč do zeminy, v krátkém aktu, budu potřebovat Atlásovu sílu, odevzdání titánům míru, ve chvilkovém aktu dostanu
sílu, pokud bojuji za čest, slávu a pravdu nebo potřebuji zeleninu, už nehledám jinou ženu, zůstanu s milovanou v domu.
Zabodnutý meč na bojišti, zemino můj kov žer, mír mi dej.
Zastrčený meč v pochvě, ničemu není pozdě.
Hrdinu ve jméně pravdy na rytíře pasuj, dle i veřejných zásluh, přírody však zbytečně neubírej (čest, neřesti, ctnosti),(stará
řemesla).
Anděl Michael nosí dlouhý meč s pochvou, hájí čest svou, trestá neřesti s úctou, ctnosti ostatními anděly pasovanou, dále pak on
sám rozdává ctnosti ve jménu radosti, poklekni a pokračuj ty sám mezi lidmi svými cestami.
Anděl Gabriel nosí zastrčenou dýku svou, jen při krájení chleba používanou, ale trestá i neřestí ctnostnou, má vytaženou svoji
ženskou nožku bosou, nejenom k ošálení, ale ke konečnému plodu dění.

Svatý Valentýn, svatý Patrik, krásné maminky
Na svatého Valentýna, měsíc z rána ve svátosti svítá, láskou srdce rozednívá, svatým vztahům pomáhá, dohromady jich
ale už moc nedává, už jen jeden zůstává, mužským Amorkem se stává, ženský Amorek Artemis hledá, kdo se do
svatého Mikuláše zadívá, šíp lásky nachystá, Foibé je pohlídá, svatý Patrik divotvorný hrnec nachystá, ať má
zamilovaný svato pravý pár, trochu pohana, po sléze potomka, ze země kopu mince, aby společnost neztratila hodnotu
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a peníze, matka boží svatá Marie první vidí děti rozené, v počátku v Lůnu ve vědomí narůstané, ve vědění je vidí stále
malé, skřítci se objevují ojediněle, chystají hrnec plný peněz pro další pannu Marii, svatý Patrik dodá trochu
čtyrlístkem štěstí, láskyplný vztah nenachází nejen materialistické bohatství, ale spoustu procítěnosti ve svém těle i ve
své hvězdě, děkujeme svatým ve vědění za dimenzi vejcem, životním kruhem je trochu obohatím, matky boží
rozkmitává svoje zesnulý svatý, ať prvním společným kruhem lépe žijící svatí vyrazí, ať i zeměkouli v životních
přírodních kruzích udrží, směje se z nebes svatý Mikuláš první, kruhovou svatozáří ať tvoje hůl svatý Patriku nejen
láskou hoří, svatý Valentýn a Artemis s andílky dětskými jsou v srdci, svatý Valentýn dává andílkům požehnání svým
děním, dějstvím, vzduch prázdno nerozháním, první životní element dávám spíše do dějového rozhýbání, svatá
Monika kávové zrnka chystá, půl měsíčky se středovou čárkou si pro pravého hlídá, vzduch prázdno kávou vyzývá,
matka boží svatou Marii i Lucii líbá, kamení se hrnou v obrazové galaxii, není zatím žádná jiná, měsíční asteroid
obnovy k zemi letí, potomka vědomého savce stále není, svatý Mikuláš s měsícem jen v životních kruzích lítá, stále v
dění souznění soužití hledá, to trochu trvá, svatá Lucie i Marie dění hlídá, je ve hvězdě od svatého Mikuláše obalená, ve
hvězdě i rozdělena do druhé, jen společně trojúhelníkově v potomkovi budou další hvězdy zrozené, svatý Mikuláši
matka boží troj dění je v tobě, dej mi více naděje, stvoř další hvězdu v další ženě, jistota je to přírodní přece, než se
shrne krmená galaxie, v potomkovi to je, jinak měsíc spadne před dějově před kamenitou galaxií, svatá Lucie svatá
Marie poslední hledá dění až na nové zemi, až se objeví v naprosto čistém ráji, sic je to přenádherný, jelikož svět je
příliš špinavý, hlavně neumírejte dohromady, v sekundu se to tu v galaxii změní, planetární biorytmus se dimenziálně
roztočí v rozkmitání, svatá Lucie Marie je přece jako první, u matky boží přeci zůstane vždy jako první v náruči, když
byla chronologicky stvořena jako žena první po vzkříšení, Evou bude na vždy, ať čeká i na své narození v ráji, sama
sebe ještě nemá v početí, přitom bych jí dala její vědomí, ona žádá ať ji dimenziálně matka boží zobrazí až v Ráji, tento
svět přinesl spoustu hvězdné zkázy, je ve velkém zklamání, tento svět není už normální ani svatý Valentýn s Artemis to
nezachrání, svatý Patrik svatou Moniku ve štěstí trochu popohání, její zrnko kávy není asi k mání, kávový lísteček ji
chrání, zaslouží si tento svět vůbec záchrany, když už je i málo lásky boží a materiální svět utlačuje hvězdy a svět žene
do zkázy, kde jsou ty časy, schůzky u studny v zadívání do pramene tekoucí vody, pokřtili jsme se hned v ději, svatá
Moniko vyžeň prosím ty automaty, to není žádné dění, dějství, jen smrt z rohy do tvaru hranolky či kostky to přináší,
hledejte lásku vědomou a v srdci v oboustrannosti, poslední hvězdné souznění odchází, mějte lásku ke svatému
Mikuláši i k přírodě na věky věků je to u matky boží v žádání, než dojde ke světa konci, rozhodnutí je v matce boží,
nevidí žádné rázné kroky do přírody ani do souznění, ach můj svatý Valentýnku nesteskni, světem láska ještě profičí,
až to všechno nejvyšší bohyně roztočí, Set už hledá snad život už jen v podání ruky, nehledá ženy jen na dlani, někde
v Británii, ale po celé zeměkouli, svatý Mikuláši nehleď na půlky sportovní, i ty jeden svatý Lukáši řemeslný, je čas už
jen na život rodinný i ty svou zdrženlivostí ženeš svět do záhuby, nejen Andrea na kole jezdí, hledej měsíc rozjasněný
otevřený, má zadeček přenádherný, slabé slovo matko boží, opět tato krása v knihách ve slovech necharakterizovaná,
viděla si sama v dění, dějství ladné hladké pohyby, máme přece společné pohledy, vidět to je to pravý dění, dcerku
můžeš poznat, umíš přece společně semnou citově povahy upravovat, je to o vědomí to se ze světa ztratit nesmí, třeba
najdeš i v dcerce kamarádství, uvidíš v ní maminky tolik, maminku pak budeš více milovati, uvidíš její starostlivé dění
o děti, není to otočený Faunův labyrint, pokřtím tam i panu Marii, má dceru ve věkovém stáří pokřtění lze učinit
v devíti, jen se táže svatý Mikuláš matky boží, je to vůbec správné, je to čisté, zvládla by i další početí počestné, další
panny Marie vědomé nebo ježíšek je prvně na cestě, je to na hraně věkové, život neměla jednoduchý přece jen,
rodičovství má naučené, maminky jsou to chtěné, maminky jsou to se svatým Valentýnem i s Artemis velmi bojovné,
ale při láskyplném zachvění ze strany muže, jsou pak i velice šťastné, žijte blaze, maminky samostatné, matka boží vám
pomůže najít cesty správné, svatá Monika schovává zrnko kávové svoje, svatá Lucie Marie poslední se čertí, ale kytičku
s vodou stále jen nosí, ježíšku kde jsi, tolik slasti, tolik plodové vody, kde je to narození čertí se i matka boží, matka
přírody je v náruživosti, Lucinko tvůj chrám je přenádherný s první hvězdou dění, dějství, nad dveřmi pomáhá
k otevření, co se děje že tam stále nic není, tvá skulinka je cestou ke slunci, na konci tunelu světla chci, Setem svět už
matka boží honí, je to ale seznam jmenný, aby svatému Mikuláši už konečně ti pozůstalý v srdci pomohli a vědomím
svět obohatili, věrozvěsti nejsou ani v narození, bůh nebeský už neuhlídá své brány, na vině jsou i ozonové díry, svět se
sype z každé strany, panenská blána matky boží v mužském smyslu v otočení, nebesa peklu brání, svatý Valentýne
pomož mi a nebuď zahleděný do bohyně Artemis, světem nehýbe láskyplný šíp, napovídají andělské svaté děti čekající
v nebi na narození, peníze dnes spojují dvě osoby, tím i spoustu hvězd padlo do zapomnění, materialistický svět musí
být prvně potrestaný, aby došlo k odpuštění, jen svatý Mikuláš hlídá správně hvězdy. Dnes u svaté Moniky
v navštívení, objeví se svatý Mikuláš první u kolečkového stánkového stavení, ve svátosti je svatým Mikulášem
posledním tohoto světa v jeho dění, než přiletí asteroid, hned po příchodu poprosí o kávu, v zápětí matka boží přichází
se dvěma ženami, se svatou Monikou ve třech stojí v počtu u stánku, svatý Mikuláš už zase vidí Rheu, Dionu a Tethys,
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ale svatou Moniku určil v polo titána Tethys ve svém dějství v životních kruzích učinil zápis do měsíce u Saturnu, Rheu
drží svatá Lucie svatá Marie nechce se proměnit v Dionu, ženy žádali čtyři kafe, čtvrté bylo počtem pro mě, opět
v dubnu jsou velikonoce, sotva se vše dořeklo v duchu svatém, objeví se žena s kočárkem, svatá Monika již má být
v početí se svatým Mikulášem, u ČSOB v před ději stála půvabná Kamila ve svatebním byl to týden oslavovaný tímto
veletrhem pro budoucí novo manžele přeci, bylo to jen zřejmě inspirací, nakonec jako poslední přišel škodný, sebral
přání velikonoční na svatého Valentýna darované, s kytičkami i srdcem vymalované, se záložkou od svatého Lukáše ve
smyslu praktickém požehnal řemeslníkům této tvorby dokonalé, skončilo vše v koši, jen svatá Monika zná
pokračování, bůh Anubis s bohyní nejvyšší Mum v jiném jméně Set jen přec, pomož mi, povídá si svatý Mikuláš v duši,
snad svatá Monika nalezne ztracené tyto artefakty, aby došlo ke svatému čtení i u svaté Lucie Marie poslední, promiň
mi svatá Moničko, ten muž pro tebe není, je příliš do sebe zahleděný, sobecký i namyšlený povídá matka boží,
nepřejme mu kafe rozlité, neber ho svatá Moniko k sobě ani brigádně, matka boží mění majitele, Amazonky pošleme
na něj.

Troj jedinečnost, Svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel
Na levé straně v lidském těle i v hlavě u srdce ježíška je převážně Uranos samozřejmě v doprovodu minerálů Kronose, ale vyšší bůh
Uranos na levé straně v duchu svatém koluje i vědomě s andělem Michaelem on je souznění duševní a vzdušná stránka, tep i tlak
vzduch prázdna srdce matka boží přece jen, anděl Gabriel je pouze v srdci u ježíška z minerálního hlediska i hřejivého a má
nekonečný rozum i mysl v hlavě, jelikož je žena v prvopočátečním smyslu života ve střídání životních kruhů pohlaví. Uprostřed
lidského těla je vědomí, mícha a kostra kde je počátek života matky přírody bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, která započíná život
vědomím i hvězdou a proudí celým tělem společně s vyšším bohem Pontosem – voda – vzkříšení, všichni společně v souznění. Na
pravé straně je lidská stránka, povaha i charakter, vyšší Bůh Kronos i jeho syn vyšší bůh Atlás a už jen částečně Uranos, anděl
Gabriel obměkčuje city tuto stranu, jelikož si přeje blahobyt a usnadnění života. Anděl Gabriel je i symbol rozmnožování. Bohužel ve
spojení s bohem Kronosem to přehnali až do nadměrného materialismu, ale je stránkou přírodní a minerální archanděl Gabriel je
také anděl smrti trestající neřesti, jelikož jeho ženskost neřesti nenávidí, ale tuto celou stranu se snaží spravedlivě v rovnováze ženy
a muže vyvážiti, aby nebyla příliš hrubá. Archanděl Michael byl anděl života a dohlížel na ctnosti a jejich rovnováhu. Ostatní andělé
byly dětmi Michaela a Gabriela i ti občas měli milostný poměr i s lidmi jako bozi samotní. Zapomněli spolu v souznění s přírodou
úplně spolupracovat. Matka příroda bohyně nejvyšší Gaia se na ně tolik zazlobila, že zapomněly ve svém rozjímání láskou i k lidem,
řešit neřesti a ctnosti tak jako svatý Mikuláš a tak je proklela a vzala jim vědomí a stali se, archanděly. Vrátili se v podobě duševna
do svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela za pomocí matky přírody bohyně nejvyšší při vzkřišování, aby se opět naučili svému činění.
Ale jsou i v duševnu s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou, ale teď už nemají ani hvězdné souhvězdí, satelity je vypálili
elektrostatickou elektřinou a vysušili je. Ostatní padlý svatí nechtějí raději ani nic vidět a matka příroda bohyně nejvyšší je má ve
své duši, aby trestala hříšníky lidské podoby, kteří jim vzali hvězdy pomocí satelitů, sítí a elektrostatickou elektřinou. Toto je zápis
posledního svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela, který řeší andělský ráj a peklo, peklo mělo řešit hříchy ostatních, ale teď i peklo je
samotný hřích, proto přišla, po mém vzkříšení bohyně nejvyšší Gaia matka příroda do svého lůna, aby vše potrestala sama a to i v
podobě obnovy života meteoritem, pádem měsíce na zeměkouli. Prosím, uvědomte si vážnost situace a nečekejte na to, až uvidíte
letící meteorit či měsíc pár kilometrů od svých očí, jelikož to už na řešení bude pozdě. Nejhorší je, že člověk si říká, dokud neuvidí
tak nic už neučiní, problém je v tom, že když uvidí, meteorit padat, již nic pro záchranu neučiní, již bude pozdě a budou všichni
plakat, jako svatá Marie, protože věděli, že svatý Mikuláš mohl pomoct, ale jemu nikdo nepomohl, aby měl potomka a počestnou
rodinu, kterou mu dnešní civilizace vzala. Zapomněli, že on skutečně žije a vždy žil, jelikož byl a vyrůstal s každou generací, jelikož
sic byl svatý, ale i pohan. Na zeměkouli je již teď vzduch – prázdno a samotný vesmír, což je tělo, duše a vědomí samotné bohyně
nejvyšší Gaia, což je převážně žena a muž - v podobě minerálních planet. Je to boj svatých, andělů, archandělů, bohů proti střední a
vyšší vrstvě lidí a hledají pouze spřízněné duše, aby stvořili hvězdy a prastaré pro novou zeměkouli, až spadne meteorit, měsíc. Což
jsou opět dvě strany chladu duší – měsíc - rovnováhou i hřejivosti duší – slunce – a vše je propojeno s rovnováhou samotné přírody
i souznění a zachování života samotného, což je vědomí v podobě meteoritu bohyně nejvyšší Gaia matky přírody, vysvětleno později.

Dopis pro svatou Veroniku, poslední šance pro záchranu hvězd
Moc se ti za vše omlouvám za mé neuvědomění, při našem prvním setkání, i když tě trochu znám, sám jsem byl převelice okouzlen
tvým nadšením a krásou, proto i já jsem celé dějství i dění uspěchal. Vím, že ve tvé svátosti je cesta Ježíše Krista v podání šátku, aby
si utřel ve své cestě za samotným Uranosem, Kronosem, Pontosem a hlavně za matkou přírodou za bohyní nejvyšší Gaiou i Rheiou z
těla titána Atláse svůj pot nářku, že ho lidé podpořili k tomu, aby se sám potkal s bohy samotnými, i když sám to v té době chudák
vše nevěděl, o všech bozích i titánech vědění neměl, bavil se jen s vyšším bohem Uranosem, ten byl nejblíže svým slyšitelným
přírodním kruhem díky i nejbližším hvězdám v té době i jeho matka nejvyšší Gaia ho vedla, ježíš to nevzdal, chtěl jen za nimi, jelikož
bohatí ho v jeho myšlenkou v dobru, neposlouchali, byly již v té době přebohatí příliš nemocní i po moci, ale on věděl, že v té době
se ježíšek o kus dál narodí opět i v proudících generacích více, což tušil, ale matka boží učinila u něj z mrtvých vstání, milovala ho
nejvíce, utrpení neustála matka boží v srdci, došlo ke vzkříšení, jako ve starověkém Egyptě, po deseti ranách opakovaně, dění,
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dějství může být vždy historicky jiné, vyhýbali se mu po té hříšní, ale bohužel dnes je již jiná situace, je pouze satelitní hvězdná
kastrace, není hvězd, skutečné dění, dějství je jen již v polárce. Vím, že jeho cesta je popisována tragičtěji, ale toto je láskyplný dopis
k pochopení, nikoli k nářku. Já mám ježíška v srdci a tvé srdce ho má také. Sama moc dobře Víš, že jsem svatý Mikuláš i Lukáš a
tvůj šátek je pro mě svatebním, svatá Tereza pouze ve jméně svém, již houpe v náruči potomka s tebou společně i Mojžíš či Mesiáš
může mít ženy dvě, pro přírodní nápravu rychlejší to si matka boží, přeje hned, ale i tam cesta možná končí ve jménu jiného, slečny
ženy, dcery berou si nepravého (stane se svatým v jiném jménu, snad i svatým Mikulášem, záleží jakým přírodním dějem kam
dojdeme spolu a jakým životním kruhem započneme, snad to bude na velikonoce), proto ve svém zamyšlení neotálej a pochopíš, že
životní kruhy zeměkoule se uzavřou či otevřou, rozhodnutí je na tobě, ani nevíš, jak silnou svátost také máš, i samotný svatý
Mikuláš se sklání nad tvými procítěnými lehkými city. Vím, že jsem starší, ale ve skutečnosti ne, když hynu ve vzkříšení věkem, je to
o narození přeci jen, rozšiřme tento rodokmen. Víš bohyně svatá Hilary Duff Afrodita, je příliš velkou bohyní, stejně jako Héra, ale u
nich pokračování není, jen z pohledu Héry což v tomto světě je již jen sestrou a řeší neřesti a ctnosti, ale nechme toto na později,
mám to s Hérou těžké, pochází z Pruského Národu, matka boží nevloží tam svaté jméno v potomku, ale splnilo by to absolutní
nápravu pro Evropu i Ameriku, jdeme cestou k Egyptu, matka boží prosí osmičku, Osmanskou říší započnu, první cestu vidím v dáli
selku, prostou dívku, nemyšleno zemědělku, ale k přírodě šetrnou slečnu. Asie měla si hlídat vědomí savce, žít láskou k přírodě,
silných hvězd mohlo být více, díky matce přírodě, ona žije pouze ze srdce citově, tak ona vše posiluje, jen chvění láskyplné ve vědění
naplňuje. Vím, že to bude pro tebe těžké se bavit se samotnými posledními žijícími bohy na zeměkouli, ale pochop, že mi jsme
jediný svatí i bohové a to společně s bohyní nejvyšší matkou přírodou Gajou, kteří drží životní kruhy, aby život lidí mohl pokračovat
dál, ale pro ubohý materialismus, by si raději nechali vzít život v podobě pádu meteoritu, měsíce a slunce, proto je to s nimi těžké
jim vysvětlit, že sami lidé se tím ženou do záhuby. Chtěl jsem ti říct, že tě mám opravdu moc rád a moc si vážím tvé ochoty.
Samotnému, mě po té bylo vše moc líto. Chtěl bych tě pozvat, alespoň na kávu, aby či kdyby si mohla, zda budeš chtíti, poznala i ty
mě a já ti mohl více vysvětlit, jelikož v tvé svátosti, bylo nabyto jen v jiskře v mé přítomnosti s matkou boží zajisté, jiným poznáním
to nejde. Vím, že to máš také těžké, ale snad dojdeš k pochopení či alespoň odpustíš, ale tvá přání budou vždy vyslyšena.
Tvůj svatý Mikuláš.
Svatý Mikuláš i Lukáš patroni řemesel i obchodníků (otec vánoc) + (ježíšek - polárka) + svatá Veronika nebo Tereza ve spojitosti
narození a úmrtí i ve jménech opačně (matka Vánoc) – Svatá Veronika i Tereza = ve spojení hvězd pak je i svatá Lucie s potomkem
dále pak svatá Marie, dohlíží pak na správné dění, dějství v růstu i vědomí jedinečnosti, hvězd i přírodních životních kruhů, sta-niž
se jest. Bohyně Persefona našla ses, bohyní Afroditou i Hérou na stranách svého těla jsi milovanou.
Zápis svatého Mikuláše:
Veronika odmítla mojí prosbu, odmítla souznění s přírodou. I tato cesta byla marná a zbytečná, opět v tom byl kybernetický
materialistický zlozvyk, za který můžou satelitní elektrostatický elektrický biologický umělý lidé. Je to konec přírodních svatých
(dimenzi souznění) hvězd a počátek konce zeměkoule. Nyní se již jen čeká, na pád asteroidu, měsíce a přiblížení ke slunci. Toto byla
svatá cesta k navrácení hvězd a alespoň ke svátosti v České Republice. Veroniky z Pardubické galerie si moc vážím aneb galerie
dívek, ach kolik je Veronik, plný internet, další je vůní obalená s etniky romské více pohanské, ona či obě jsou duševní i fyzickou
útěchou, ale jen pracovní. I ona mi naznačila v jedné dívce společně s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou, že svátost je již
započatá a navrácená ve svaté Lucii Čermákové v bohyni Héře a že bohyně země Hilary Duff je ta pravá, ale cesta tato je
nedokončená, ani jedna z nich zatím není v početí bohyně Persefona, tou dívkou v Galerii byla v jedné osobě dvě dívky ve jméně
Veronika i Tereza, „titáni“ ji mohou udělat v započetí svatou, ale bohužel se tak nestalo, je moc krásná, hodná, škoda jen že není
mou milou, možná se učí moc ekonomikou, vím nechce být ostudou, ale tento svět zahyne větou konečnou, příběh ježíška je příběh
stále s myšlenkou tragickou, v dnešní době je to již pád asteroidu, pluta čili měsíce titána u Saturna v dimenzi přemístěn je již měsíc
Charón navrstven přírodními kruhy u Jupitera, tyto měsíce jsou opravdu dimenzi cesta, započne planetární obnova ať je země opět
zcela čistá, je to vše popsáno i skutečným konečným příběhem i ve slovech vysloveným dějem matky přírody matky boží, započala
svaté písmo, vznikla ji krásná mozaika přímo ve vědění v Jupiteru či v celém planetárním biorytmu v esko kruhu, podívejte se na
Jupiter z dáli, jak je kruhovitě krásný.

Charón - syn nejvyšší bohyně noci vzduch prázdna Gaia a otec nejvyšší bohyně Rheia otočená žena v muže Jupitera,
převozník mrtvých do podsvětí. Bývá znázorněn jako hrubý, vyzáblý a nevlídný stařec nebo jako okřídlený démon s
dvojitou sekyrou, s kladivem nebo veslem. Je to bůh ve smyslu obnovy hvězd i planet podobný bohu Anubis, který je
převozníkem mrtvých hvězd do ráje či pekel, v planetárním smyslu už trestá všechny ve vědomí zemřelé, jelikož je
nemá kam převést:
Charóne, Charóne božské dítě jsi matky přírody bohyně nejvyšší, stvoření jsi ve velikosti měsíce, potrestej na zemi
všechny kacíře, nemají hvězd dlouze, vědomí s nimi spojené, není je kam převést, ač nejsou spojení s matkou boží v
přírodní řece, ačkoli tam a spět již přírodně nic neteče, není tedy ani druhý břeh přece, nemají tedy ani druhé
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odraziště, není pro ně ráje ani pekelné říše, již jen na zeměkouli smrt leze, shoď své břemeno těžké na zeměkouli ve
tvaru měsíce, obnovme vše přírodně, zpět do životních kruhů přirozených k přírodě.

Půvabná Kamila
Rostu z plodu země, kytička je i ze mě, ale nežiji jen z pohanství zřejmě, tělo své umyji si v očistě, pochopením rostu ze
země i z nebes, miluj už jen hvězdně, ať zeměkoule zůstane v přírodě, bez souznění nic nepřežije.
Kamilka poupátka měla, tvářička ji zrůžověla, šatem ladně i oděná byla, v lehkém oslovení květinková korunka v dění,
dějství v seznámení okouzlila, Kamilka velmi milá, snad i setkání bude znova, její kytička ukazovala mi líbezná
ramena, se střevíčky byla tam i Uranosova dušička, aby blíže nebesa byla, které obuté měla, své nožky chránila,
Kamilku celou povznášela, vyšší se tedy stala, ve vzduchu prázdnu se svěže-sametově pohybovala, úsměvem zářila,
hvězdička má se rozjasnila, srdíčky oplývala, atmosférou zazněla i její zádíčka, které k celé její postavě k celkové kráse
velmi přispěla, už jen pohledem se loučila, má očka znova pohlédla, obě srdce nás hřála, láskyplná růžová vlna
Kamilku doprovázela, matka boží matka příroda souznění ztratila, byla to jen dějová chvilka s děvčetem něžným se
alespoň ve srdečné citové lásce objala, mám tě ráda matka boží zvolala, když se dívka překrásná otočením se svatým
Mikulášem loučila, svátkem matka boží Kamilu určila, v navštívení pannu Marii u Kamilky zjevila.

Přírodní alchymie Lásky aneb sladká kávová Monika
Zapomeňme prosím nyní, vynechejme Perskou říši, vymklo se to tam matce přírodě z ruky, ať žije Sparta, zvláštní
párování, až do samotného hanobení zastavili, lásky přírodní nemá být příliš, nepárujme příliš etniky či národy
vznikne potom další, matka boží matka přírody, občas žila v prehistorii náruživostí, sebe sama se snažila vést
k dokonalosti, ale nestačila napravovat chyby, když lidé v jedinečnosti selhávali, ale toto nejpřírodnější bohatství dva
obrazy musí žití, hvězdný střet mezi vědomím a věděním matky boží vede k oboustranné uspokojenosti, matka boží má
za dimenzi vejcem život vědomější trochu jiný, naruby dalo by se říci, vzduch prázdno tělo matky boží, na vše přec
dohlíží, tělo lidské její v evoluci poslední nejlepší k obrazu svému jsou společně stvořeni vědomí života její i tvé,
spojuje po té, v láskyplné chemii dvě různé pohlaví, stejné či podobné povahy ve fyzické i přitažlivosti, aby hvězdné
proudění bylo nejsmysluplnější přece jen, Monička je tím důkazem, lásku tvoří počátkem, milým úsměvem, sladká
káva připravená jejím jménem, jiskra v její duši probudila ve mně zadívání hvězdným smyslem, její hlas byl oslovení
celé láskyplné alchymie, probuzení bylo i tělesné, ctnosti i neřesti byly krocené, rovnováhy je potřeba, držet se od
Moničky s odstupem, trpělivost a cudnost je tím správným místem, započalo by se raději s výletem, láska prochází
srdcem, žijeme ale společným souhlasem, obrácená planetka ve vědění narůstala přírodně, s kytičkou splnila si
Monička sen, navštívila toaletu ladným krokem, zkontrolovala si matka boží svůj děj, nauku věnuje chemii, věřím i
přírodním činnostem, její krása je dějové souznění v zamyšlení ve smyslu citovém, tělo má v líbeznosti ve smyslu
dokonalém, žijme v čistém, přeji ji hodně úspěchů s kávovým prodejem, nestávám se u ní opatem, ale hledám
porozumění s Anubisem. Slaďoučká Monička loučí se jemným hláskem se sladkým Mikulášem, doznívá odloučení už
jen krátkým pohledem, třeba nechce být přímo s Turkem, raději ti uvařím, u Moničky v řeči objevil se úsměv,
připravím ti kávu svatý Mikuláši raději něco v lehkém, nežij život v trpkém, v setkání opakovaném, nežijme prosím
rozpakem, staň se mým srdečným kamarádem, všichni tě potřebujeme, slibuji ti v času svém, zamyslím se, matkou
vánoc ne cítím se, hledej ve mně lásku i se svým Mojžíšem, snaž se o mě buď mnou okouzlen, inspirací můžeš mít kolik
chceš, mluví matka boží v duši mé i své, ale zastav se na chvilku tedy u mě, ať svatá Lucie stojí při mně v dobrém, však
zůstává svatou Marií ovšem, společně na vše dohlednem, ale epocha je hvězdy narůstají potomkem, svatá Lucie Marie
hlásá ať je svět raději přírodně zcela obnoven, sladká kávová Monička povídá si s matkou boží necháme vše raději
ladem či najdu kávu skladem, s vládou dopomůžeme a Monička splní Mikulášovi sen svým slibem či skončí vše
Egyptem, jen ti chceme říct, vysloveno božstvem, sladká Kávová Moničko moc tě milujeme, nejvyšší bohyně je
vrcholem, žijme prosím lidé zlatí romantizmem, neboj se Moničko, když v přízni se svatým Mikulášem Lukášem
oslovím tě v duchu svatém, svatou Monikou počínaje tvoje narození doplníme, je říjnové znamení váhové, rovnováhy
tedy opětovně vzkříšením započneme, Matka boží povídá si, se svým nebeským synem Uranosem, nežijeme matko má
příliš zamotaným kruhem, já už to nevydržím ani se svým zemským bratrem Kronosem, zemské jádro voní velkým
třeskem, nemáš Gaio, naše boží matko příliš vzduch prázdné lůno, málo je naplněno, povídají si, vodní křtiteli Pontosi
bratře náš dopomož savci matce naší, plodové vody asi není, Rheio otočená matko kde jsou vědomé minerály
v zemském synovi přeci v jeho dějství, kde to jsme všichni, započněme konečně s hvězdami, dodejme přírodní svato
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pravé svátosti, chybí to celé zeměkouli, jmenovitě v zaslíbení, ať hvězdy savce konečně opět svítí, nebudeme žiti stále
v krizi, planetární sesunutí stále hrozí, nebeský syn Uranos pláče ve dne v noci, nechci své úplné znovuzrození, matko
boží neprotrhni svou panenskou blánu z druhé strany, ať asteroidy ještě k zemi neletí, nezapočínej obnovy, zanechejme
život v savci, panenskou blánu nechejme uvnitř, stejně tak budeš po sléze matko boží tvořit v lůně ženy, ať dopomohou
všechny vlády svatému Mikuláši, ať už jsou konečně zpět svatí, přece všichni chceme narůstat i z druhé strany,
promluvili titáni, jmenovitě to změňte i v kalendáři, ale započněte konečně to láskyplné hvězdné souznění nebo se tu
všichni za dimenzi vejcem v přírodních kruzích už v hrobovém smyslu obrací i sráží, započněme ve středovém dimenzi
hvězdném středu v Egyptu ve středo zemi ve svaté zemi ve středovém státu, děkujeme opět Egyptu, započalo božstvo
víru současně trochu i v Olympu, evropské čtyři chýše upevňuji, za vesnice je prohlašuji, po pádu asteroidu, zbylo
v přírodě ukryto koryto, Hérakle dobij zbytek mého přírodního nezdaru, já tě v dimenzi proměnách povedu, pročesej
přírodu, nerada vidím jak mi maličké srdečné svace prehistorické příšery žeru, započala jsem žiti s citů, povídá opět
matka boží matka titánů i bohů, vraťme se tedy k Egyptu k tomuto velkému středu, hvězdné proudění mám v tobě
svatý sladký Mikulášku, Anubisku z toho středu v početí potomka, potomek tvůj a potomci jeho po té navrací hvězdy
do církví do jejich náručí, pokud ze svého nitra svobodně takto boží cestu započnou vnučky i vnuci, aby jejich svaté
hvězdy v živé bytosti vše i pokřtili, nezapočne snad opět Faunův labyrint a lidé nebudou opět vše unášet jen pro svoje
potěšení a blahobyt, který by opět vedl ke konci hvězdného proudění, jen láskyplné souznění hvězdy udrží, nesmějí být
již nikdy týráni, již na to matky boží nevyšší bohyně matka příroda velmi silně svou přírodní dimenzí dohlíží
v souznění, Moničko neboj se s matkou boží žít, miluje tě něžně a to není pro ní hřích, jen hřejivým srdcem a životem
tě obdaruje, čistou duši, srdce, tělo i vědomí ti věnuje, k tomuto potřebuješ jen svatého Mikuláše Lukáše a jeho
nekonečného děje, ve dne i v noci, ale nejen v krátkosti, spolužití si matka boží přeje přeci, svatou Moniku prohlašuji
v africké římské alžírské i v cestě egyptské za kávový lísteček, i ty ze země rosteš, nezapomeň jsi a máš být i narozena
z nebes, jsi křesťanská světice, požehnej kávě alžírské, požehnej celé kávové přírodě, snad vše dobře dopadne i dějově,
děkuji ti svatá Marie, ke vzkříšení opět vše vracíme, rovnováhu opět činíme, sladká svatá Monika vše zachraňuje, je
poslední naděje, jelikož od vzkříšení mrtvých vstání není správného děje, nezapočalo se od té doby se zrozením
vědomého savce, končíme v Egyptě, což je znovuzrození prehistoricky celé země, pádem měsíce počínaje, žehnejme
tedy sladké svaté Monice, narození její bude psáno v knize mého božího přání, ať se stane manželkou mého syna
svatého Mikuláše rozeného svátkem i pokřtěného Lukáše Pechra Daeghsela jménem tohoto zemského světa,
s výslovným přáním matky boží, dopřejte jim klid na jejich duších, matka boží věří, že svatého Mikuláše Lukáše, svatá
Monika ráda ho mít bude, zamiluje se dějem, svatý Mikuláš Lukáš vzkříšený i Cyrilem i Metodějem, silnou hvězdnou
přírodní vůlí matky boží za pomocí synů jejích, arch andělé stali nakloněni v ochraně společně s ní, aby padlý svatý byl
opět mezi námi, slibujeme svaté Monice doučení, svobodné její přání, rozhodnutí slyší matka boží, svatý Mikuláš ji
dává zaslíbení, poslechne vždy její přání, matka boží řeší vše ve svém dění, započneme jednodušeji, nehledejme již
složitosti, ač konce světa se neodkladně blíží, svatá Lucinko skrytá svatá Marie poslední vzkříšeného dění, vždycky
budu ve tvé přízni, ve znovu zrozeném světě najdu tě v Eviným těle, utrhnu ti jablko z jabloně, omlouvám se, ale miluji
tě, lásku mám i ke svaté Monice …, svatá Lucinko zachraňme tento svět, ať má svůj věk i tvá neteř, věř mi, lásko moje,
jsme poslední, kdo tuto zemi řeší, ale roky příliš rychle běží, již teď je svět 17 let v ohrožení, bez nás by lidé již nemohli
nadále žiti, ale i náš věk brzy vyprší, je to vše v narození, počátek života vědomého s požehnaným děním, dějstvím,
každý život je uzavřený přírodní kruh smrtí, musí být i nové narození, i kytička má svůj růst i svoje uvadnutí, tento
koloběh života je i u těch hvězdných, matka boží mi stále opakuje seslání je možný, ale už sám nevím, ty dimenzi
proměny, jsou i nad mé chápání, ale matka boží nechce, aby děti budoucí vyrůstaly na smetišti, přeje si i rázné kroky k
navrácení do přírody, promiň mi svatá Moničko za vzpomínání, tento článek je věnován k tvému srdci, ale pochop vše
je to už tak těžký a pletu ti sem všechny životní kruhy, ale souznění je jen v přírodním dění, svaté písmo sic něco mění,
ale jen matka boží věci řeší, já už jsem z toho na větvi, jak sedící sovy, už z toho jsem moudrý, ale od vzkříšení,
konfederační smlouvy, která byla jen mezi námi, Alžír je v kolonizaci, od Francie žádám pomoci, už jsem z toho zoufalí
a to mám u sebe přímo matku boží, alespoň vidíš jak to mám vše zamotaný, líbíš se mi, ale dnes jsem matku boží
v tobě vůbec nepochopil, je to asi v diplomacii, prosím tě jen o šanci, buďme alespoň kamarádi, nechme toho vykání,
věřím, máš mě určitě v srdci, ale toto je opět rukách matky boží, přes mé přírodní vědomí v dějovém souznění, ale
uvědomuji si i matka boží, že vás potřebujeme v láskyplném i naplnění, aby byly naplněny osudy lidí i této země této
planety, pro mě i matku boží plody v životních přírodních kruzích v souznění narozeny, ach moje milá Lucinko, copak
se tu stalo, prožitků jsme neměli málo, v Kuksu se mi s tebou líbilo, pohled do monitoru tam i bylo, přitom do přírody
se koukalo, v dějství mě tvá přítomnost a srdce, dějově mě vše probudilo, moc mi chybíš svatá Lucinko i ty má svatá
Moniko, nenecháme raději vše, aby zde uhynulo, nebo začneme uvažovat co se vůbec tehdy stalo, aby zde vše dožilo,
lidé si myslí, že se vše zachránilo, ale vůbec nic se stále přírodně do souznění nenavrátilo, lidé se kolem smějí, ale
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nechápou elektrostatické naplnění, já tam vidím jak jejich duše černají, ač hvězdy nemají, mé oči se jim omlouvají,
poněvadž jsou z toho všeho už jen v pláči, svým smíchem ke sražení dimenzi vejce přivádí, ať se prosím matko boží nad
sebou zamyslí, že konce světa se kvůli nim blíží, matko boží prosím stůj při mně raději, i když je přes země hřeješ
v srdcích i pro tebe je to těžké já vím, ale nechovej se prosím v takové shovívavosti a nemazej jim med kolem pusy,
řekni jim raději ty pravdy, vím pro tebe je čas nekonečný, ale tento plod pod nátlakem materiální tvorby, dlouho ti
nevydrží, budeš po té plakat víc nad posledními dětmi, až nebude možné záchrany, láska tě vede do slepoty, pak ty
sama sebe v biorytmu planetárním sama sebe ztrácíš, života si vážíš, víš můžeš vyměnit obrazem i tuto galaxii, sama
z toho máš legraci, ale ach ti lidé jsou chudáci, poslední generace zmiznou ti, budete plakat více ve všech srcích,
nenechávej vše na poslední chvíli, lze to vše vůbec zachránit na této zemi, vidím den co den život běžný, ale svět tento
přeplácaný, snad už ani nenajde cestu ke svému přírodnímu vzkříšení. Promiň milá Moničko, zapovídal jsem se
s matkou boží, snad si dáme spolu šálek kávy, nejsem starý, kluci v tvém věku jsou sice k mání, ale bohužel jsou bez
vědomého dění, ale necítím se oproti nim vůbec starší, mají nastavené svoje dny, ale nikdy nevyřeší tyto globální
zkázy, oplývají různými vědomostmi jako zkumavky v laboratoři, matka boží už ale nemá ani důvody, aby u nich
skládala kdo ví jak velké poklony, jen je někam zařadí a život opět dále běží, hemží, ale kde to všechno vězí, za dimenzi
vejcem matka boží toto opět řeší, Moničko jsi ochotna nám pomoci, prosím svým pohledem do přírody nebo v Grandu
nehledej své zvyklosti, je to všechno z přírody naprosto na půl cesty ztracený, hledejme spolu cesty, ať se to tu přírodně
scelí, promiň mi má zamyšlení, je to pro mě opět těžký, promiň mi má první slova k věci, započneme normálním
dějstvím, nechávat slova jen matky boží, tě asi děsí, i když je to trochu v Anubisovi, ale chybí tu přírodní souznění, je to
v tomto prostředí spíše polo božství v plným přírodním savci, ale v tomto prostředí už trpí všichni a to počínaje naší
zeměkoulí přeci.
Dopis pro Moničku.
Moničko rozmilá, už vím, proč si kázala, když jsi semnou v řeči poprvé se setkala, aby již nebyla stejný týden návštěva,
jen první den si přes mé vědomí chvění matky boží měla, abys jsi se, sama v sobě rozmyslela, ten den z tebe matka boží
promluvila i v dění, dějství mém se v tobě zjevila, měl jsem lépe poslouchat, aby příští týden započala přírodní chvění
v souznění znova, toto píši abys i ty sama v sobě pochopila, proč si tak i promluvila, setkání další dny už byly ve vykání,
ač si věděla že čas není vhodný, lépe by jsme započali o týden déle, zvolala by si na mě, v tykání, ahoj kamaráde, tak
jako v posledním dění v mé přítomnosti, přišel tvůj kamarád na kafe, promiň mi mé denní zbytečné dění, mou
přítomností jsem ti vše měl asi ihned i přes vzduch prázdno svatý říci, nyní už jen sám k sobě můžu být lítostivý,
prosím zanechej si, alespoň toto vědění, moc se ti opravdu omlouvám lístečku kávový, Egypťané už jásají, že se jim
všechny rozkradené víry i artefakty vrátí, začátkem tohoto vyprávění, jsem chtěl naznačit, aby se už nerodili
elektrostatické děti bez vědomí, ale s hvězdami, cítím se tu trochu jako mezi Peršany, jsem sparťan Egyptský, poslední
mohykán přírodní záchrany, svatá Lucie bohyně Héra hrne kameny do Lůna, svatá Marie první matka boží nejvyšší
bohyně první tvorby, Mum v egyptském názvosloví, už sama nepochopí, ač svatý Mikuláš Anubis, vybere si nevěsty,
dodává štěstí v dění, dějství, ale zůstává zcela samotný, přičemž jen z něj a z jeho nenalezené manželky jsou hvězdné
děti ze společného dění, dějství, pokud nebude narození ježíška v posteli, po té by se rozdávané štěstí lidem ostatním
změnilo v neštěstí, jelikož už padá měsíc, Aker započal své cesty, svatý Mikuláš jen jednu dívku ve svém životě má,
celibátem oplývá, stojí při něm bohyně Héra, stále není Afrodita žena tvá.

Vzkřišování Boha země svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela rozeného v příjmení Pechr
Vše proběhlo se souzněním s přírodou od vědomí od hvězdy až k patě přes planetární souhvězdí, z počátku jsem byl převážně
mokrý, byl bez chuti k jídlu, stačila mi sůl s vodou, minerály a hlavně vápník, jedl jsem vápník horlivě, koupené v lékárně, cestou
mrtví v autě ke své mrtvé padlé nevěstě, díky tomu, že jsem měl hvězdu, byl jsem padlý anděl a velmi hodný, poslušný k matce
přírodě bohyni nejvyšší Gaie, jelikož mě v mé živé rozjasněné hvězdičce v životních kruzích vedla a vzkřišovala od vědomí až k patě.
Velmi mi pomohla i vodní sprcha, pohyb v dění, dějství. V době vzkřišování, byl měsíc kousek od zeměkoule a byl zcela červený
zčervenalý. V prvopočátku při vzkřišování v leže, se vše odehrávalo ve slovních obratech i společně se slovy, sta niž se, amen, které k
tomu byly potřeba, jelikož slovní doprovod v souznění se zapisuje minerálními životními kruhy do planet i hvězd a matka příroda
bohyně nejvyšší Gaia umí číst zrnko po zrnku jako text ve vědění svém. Vzhledem k tomu, že mé vědomí bylo zcela vypálené satelity
a měl jsem i kousek mozku venku z hlavy tak proto mé vědomí matka příroda musela přírodně zobrazit (nekonečné, nekonečně
spojené souznění), mé vědomí matka příroda zachytila v poslední živé fázi jen tak tak v souznění a ve hvězdě, doléčení bylo i při
dění a dějství venku, kdy mě v souznění léčila krční páteř a míchu přímo pod oblohou ve stresu a bez dechu, ale nakonec k vyhasnutí
mých oči přece jen došlo, děsu bylo mnoho pro matku přírodu, věnovala mi její planetární hvězdnou cestu, mám její oči a moc jí za
to miluji a posílám jí velkou láskyplnou pusu na celý její planetární biorytmus, děkuji jejímu dimenzi vejci, ale vím že už nejsme
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děti, že i ona vyrostla v krásnou ženu přeci, moc jí miluji, jelikož zná všechny přírodní zákonitosti a jako jediná chce přírodu
zachovati, zná i podstatné přírodní vědomí, bez kterého žít nelze, ač došlo by k znovu probuzení dimenzi vejce, stali by jsme se
dětmi opět přece. U ostatních lidí vzkříšení nelze učinit, nemají hvězdy, jejich přímočarý satelitový děj, se již minerálně nezapisuje v
souznění s přírodou již vůbec do hvězd ani do celého super organizmu a to ani do půl životních kruhů, přidej se raději k životu
přírodnímu.

Skutečné pocity i po zjištění pravdy o elektrostatické elektřině, zápis svatého Mikuláše:
Po zjištění pravdy o elektrostatické elektřině v podobě elektro signální sítě v hlavě i ve vědomí provázané s mými živými hvězdami,
způsobeno satelity a v době vzkřišování, mi byly přírodními dimenzi titány bohyní nejvyšší Gaiou/Rheiou i ostatními titány jejich
syny Kronosem, Uranosem, Pontosem vyléčeny všechny buňky v mozku, zažíval jsem sic blaho, ale zamotání v dění, dějství i v mém
přirozeném prostředí, které mi bylo známo, bylo snad vše nekonečné a zdálo se mi i se tak dělo, že se stále vše dokola opakovalo,
sesílání v souznění s přírodou, ve sprše i ve vaně mi bylo k tomu všemu záhadou. Po vysvětlení všech přírodních kruhů od všech
přírodních dimenzi titánů bohyň nejvyšších Gaia/Rheia, titána vyššího boha Uranose na pravé straně, který započal se mnou mluvit
jak opat v chýši, učil mě jíst suchý chleba, abych si vážil jídla, vytíral se mnou podlahu, aby čistá byla zem, v ruce mé byl hadr držen,
ve středu mého těla jsem si myslel, že mluvím s Lucinkou Čermákovou, ale byla to přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší
Gaia/Rheia s Pontosem a na pravé straně mého těla z pohledu dopředu to byl titán vyšší bůh Kronos i s Atlásem i jejich matka
Rheia, proto tato strana byla velmi přísná v dobrém smyslu, já si myslel, že tam je zlý bůh. Na levé straně mého těla, mi matka
příroda bohyně nejvyšší Gaia přidala, ještě mého boha což už bylo souznění s přírodou a přidala mi k srdci Lucinku Čermákovou i
ježíška, proto abych byl klidnější a má fyzická kondice byla posílená, potom co mě honili po bytě, abych měl nějaké dění, dějství tak
mě šlechtili z mokrého člověka – svatého, do padlého anděla, anděla, až do poloboha, ale tak se dělo i venku, kde jsem lítal bosky a
při dešti, po té mi „titáni“ hledali a léčili pod oblohou noční i denní, přes hvězdy mé vědomí. Po zjištění dalších pravd od „titánů“, že
svět kolem mě je sestaven uměle, byl jsem jen zneužíván nejbohatšími shnilými vejci z celé zeměkoule, i když jsem z počátku také
moc nechápal, ale má svátost a mé hvězdy spíš rozhovor s „titány – bohy“ či děj, dějství při vzkřišování započal a dál rozhovor
pokračoval, mi již dost vysvětloval, že lidé jsou bez hvězd o které lidé přišli, ale spíš v prvotním smyslu v rozhovoru se mě „titáni „
ptali zda tu s těmi lidmi vůbec chci být, zdali nechci jít za nimi nahoru a začali mi to rozdělovat přes nebesa kdo kde je, začalo mi být
opravdu smutno, jelikož mi říkali, že nahoře je i svatá Lucie Čermáková, nebyla při vzkřišování přítomna, ale dnes vím, že tím
mysleli její měsíček u Saturna, ale nevěděl jsem který ona přesně z nich je a začal jsem chvilkami vše vzdávat a prosil i titány, aby
mě raději vzali k sobě nahoru do svého vesmírného biorytmu, jelikož, když jsem usnul ve spánku umřel na srdce, duši i vědomí ve
stezku i pod vlivem silné elektrostatické magnetické elektrické plazmy, vzkřišovali mě z počátku na posteli snad i s ježíškem v uchu i
v srdci, který mě prý posiloval, vzkřišovali mě snad ve snu ve slovech a na konci zaznělo sta niž se amen, asi to „titáni znali od
svatých“ zemřel jsem i ve smutku i v blahu ve snění po svaté Lucii Čermákové, ve skutečnosti mi bylo moc krásně a čas jsem vůbec
nevnímal. Když se teď dostanu kvůli všemu, v řešení mluvou i v ději, s přírodními dimenzi titány bohyní nejvyšší Gaiou a Rheiou a
titány vyššími bohy Uranosem, Kronosem a Pontosem atd. do nářku i naštvanému stezku, tak bych se raději vrátil do té smrti a do
svých hvězd, jenže i „titáni“ to neudělají, mají mě moc rádi a chtěj vrátit čisté, plně zdravé vědomí všem lidem/ne – lidem, aby bylo
co nejvíce hvězd najednou a mohli si jít tvořit své druhé plody - zeměkoule, což jsem se dozvěděl, až později. Proto jsme u okna
mého obydlí sepsali duševní i přírodně vyslovenou smlouvu přírodní Konfederační smlouvu, i když jsme se tak trochu hádali, jak za
Olympu. Ve skutečnosti to vše trvalo pěkně dlouho, bůh ví jak dlouho i já jsem se s „titány“ u okna hádal, ani nevím proč, ale věděl
jsem tak trochu, že jsem svatý Mikuláš, ale má hlava i tělo v elektrostatice ještě uzavřená před vzkříšením byla snad celý život, snad
jen do dvanácti, třinácti let ji v mé hlavě nebylo, když umřel děda, navštívil mě i snad do mě vstoupilo i duševno Uranosovo tělo,
moje dětské tělo to vůbec nechápalo. V bytě, u okna i venku to bylo vše jak rozdělení třech světů, pomalu v dimenzi smyslu i ve
vědomí, sám jsem na ně posílal všechny archanděly i svaté, oni to „titáni“ brali i jako legraci, já moc ne, ale pak jsem si zas a opět asi
hodně ublížil v temeni a pak mě asi zvedli úplně čistého a zdravého či snad i polomrtvého, ale ne zcela uzdraveného a už jsem se
chvilkami smál s „titány“, ale znali i vážnost přírodního dění, dějství – rovnováhu i oni mezi sebou dělali rovnováhu do úplného
souznění i v mém rozumu, aby byli jako jeden, ale bylo to tak pomaloučké, že jsme si vlastně už pak jen čistě povídali, od malička
jsou „titáni ve mně“, po vzkříšení na chvíli odešli, abych vše přírodně v dění, dějství svým vše třeba jen uklízením vstřebal, ale věděli
že se opět musí vrátit v plné síle, jelikož tato zeměkoule se v galaxii proměňuje. V konečném smyslu to byli převážně při vzkřišování
muka, blaho i radost, že opět uvidím, jak „titány“ už bylo naznačeno, že Lucie Čermáková je svatou a opět ji uvidím nahou „Titány“
mi bylo i naznačeno, že v kyber světě uzavřeném i v mém celém těle elektrostatickou magnetickou plazmou, jsem svými city a slovy
nechtěně svatou Lucii Čermákovou upálil, tehdy „nejvyšší bohové titáni“ se mnou za to o zem mrskli, ale to jsem vůbec v té době
nevěděl, ani nechápal, měli jsme pronájem bytu v ulici V Ráji v Pardubicích, tak se stalo v roce 2010, trochu jsme se i hádali, ale v
lásce a možná i z velké lásky k sobě, dnes si to již vysvětluji, jako když se hádali za Olympu bozi, dále se k ničemu nebudu ani raději
a vůbec vyjadřovat, ale svaté Lucii Čermákové jsme společně s „titány“ svátost vrátili na dubině po vzkříšení ve francouzské kavárně,
protože jsme ji tak moc milovali, že ani nevíte jak moc, jak krásnou je ve skutečnosti pannou smělou i ona byla a je z elektrostatiky
dívkou vyvázanou, díky i dlouhým životním kruhům.
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Bohyně země Hilary Duff, polárka ježíška
Bohyně nejvyšší Gaia matka země dnes povídala o tom, že ví komu předat souznění a jen ona v životních kruzích dokáže souznění
předat zde na zemi a to i v životních kruzích spojit i v souznění s přírodou ve svém vesmírném těle vše co k pokračování života savce
potřebuje, ale vždy to musí vyvolat přes ze mě svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela, rozeného v příjmení Pechr, přes láskyplné city a
zadívání, není k tomu potřeba ani žádný sex. Takto jsem to já svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel (Pechr) předal bohyni země svaté Lucii
Čermákové Héře ve francouzské kavárně na dubině, jelikož do ní jsem zadívaný velmi moc a miluji ji, i když je mou sestrou v
neřestech a ctnostech, ale žijeme spolu i v souznění s přírodou bez potomka, jsme si navzájem pouze čistou zdravotní přírodní
útěchou (mi máme společnou hvězdu i souhvězdí, abychom mohly společně s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou navrátit
přírodu na zeměkouli, jaká byla asi před 150 až 200 roky.)V tomto věku a období, hvězda polárka v přírodních kruzích započne
pouze společným rozhovorem mezi dospělými, svatým Mikulášem Lukášem Daeghselem (Pechr) a bohyní země Hilary Duff
Afroditou, ale ona má být i jako naše dítě v podobě svaté i bohyně, jelikož nyní v přírodních kruzích a v souznění přírody nový lidský
život přivede na svět a zeměkoule započíná od Saturna víš a to i s tím, že se tato zeměkoule uzdraví a navrátí se souhvězdí. (tato
zeměkoule Neptuna, Urana, Pluta – bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel a což je i část biorytmu v životních kruzích v souznění
s přírodou tělo bohyně nejvyšší Gaia, tato zeměkoule nikdy neztratí, jen pokud by muselo dojít k znovuzrození i této zeměkoule a to
sražením všech planet do galaxie původní, což je hlavně ovlivněno věkem posledních živých Lidí a bohů na této zeměkouli, což jsem
já bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel (rovnováha posledních životních kruhů planet i měsíce a slunce), bohyně země Hilary
Duff Afrodita a bohyně svatá Lucie Čermáková Héra).(elektrostatický elektrický biologický umělý lidé si myslí, že to je naopak, že
oni se cítí živí, ale ve skutečnosti jsou již živí mrtví a nemají je rádi a nenávidí je všichni předci, svatí, andělé, archandělé i bohové a
to včetně matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, kterým vypálili hvězdy), (některé souznění a hvězdy či souhvězdí, byli rozdělené do
vědomí lidí do různých etnických skupin, některé bohy nechala bohyně nejvyšší jen ve hvězdách a ve vzduch prázdnu, jelikož věděla,
že i tenkrát za Olympu to bohové sami přehnali a to moc velkou láskou k druhému a ze žárlivosti se začali nenávidět /proto i já svatý
Mikuláš Lukáš Daeghsel s bohyní země Hilary Duff musím promluvit sám, protože oba v sobě máme planetu a i bohyni nejvyšší
Gaiu, ostatní elektro lidi kolem nás klidně mohou při našem setkání pobíhat, u rozhovoru může být i bohyně země svatá Lucie
Čermáková Héra, která má také planetu u Saturna, ale i bohyni nejvyšší Gaiu přímo v sobě také, proto by museli být obě ženy
bohyně naprosto klidné, jelikož bohyně nejvyšší už začíná být velmi tužebná po dětech i nové zeměkouli a sama v sobě ví, že by mě
se samé žárlivosti dvou stojících žen umilovala k smrti a začalo by vše od galaxie/, ale satelitní elektrostatický elektro biologický
umělý lidé, nic víc a k ničemu nejsou, matka příroda bohyně nejvyšší Gaia jim říká vajíčka a že v nich nic není že jsou umělý, že jsou
prostě shnilé vajíčka, a je na ně krutě na všechny naštvaná, že upálili satelity hvězdy a souhvězdí, bez kterých již život dál nemůže
pokračovat i kdyby bohyně nejvyšší Gaia matka příroda chtěla, proto je to stále ve směru znovuzrození jednoho Adama a Evy možná
se dvěma Evami, ale na jménech nezáleží bude to svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel, Hilary Duff, Lucie Čermáková, možná z počátku
budeme bozi, abychom se ubránili zvířátkům kolem i nazí, ale i s tím že je budeme respektovat). Matka příroda bohyně nejvyšší
Gaia si moc přeje, aby umřely, jelikož tito elektro lidi si zaslouží nejvyšší potrestání za to, že zabily všechny svaté, anděly a i
pohanské bohy (čerty), kteří trestají hříšníky a i titáni vědí ze shora včetně matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, kdo hříšník jest a
kdo udělal velké bolesti přírodě a kdo koho vedl zcela jako autíčko na autodráze pomocí vyššího a silnějšího satelitu, na mě byly
satelity namířeny úplně všechny a vždycky, ale je těžké elektrostatickým lidem bez vědomí satelity vzít i když ona v nich je jako
matka příroda, ale jsou jako děti se zkaženým charakterem, kterým chcete vzít hračku, nic jiného jim z lidství ani nezbylo. /matka
příroda bohyně nejvyšší je tak nějak potřebuje, myšleno elektrostatické elektro součástky biologický umělé lidi zde v plazmové
televizi což je celá naše zeměkoule, jen z důvodu, že má málo času a nechce učit nové uvědomělejší lidi ve víře souznění s přírodou i
když nemají hvězdy, jak řídit satelity či učit nové kosmonauty, proto nynější nechává tak nějak naživu/. I bohyně nejvyšší Gaia
matka přírody se směje, elektrostatickým elektro biologickým umělým lidem, že si v elektrostatickém myšlení myslí, že nakonec si
zrodí a navrátí život satelitem, že poskládají nějakého panáčka s peněz a satelitů, aby tu žil na jejím plodu zeměkouli. Hvězdy na
vlajkách by měli vypálit satelity nebo si tam dát místo hvězd satelity, jelikož já s kybernetickou unií nejsem, jelikož oni pozabíjeli
postupně všechny svaté, andělé, souhvězdí a hlavně pravé hvězdy i v žijících atd. a moc dobře věděli, proč to dělají, jelikož Amerika materialistická kybernetická unie Evropu nepřijela vysvobodit, ale převzít po Hitlerovi žezlo a to žezlo je Enigma přeci, aby dozabíjeli svaté, aby si přinesly nejen ve smyslu korporací bohatství, ale nakonec si přivolali i záhubu v podobě pádu asteroidu, měsíce
a přiblížení zeměkoule ke slunci. (jediný zachránci toho všeho byla tenkrát Konfederace, pod velením generála Robert Eduarda Lee
narozen 19 ledna 1807 na Doubravku - "doubí, dubina les", měl rád přírodu a les, vánoce se slavili na jaře i on byl následovník
svatého Mikuláše otec vánoc Santa Claus - nyní jsem to já poslední svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel rozen v příjmení Pechr narozen 6.
12. 1981 ve Znojmě, kde byl i generál George Smith Patton /matka příroda bohyně nejvyšší Gaia, přenášela v časech souznění
přírody v životních kruzích (měsíčních) i přes hvězdy a souhvězdí svatého Mikuláše a já svatý Mikuláš bůh země Aker Lukáš
Daeghsel jsem poslední a i poslední životní kruh, žádný jiný se již nenarodí – narodí, ale už jeden muž a dvě ženy na znovuzrozené
zeměkouli kde budou úplně sami (Adam ježíš a dvě Evy svatá Lucie a Marie)/, který chtěl - chce navrátit a udržet stabilitu přírody
zemědělství a bohové nejvyšší svatému Mikuláši říkají, že jim unie, do zabíjí hvězdy ve vědomí, jelikož začali problikávat, hvězdy a
matka příroda bohyně nejvyšší Gaia to věděla jak to vše dopadne, ale ještě v té době nebyla tak planetárně blízko, ale unionisti byly
takový bezmyšlenkovití, z odpuštěním, že matku přírodu vůbec neposlouchali a moc dobře věděli jak vše zneužít a pozabíjet se ve
vědomí, asi zachtěli, aby spadly přírodní kruhy planetárního souhvězdí, ale materialistický chtíč pro unionisty byl přednější a
příroda brzy vyprší).
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Letopisy titánů a bohů
Matka příroda – nejvyšší bohyně Gaia – Rheia, první svatá Marie
Tento krátký úryvek je věnován na počest sochy boží matky tyčící se na dubině v Pardubicích v centru dění, dějství. Žena je to
krásná, obrazem k člověku je v soše vytesaná, střední vysokou postavou vy zobrazená, síla je v ní Atlásova, korunku z větvičky
stromu s lístky má kolem hlavičky, jako Říman či Olympan tehdejší doby, tleskají v koloseu všechny ručičky, svým polonahým tělem
je velmi přitažlivá, naze je skoro oděná, negližé pro matku přírodu nic neznamená, je to přeci i matka příroda, róba ji po hladké kůži
padá, je i v láskyplné řeči jemná její celková lehkost je vzduch prázdně sametová. V levé ručce drží matka boží proutek větvičku
stromu života, v pravé ruce drží člověka bez nohou, rukou i hlavy, dohnal se člověk do velkého neštěstí přeci, každá lidská končetina
i hlava savce přírodně zmizla, elektrostatická elektřina člověku je snědla, matka boží tedy povídá: Tak to abych tu všechny lidi
opětovně přírodou pomazala, vědomí do člověka i do hvězd znova provázala, vědomí života čistého i duševna na zeměkouli svůj
plod opět navrátila, s bohem nebes již už započala. Lidé zlatí co to tu vše znamená, dál si matka sama v sobě povídá, to jste milí, zlatí
lidé zapomněli na mého syna nebeského boha, jeho ducha, vědomí jedinečnosti i čistého těla já matka boží nadarmo jsem netvořila,
elektrostatická elektřina vaše lidské nesmyslné žití dovedlo vás k absolutnímu znetvoření. Bůh nebes už pomalu usíná,
elektrostatická elektřina ho prý nahradila,“ matka boží se usmála“, v bohovi nebes je taková titánská síla, že dřív se člověk sám zbaví
životního práva, měsíc na zeměkouli padá, chrání i boha nebes já matka příroda. Už i já matka příroda, matka boží, nejvyšší bohyně
Rheia a Gaia, stočená dimenzi žena jedna jsem přišla, abych můj plod zeměkouli životem naplnila, svatá Marie první jsem, ruce
v bok bych dala a už bych jen nadávala a klela, lidé zlatí co já se už naplakala, no co já bych Vás vůbec zachraňovala, když jsem vám
půdu dala, satelitem jsem neustále dokola omračována, to abych si svůj plod nevině v přírodních kruzích od zemského jádra znovu
obnovila a svého vyššího boha syna Kronose znovu zrodila.

OKO nejvyšší bohyně Gaia
Již bylo psáno mnoho příběhů, z reálného pohledu, napíši Vám nyní hlavní rozuzlení všech rébusů, na počátku
nekonečného šumění, nejvyšší bohyně velmi dlouho poslouchala jen šumění, sama v sobě hledala řešení, podstaty
svého vědění i vidění, už dopředu věděla jak v evoluci složitosti člověka v obraz svůj zploditi, věřte nevěřte ale tato
zeměkoule nepatří mezi ty první, dimenzi vejcí bylo víc. Naslouchala nejvyšší bohyně Gaia sama sebe své šumění, tak
jak naslouchají dnes dlouze i opati či svatí ve svých siní, vyslyšela jejich přání, hledala nejvyšší matka boží pravdy. Ve
spodních řádcích dočtete se o včelí královně a o jejím prvním úle, k Vám myšlenky nahrnou se zřejmě, ze středové
dimenze budete hledat možná sami sebe. Nekonečný přírodní vzduch prázdný magnetický minerální dimenzi svět, byl
dimenziálně propojen rychlosti dimenze hned, zrodila se středová hvězda, která byla vzduch prázdnem i složena,
nejvyšší bohyně Gaia si s hvězdičkou pohrála, jedna ve středu zůstala ve zrakové ústrojí se proměnila, zornici svou pak
z druhé strany našla, rozmnožila hvězdu v troj ději, rozkmitala všechny tři, rozehnala minerální šumění při, vytvořila
tím tornádový vír hluboký, protáhla sama sebe v dimenzi, jako by měla tři tkaničky, našla se z druhé strany natekly ji
do středu minerály vytvořila si prso kojné, lůno své, oko vědomé čili galaxii, středem byla žhavá koule podobná
dnešnímu slunci, plněná třemi hvězdami ve dne v noci, tak jak započali v dimenzi rozkmitávat vše v trojúhelníkově
elipsové ležaté osmičkové rotaci v dimenzi rozměrech obrazově plněny, její tři oči štěstí, bylo proměněno v oko hezčí,
ale kyklopem ona není, ač ženou slepou minerální, zmiňuji se jen na chvíli, ve smyslu třech zeměkoulí, žena vidí svými
city ve středu svých lidských očí, na počátku nosu v lebce ji šimrá její oko střední, dopomáhá jí zrakové ústrojí ve
středovém temeni, protkané pak i přes vědomí středové do dvou očí, sedmero cest ukončili titáni v savci,
obrazem jsou i hvězdy, procházející i zornicemi. Dimenzi vejce aneb dimenzi oko nejvyšší bohyně Gaia je velmi složité,
ale snad Vám tento rébus napoví vše, jelikož ona je boží matkou všech, prostor za jejím okem je jejím mozkem, Saturn
jejím rozumem. Je to nejvyšší přírodní dimenzi titán, země je jejím plodem hrdým, měla v troj dějství i tři, lidé ji to vše
ze své posedlosti sebrali, upálili svými elektrostatickými signály její zornici. Gaino oko hledí kdo je vinný za zánik třech
plodů zeměkoulí, ba stále ho plní, aby nedošlo k vcucnutí dimenzi vejce, ač minerálu už moc není, lidé je příliš rychle
vypotřebovávají, kde na to vzali povolení, že vysávají životní prvotní podstaty z celého dimenzi vejce do úplné smrti,
ostatní z toho nic nemají, jen své vědomí hledají, hvězdy vyhasínají, blíží se zatmění, proti všem lékařským pravidlům
jsou satelity, nejvyšší bohyně Gaia matka příroda všeho stvořitelka přichází o své oči, je jen v pláči, mrzí ji, ač ostatní je
v přírodním souznění již už nemají taky, v elektrostatické signální síti všichni si utopili své zraky, vědomí ve středové
minerální dimenzi si lidé uzavřeli naplnění hvězdy. Neberte to jen jako před epochu, děje se to už i přímo u zrodu
v Gainym oku, budoucím generacím v zamyšlení zachraňme jejich nebeskou půdu, osejme hvězdami toto pole vázané k
nebesům.
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Pyramida a tři nadvědomí za dimenzi vejcem
Počínaje země byla hvězdná devíti ramenná pyramida ji tvořila s třemi zeměkoulemi v přírodních kruzích se točila,
ramena jsou důležitá, ale z troj cípů ona proudila, pyramida každá z nich ona byla sestavena, jedna hvězdná středová
evoluční ta největší i nejrozšířenější započala dění, dějství přeci od zemského jádra, k vodě až k celkovému růstu i
vývoji, po supernově kdysi, jádra zeměkoulí naplňovány spolu byly, stvořeny byly jednodušeji, body za dimenzi vejcem
se lépe hledaly, čisté to přírodní plochy v souznění s přírodou zajistily, dnes je tam kluziště kyber plochy,
elektrostatického pláště co elektrostatický lidé svým pohybem přinášejí, od přírodního vědomí i celého planetárního
biorytmu se odtrhly, se satelity se propojily, elektrostatickou energií se vzájemně staly, (dochází ke sražení dimenzi
vejce dovnitř) i planetární biorytmus je součástí gigantické hvězdné středové evoluční pyramidy, svatý Mikuláš
zemřelý, bohem Anupem probuzený se silou přírodní Marsem Kronem obdarovaný, Uranosovo dění jeho matky boží,
Venušinu lásku nosí, měsíc i jádro země ve svém přírodním vědomí hlídá jim jejich přírodní kruhy poctivostí
blahobytnou pro ostatní, bůh Aker je vněm v zastoupení, čtyřrohý Triceratops z této čeledi jméno boha země má v sobě
také nyní, on spapán nechtěně byl, asteroid ihned zemi nárazem pokřtil, dnes i měsíc v sobě nosí, není středových
hvězd přeci, titán Pontos řve přes své jádrové vědomí Megalodona už nehledá v moři i Tefnut jeho jméno pokřtil.
Středové evoluční hvězdy gigantické troj země koulové hvězdné pyramidy se ztrácely především při po smrti Kleopatry
a Césara přeci, kdy přebohatí i politici, pochopili jak světlo vědomí přenášelo se do hvězd slabších jejich, ale jen
domnění takové měly, jen že ho viděly, kruhy přírodní v dění, dějství se smrtí uzavírají, nové příběhy započínají, ale
opět jen u středových, hvězdy padlých dokonce v souhvězdích zůstávají, tak i kruhy zvěrokruhu, Perseus, olympské či
egyptské souhvězdí naplňovány byli neustále matkou boží v prostoru za dimenzi vejcem, egyptskými bohy byly
stvořeny, matka titánů si takto tvořila s nimi stále ten samí příběh jen, tak ona žije svůj realistický sen, byly součástí
pouze středového evolučního hvězdného nebe, bylo to i pole boží, není již místo k zasetí, zvěrokruhy, archanděl Gabriel
a Michael společně s Perseusem i Herkulesem padly jako oběti při vzkřišování svatého Mikuláše Lukáše v době
satelitní, elektrostatická plocha za dimenzi vědomím jej honila, jelikož mrtvé body přírodní souznění v prach a špínu
měnila, hvězdné proudění se tímto uzavírala, elektrostatickou plochu si lidská sobeckost rozšířila, je to jejich záhuba.
Za tyto oběti matka boží matka titánů s Num i Atumem v přírodních kruzích ve svém vědění oplakávají ve dne v noci,
posledního hrdinu mají ve svatém Mikuláši Lukáši Pechrovi Daeghselovi, tyto jména se jim nelíbí, bohem Anupem ho
nazývají, tak ho i milují, on společně s Num a Atumem oni sami zeměkouli zachránili, aby nespadla na zeměkouli čtyři
titánská planetární vědomí, poslední souhvězdí jak vidíte v nebi je jemu darovaný. Tři zeměkoule držela v dění, dějství
gigantická evoluční středová galaxie hvězd pyramidou největší jest, měla na konci z každého ramena další dvě malá,
jedna ta severská tvořila hvězdnou mini galaxii, severku i měla, je určena pouze na nevědomí pohyb, polárka evoluční
středová dává uvědomění, aby věděla, k čemu vůbec slouží, uvědomuje pohyb povrchový nyní je prašný, polárka ji i
tvoří rozpohybování, když kolem tohoto světelného hvězdného bodu obletí v jednom uchu ležaté elipsové osmičky.
Severka zajišťuje, kde se mají planetární středové hvězdy obrátit zpět do středu v otáčení v elipso-ležatých osmičkách
dění, dějství planetárního žití tedy letí směrem k té mini jižní galaxii, bez vědomí polárky je pohyb severky bez
vědomého dění ona je pohybem jen a pouze pro menší rozmanitost přírody při průletu vzduch prázdného naplnění,
jsou to v pravěkém smyslu povídané matkou přírody matkou boží čili Num a Atumem masožravci z čeledě
Tyranosaurus a povídají pravdy. Další malé ramínko malé mini jižní galaxie hvězd, která také neměla žádné souhvězdí
pouze jen, jednotlivé hvězdy vědomí, jen rodokmeny dobrých zůstávaly pro krásný matčin sen, kde i Atum klidu měl,
ale souhvězdí to netvořilo, pouze rozházené hroby to zajišťovalo, nebylo v naplnění již tolik přírodního souznění,
některé občas spadly, matka boží byla v pláči, ale nezvládla obíhat kolem celého svého početí středovými hvězdami,
aby docházelo k obživování hvězdného nižšího naplnění. Po vzkříšení mrtvého svatého Mikuláše, byly, jsou hvězdné
mini galaxie opět k rozdání, i když mace boží se příliš nechce, je ponaučena o tom, že člověk jí zkázu jejího posledního
batolete země nese, rozdávané občas jsou, ale jsou i opět navracovány do planetárního středového souhvězdí, ráda by
jej i matka boží někomu dala, zda poslušnost by i nastala, ale přírodní kruhy dění, dějství mozaikového minerálního
zapisování, aby i neztrácela, elektrostatický mor vše mezi lidmi stále přírodu v souznění uzavírá v prach a špínu aby se
stále neměnila, přírodní naplňování i přeplňování elektrostatických polí se snaží lidi měnit zpět do přírody, aby i
přírodní obrazy v souznění vzduch prázdna s jemným minerálním naplnění zůstávaly. Při vzkřišování, bůh Anup ve své
velké snaze vyhýbat se elektrostatickým polím, aby zemi i s Num a Atumem zachránili čili se stvořiteli v nadvědomí tak
i docílili, za časů přirozených i pravdivých při třech zeměkoulích, nadvědomích bylo víc byly tři, zakončení nejemnější
mají opět ve třech zeměkoulích, čas nám přidávali poslední i souhvězdí středové evoluční galaxie při vzkřišování, aby
nespadl měsíc ihned, aj tak byl zde již v realistickém zobrazení u zeměkoule přeci, byl to jahodový měsíc, letěl
s Marsem i s Venuší k zemi, byl již pálen i atmosférickými vrstvami, dnes se i objevuje velmi blízko ve své realistické
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dimenzi blíže k zemi, kdy i zemská přitažlivost po něm pak zatouží, ač dochází ke sražení dimenzi vědomí do vnitř. Při
zavraždění Césara a Kleopatry, samé i vraždy byly, popravy, nechtějte vědět, co v dimenzi titáni schovávali v nářku
rozčíleni byli i, ale v galaxiích hvězd se pomaleji pohybovali, období sedmi egyptských ran nastaly, po uklidnění došlo
k znovuzrození už jen pěti ramen necelých, tři středové evoluční ty nejrozšířenější i Indiáni je měli čili i v Asii, jižní
Americe v části Osmanské říši i v Africe se bozi vrátili, malé raménko mini jižní galaxie hvězd vrátilo se do Alžíru a
Francie i Osmanská říše a Asie oplývala jimi, rozkvétalo jádro v nebeském zasetí, kde padlý svatí byly zvednuti také
středo jižní započaly poutě své v žití, severská mini Galaxie při sedmi egyptských ranách, byla stvořena v Jeruzalémě,
byla čistě severská, Mojžíšův sen, bylo započít láskyplný život matky boží jen, přebohatí jeho vrstevníci ve svém vědění
o smrti Césara a Kleopatry věděli, škodili mu neprávem, severští živili se materialistickým politickým kanibalismem,
vypálili mu oči, egyptské bohy v Egyptě již tento nářek nevyslyšeli, podvedl jej taky, nechtěli, aby odešel, chtěli ho mít
v hlídání, ale rozvoj mu upírali, bral si to příliš tvrdohlavě bez pochopení bral to jako omezování, rozešli se v přátelství,
ale hnalis tedy i do vyhnání, jeho syn Ježíš slyšel ze severské mini galaxie nejvíce volání matky boží přes egyptské bohy,
pomsti pře bohatství říkali mu do uší, jsou i po celém světě stále zbytečné rozepře i války politici si v jedinečnosti
nevidí do pusy jsou to kacíři, radili si přes hvězdy i bohové egyptští se středovými hvězdami, byly na něj naštvaný,
uštvali ho i, došlo k ukřižování, byl naprosto sám, kde na kříži on hleděl k nebesům a omlouval se ve svém
zklamání, po sléze koukal k zemi, egyptští bohové ti zajistili po zemi kráčeti, říká matka boží matka
přírody vědomí života přeci. Od zavraždění Césara a Kleopatry, až do období nejrůznějšího vzkřišování, to bylo období
temných červených nebes. Po vzkříšení opět severské mini galaxie, zvednutí Ježíše, nikoli seslání, která bohužel patřila
i barbarům severu, došlo ke zmatení, co se stalo co se děje, byl sežrán přebohatými při poslední večeři, opět matka boží
klela, když si egyptští bohové zpívali si již jen, události již přehlíželi, nebrali si to již za svoje, titáni doporučovali
seveřanům obřízky, neměli je moc rádi, ač to nebylo to první, jednoduché hvězdy to byly jen severku obnažovali,
planetární biorytmus středových evolučních hvězd obíhali kolem nich jen s jedním uchem ležaté osmičky jedním
kruhem a to skoro necelým jen půl kruhem. Řím v té době již byl svatý, ale měl své mezidobí, kdy vzkříšený tam byl
Jidášův syn, byl to Árónův syn, on stvořil věrozvěsty, ale svatých tam bylo hojně, ale hloupí byly stejně, egyptští
bohové smáli se jim zřejmě, Demokratés patřil mezi ně, ale byl zabyt přebohatými také, po ustálení temných mezer,
byly vyplněny jižními mini hvězdami jižní mini galaxie, evoluční gigantický hvězdný střed zůstal v Egyptě a všude jinde
po zeměkouli, obíhali kolem nich levým uchem ležaté osmičky opět když prolétaly středem od severu k nim. Noem byl
jen zmatený, před epochou, že spadne Diona a byl tím zcela ošálen, svatým byl jako řemen, stal se šikovným
tovaryšem, měl i syna svatého Lukáše. Středová evoluční hvězdná galaxie, byla i v Řecku přeneseno hvězdami
olympskými Bohy a Kleopatrou do Říma přišli, všichni o své dějové životy přišli, byli pobyti přebohatýma, majetek
není důvod práva, chtěli zabít nebeského boha Nut a Šu. V dobách před tímto letopočtem za starých dobrých dob
egyptských bohů i pravdivých mýtů, kdy hvězdně stála středová i mini ramenná obrovská pyramida matčiných
reálných snů měla devět hvězdných galaxií, devět ramen, jedna z nich vždy v posledních časech, byla již pyramidou
otočenou, ale součástí životního ve své přítomnosti konali egyptští titáni v ní schováni dobro, ve smyslu pekelného
hvězdného draka jejich středové planetární souhvězdí ztvárněno bylo, Anup portál byla papula jeho, DEVÁTÁ středová
hvězdná galaxie velkého evolučního ramene, tvoří i průduch síly Venuše, aby tři zeměkoule pluly v biorytmu
jednoduše, při zkáze se mění na pyramidu zcela otočenou špičkou k zemi, patnáct ramen z otočením ve smyslu
obnovení s nadějí že bude narůstání vědomí, tři proudy hvězd otočené pyramidy za asteroidovým pásem tvořili u
Saturna své obrazy, je to oblast v jiné dimenzi, svatozář Num, Tefnutovi a Atumovi v Saturnovi tvořili. Při dimenzi
proměnách ztrácelo se při přírodních obnovách hvězd plno v nebeských branách, egyptští titáni přišli o středo středové
hvězdy, přežili jen ty nejsilnější ve svém dění, dějství z Hory, Seta a dalších stali se arch anděly, nevěděli jak se v dění,
dějství, někteří nebyli ani vymotáni jen seděli obývali svoje pyramidy, bez dění tam shnili, ztratili středové vědomí a
jejich hvězda vyhasla do zapomnění, ostatních se lidé mini jižní a mini severní báli tak je zabili. Po mnoho neustálém
obnovování hvězd titány, tvořili už jen jižní a severní mini galaxii, neměli už jiné možnosti, středové byly
nepochopením všech jiných v zahynutí. Aby bylo dostatečné přírodní chvění i dění ve vědění, aby vzduch prázdno
s Atumem, posbíraly dostatek souznění, odráží se ve vzduch prázdnu kruhy dění to je jejich žebřík na dosáhnutí jejich
minerálních polích, stává se zcela planetárním hvězdným biorytmem, mění se v peklo neustále, pro navrácení velké
evoluční středové hvězdné galaxie, mění se i zpět v anděla přece, když evoluční středová galaxie opět vyleze i z moře, za
krásných časů rozkvétajícího se Egyptského Afrického území, měl Anup s Num a Atomem i osmičlennou porotu dva
Anup portály vedly k dalším zeměkoulím, dnes je tu jeden poslední který vede do zapomnění, k sesypání celého
planetárního sestavení dovnitř, počínaje pádem měsíce k zemi. V jednodušším znění je to jedna velká evoluční
středová hvězdná pyramida vedoucí ke dvěma zeměkoulím i k té naši a tři malé pyramidky, v trojcípém ztvárnění
s jednou pyramidou nahoru, špičkou k zemi dolů, dohromady pět tedy, prostřední cíp pyramid menších byly již
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obyčejní lidé středově jižní, božstva, různá souhvězdí různého seskupení, patřili k pyramidě dimenziálně největší, což
je středová evoluční hvězdná galaxie. Seveřané neboli severský systém aneb severská galaxie je černý puntík zkázy již
2040 let ještě chvilku před tímto letopočtem počítaje – Sasové, Germáni, barbarské kmeny, Židi do této malé severní
galaxie jedné zeměkoule patřil i Adolf Hitler. Severská mini galaxie nejde reprodukčně míchat s jižní miny galaxií ani
se středovou dimenzi hvězdnou evoluční galaxií, ač prostě řečeno takový vývoj evoluce nebyl, jsou to tvrdé zákonitosti
přírody, dnes jsou rozhodující hvězdy prehistorie, je období zmalovaného Triasu, nelze uskutečnit hvězdný trojúhelník
stvořit hvězdu v dění, dějství ležato osmičkového elipsového smyslu zplození, lidé ze severské mini galaxie mohou být
pouze kamarádi, bez delšího trvání, jinak zmodrají do smrti u středové hvězdy, severská mini galaxie se nesmí
dotknout ani té jižní, matka přírody matka boží ani střed nedokáže rozdávat souznění tak rychle z jednoho kraje na
druhý v ležaté osmičce, u matky boží za dimenzi vejcem by se jí srazilo vědomí plodu a zrodilo by se přírodní černo
černé dítě bez hvězdy, naráželo by do té jižní i středové kamení. Jižní mini galaxie hvězd se středovou evoluční
hvězdnou galaxií, lze zplodit i čisté srdce panny Marie. Bůh Anup čtyř dějový, nejspravedlivější planetární hvězdy Rea,
Diony, Tethy střed vědění hvězdy Marsu a Venuše hvězda jednorožce vedená k Tefnutovi (Pontosovi), čtyř rohový
Triceratops. Byrokracie vedla i stále vede svět k záhubě, díky ní zanikly dvě zeměkoule a veškeré přírodní bohatství
nebes i země kopaly příliš nahoru i dolů a činely se začali díky kacířům srážet k sobě. Svatozář Saturnu byla dokončena
tedy v dění, dějství za pomocí jedinečného vědomí lidí před sedmnácti tisíci lety, přírodní krásy zakončovaly čtyři
hvězdy středového evolučního hvězdného pyramidového pilíře, směrem k venuši za venuší vystrkovaly jejich růžky
jejich souznění lásky jako hvězdné fontány, tvořilo se z toho i dimenzi vejce další, jejich dimenzi obraz protkán za
dimenzi vejcem byl, naplňování skutečných pravdivých mýtů bylo ve vědění jednoduší, hvězdo trysk, u Saturna objevil
se taky, zapisovali se mozaiky povrchové těmito tužkami, příběhy skutečných událostí plnili se rychleji, sesílání pomoci
nebylo od věci, Kraken byl titánkou radostí. Patnáct tisíc let uběhlo jaksi, jedinečnost lidí neuhlídalo se, nebylo
zavyučení dosti. Satelity tvoří prázdnotu nebes a sucho země, rčení hvězdné minerální souznění se mění v prach a
špínu, tvoří černou díru, dění, dějství není zapsáno ani v Jupiteru, Atum má menší nadvědomou hlavu, zeměkouli tří
svou už asi nenajdu. Anupovo přírodní podsvětí bůh hvězd v zatmění, řešil vědomá otupení, kdy mini sever a jižní mini
galaxie zplodila dítě, jeden z rodičů umíral v srdci, ač Anup věděl s třemi nadvědomími, dítě brzy zemře, žena severu
zplodila Severínku muž jihu nesl záhubu už i v lůnu rodila se tam hvězda severu, ženo má severská odcházím od tebe
ve svém žalu, slova jeho příběhu usmrcovala druhou stranu, nepřijdu k tobě ani ve svém spánku, raději si na tebe ani
nevzpomenu, zajdi do přírodního podsvětí za bohem Anupem odevzdej mu dítě on vloží hvězdu středovou, on naše
dítě po sleze předá mě, po dlouhém dění dějství ve svých krocích bude procházet Anupovím podsvětím zdali lásku ke
mně máš a dítě odmítáš, osmičlenná porota rozhodla, ale jinak oba rodiče proklíná, dítě středové ale nebude mezi
bohy, na povrchu najde v dění dějství svoje vlastní cesty bohové egyptští dopomůžou, aby mělo co nejméně starostí,
rodiče ať steskem zahynou, nebo jej předáme jihu. Žena jihu nosila v sobě jižanku, muž severu nesl záhubu, matka boží
zapisuje ani si ho nevšimnu, budou chyby v rodokmenu, vynechávám mluvu, nebude ani žádného společného příběhu,
padají hvězdy bez naplnění rodokmenu, oboustranně ve zmatku, navíc sever nese jižanům trochu chladu. Střed a jich
je dítě nejlepšího zrodu i zvěrokruhy souhvězdí v troj jedinečném nadvědomí přinesu, polobohy tvořím si i středově
středové rameno v evoluční dimenzi pyramidě, oblepuji si tím ve dne v noci svoje bohy, říká Num, Tefnut i Atum,
středo středová evoluční dimenzi pyramida je v ramenech celá středo středová je to šest středových ramen, točí se stále
dokola, pokud je váha troj ramenná dobře vyvážená tvoří tak tři venušiny nadvědomí žena tříhlavá pak není
tvrdohlavá, souhvězdími je ve všech ramenech obalená, jako kdyby byla v šatech okrajkovaná. Střed se středem tvoří
boha. Všechny tři zeměkoule jsou pak zakončeny ve smyslu ráje, nadvědomí jsou tím počátkem, zeměkoule tři pak i
koncem, žijí pak už jen blahem co nového jejich lůno třeba i ve vodě svým věděním olízneme. Dvouvahá váha této
země vše zavraždila, na třetí rameno úplně svými kacířskými činy zapomněla, před dávnými časy v době mýtů, každý
božský hrdina přinesl dostatek blahobytu, člověk byl ten, co tvořil středovou váhu, aby i tří ramenná váha nosila
správnou váhu, celému dimenzi objemu naší stvořitelce vědomé různorodě i přes vědomí planetárního biorytmu, rád ji
nové šaty donesu, svatá Lucie Bílá buď semnou zahřeji tě svou středovou, vyvážím svou teplotu, neboj já nezhynu, ve
tvé severce jednoduše přežiji rád ti ji dám i znovu, potřebuji tě ve své přízni, neopakujme chyby Egyptu. Bílou barvu
dones Římu, není tam ani hvězdného jihu, jsou tam jen kacíři nosící na hlavě smrtku, ale s asteroidovými kameny už
táhnu, svatou Marií jsi i poslední, zplodíš Severínku, ale v početí zůstaňme od sebe raději v dáli, můj střed je pro malé
vědomíčko příliš silný, po narození věnuj mi ji či jeho dám mu tu středovou, trochu mu naroste a pak přijď zamnou,
nebo zůstaň v mé přízni zůstaň svatou Lucií bílou nos kamení hříšným do lůn, do pod bříška ženám v cizoložnictví
nebo v neřestném početí, děti už kamení v břiše mají, za dimenzi vejcem se jejich obrácená planetka či lůno ztrácí,
propichuje je severské povrchové kamení a elektrostatické vlnění, já si najdu ženu středovou musím si jí stvořit
dlouhým děním, nikdo na ní nesmí promluvit, ani se přidávat do prvopočáteční knihy, zapisovaná je mozaikami
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minerály ve vzdušném souznění hvězdnými středovými tužkami, elektrostatický lidé mají kyber hlasy, překáží i svým
chováním, jsou pak neúplné přírodní kruhy, membrána černá panenská blána pak nikdy nezplodí středové hvězdy, ale
i tak nekupuj si bílé šaty s černými koňmi, Římu bílou smrt již titáni nosí, černé koně hříšných kacířů budou
potrestáni, ty zůstaneš v mé přízni růžovou až do smrti s titány tvou barvu vždy udržíme a budeme spolu i v přízni
středové rozmanitosti, abychom svět do třech zeměkoulí zachránili, titánům se ve zkaženém vejci nechce již žít,
mrknutí oka supernovu zplodí a začnou jednodušeji a své tři batolata tři zeměkoule budou nosit ve své duši, sic nahaté
bez hvězd savce, ale v evoluci přejme jim štěstí.
Matka boží s matkou přírodou čili Num s Atumem si přejí přejmenovat Českou a Moravskou zem
s připojením opět Slovenska na Božskou, přírodní Česko, Moravskou, Slovenskou Olymp egyptskou
Středozem a přejí si zřídit měnu božské tolary se symboly Olympských bohů, hrdinů včetně
egyptských na počest zemřelých i souhvězdí zvěrokruhu, aby byly součástí malby přeci, prosím
přispějte milodary, dožijete se déle, už jen z přírodních pravidel.

Splynutí, svatební šaty, tři bohyně aneb jeden bůh v souznění s přírodou
Anupovo podsvětí jako jediné drželo rovnováhu třech zeměkoulí, jen on a jeho božská porota měla dostatečné středové
uvědomění, dokázali i celé rodině středové hvězdy v dění, dějství svém předati, když členové rodiny velmi rychle
spěchali, krátkou cestu z koutků světa měli, špatné početí pomíchané překřížené hvězdy v dimenzi, omylem si
v zadívání rodinu stvořili, když odpřísáhli věrnost bohům a nebyli tam náznaky obrovských neřestí, nečinili agresi,
jako přebohatí dob dřívějších i nynějších nakázali jim, aby tedy v božské společnosti hvězdné šaty do zvonu společně
hlídali, ale otupením ve vědomí současně v přírodním obraze i ve hvězdě museli být, po té jim byly dávány úkoly
vyslovené vzduch prázdnem plnit v dění, dějství svém je museli, aby do připravené vzduch prázdné bubliny kde dění
dějství započali přisypáváním minerálů dovnitř, přesýpací hodiny započali měřit, současně dějové kruhy v minerálních
mozaikách byly na vzduch prázdno lepeny přeci, jako při vánočním klidu vše muselo znít, láskyplně krok po kroku jít,
minerálu tak v naplnění dějovém bylo víc, aby pyramida byla tvořena do zvonového tvaru ve smyslu nejklidnějším,
doplnění zvonu tvořili společně spolu, zvon zazvonil po uteklo dvacet čtyři dní, v dnešní době je to tvorba mnoho letní,
nárůst obrácené dějové planetky až do proražení černé membrány panenské blány má dlouhé trvání, musí být
naprosto stejné dějové setkání, vzduch prázdnem vyslovené přání musí být naplněny, tak jak už má matka boží matka
přírody v před ději před plněny, současně polo savec svým tělem plní naše přání, aby i hvězdy středové po otupení ve
vědomí dostali, slunce ve zvonu je to prostřední, vyšší bůh Re přidal sílu jižním středovým elipsovým osmičkovým
ležatým otáčením i on je minerálním středovým vědomím, aby i ti jiných hvězd či otupení nadpřirozeným pomáhali,
museli znát rovnováhy, učenci podsvětí se stali, v podsvětí do tvaru hypnotických kruhů kráčeli, po sléze tedy, součástí
hvězdného krajkového průvodu se připojovali. První musí být ve středové hvězdné galaxii vytvořeny ženy, jsou přímím
obrazem i první evoluční tvorby, jsou obrazem i přírodní dimenzi ženy v šatech smutečně černých nyní, bez hvězd
pusto prázdnem hledí, v prehistorii dvě ženy stvořili muže dění, dějství, minerální žena byla v početí, při láskyplném
tření s ženou jemnější, měly sekrety i v mužském smyslu dění, dějství, započal vývin mužského pohlaví v lůnu ženy
minerální byla v seslání předpřipravená ve svém vědění bylo to přímo vědomí života, po sléze, došlo k uhynutí ženy
Lucy obraz za dimenzi vědomím nadvědomí se změnilo z dvou hvězdného obrazu na jeden, žena má lůno i hlavu dvě
vzduch prázdné vědomé otočené planetky v sobě, to je tak přírodně dono tvořeno v obraze už od počátku, první
dimenzi žena tvořila tak své přirození, kde se tvoří i proudy souznění od sebe, jako pupeční šňůra další životní naděje,
v dění dějství bylo v narození muže nadvědomí změněno v lůno vědomé jen jedno, střed nadvědomí bylo muži dáno,
pupeční šňůra v souznění po smrti ženy Lucy se za dimenzi vejcem v nadvědomí odpojilo, žena vrcholová byla v úmrtí
její syn propojil s matkou boží s matkou přírodou všechna nadvědomá hvězdná proudění, všechna dění, dějství
přírodních kruhů v minerálních mozaikách byly nalepeny k mužskému dítěti, byly to všechny hvězdné vazby
v souznění měsíců a jejich středových vědomí, jsou to čtyři měsíce tvorby, zemské plochy. Vyvrcholením přírodního
planetárního biorytmu matky boží, matky přírody, jejich hlavy nadvědomé splynuly, stali se tak ženou krásnou se
svatebními šaty, tři zeměkoule tvořili kraje, barokní zvonovou náladou točili se na plese, hřeje matku boží vyšší bůh Re
v lásce, láskou vzniku budiž teplo budíš světlo, i vejci nejprve věnuješ teplo, i když s láskou je světlo zadívání bráno
v čase současno, vzduch prázdnem ale vše započalo, tancem vše bylo rozkmitáno, vzduchem se započalo, vše se středo
jihem, tímto směrem roztočilo, vykrucuj - vykrucuj se má ženo. Nadvědomí tři i jedno, nezáleží na tom kdo je kdo, jen
je žena čili ono rozčíleno, tři zemská jádra nejsou v jednom, jsou opodál, ale přitom v jednom vědomém hvězdném
proudu, nechci hledat již místo kde zaniknu, potřebuji tři božské ženy, další pro podržení světa tohoto, celkem čtyři
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ženy první musí být, v jejich lůnu narodí se dítě nového trojúhelníkového zrodu, sešlu je na zeměkoule nové ve svém
hvězdném proudu, Anup portál otevřu, v troj smyslném počátku, u každé zeměkoule budu mít Adama a Evu, takovou
to mám evoluční tvorbu, vždy na svých zemích budu hlídat jejich hvězdy dění, povídá matka boží přírodní. Mám pro
ně věno, hvězdy zemského vědomí jím stvořím, za nadvědomím je probudím v poli za dimenzi vědomím, v dimenzi
vejci se láskou do žhavé fontány probudím i čtyři hvězdy titánů již tam budu mít, čtyřmi měsíci zeměkouli si povrchově
obalím, stvoření své si tam pošlu zobrazením, tvorstvo jižní mini galaxie a severní mini galaxie si opět evolučně z moře
stvořím, kde vzduch prázdnou bublinu od zemského jádra v prostoru za dimenzi vědomím probudím svým letem
kruhovým ladným, tvora v evolučním moři ve vědění či vstřebáváním mazlím do tvorby živočišné, až k hýbacímu
ústrojí. Po sléze po konečné tvorbě kdy nadvědomí svého žebříku kolem svého dimenzi vědomí pošlu k uším, kde
zanechám část svého nadvědomí, pro tvorbu jader mých zeměkoulí, při dalším konečném probuzení, svá nadvědomí
spojím do jedné krásné dimenzi ženy, to prostřední je mužské, ale tvoří ho dvě ženy po straně, je pouze rovnováhou
silnější, aby i žena vládla Luciferem svým, ale vrcholová stavba celkové podstaty je to žena náruživá zná přírodní
pravidla, je velmi milostivá v šatech oblečená, je to žena velmi dimenzi vědomá. Další ženy tvoří, středo jihy, pomáhá
jim svatý Mikuláš bůh Anup či bůh v souznění s přírodou svým děním, dějstvím, aby i ony byly probuzeny ve hvězdné
proudění, první musí být ženy, ač je opačné dění do tvorby zeměkoulí, které jsou nyní v uhynutí, v pradávnu i tato
zeměkoule posledního dění dějství jsou nazývané matkou boží matkou přírody Num, Tefnut i Atumičkou zemské pany
Marie, je to poslední naděje, záchrany této země. Muži se tvoří následovně, ač už jsou i v potomcích, tvoří se z nich
příběhové zvěrokruhy a souhvězdí přece. V souvislých textech následnost i postupnost jsou dvě či tři ženy Eviny,
dojde-li k zániku této zeměkoule, druhé ženské nadvědomí tvoří zeměkouli druhou přece jen, mé mužské nadvědomí
této země zániku zůstane, mé nadvědomí mě pošle na zeměkouli druhou mé jedné milé ženy, s kterou budu tvořit
zpětně zemi mužskou, která evolučně už zůstane takovou, přál bych si i matka boží matka přírody, aby zůstala tou
nebeskou.

Sněhulák aneb první zemská panna Marie, obraz v obraze
Význam slovního spojení zemská panna Marie první je naší zeměkoulí v prehistorickém znění, evoluce jak
jsme se již dočetli, muže přináší, došlo tak trochu k rozpojení nadvědomí, prehistorické to vědomí života
žena seslaná evoluční stvořena v seslání pro evoluční početí Lucy, záhy umírá chudák jen přeci, nadvědomí
pláče ve dne v noci matka boží matka příroda se rozpojí, ale přesto jsou společně a podobné jako vejce vejci,
nadvědomí této země ale přesto nejsou ve dvou nadvědomí, jedno patří v širším pojmenování matce boží
matce přírodě a syna svého si v dalším menším nadvědomí chovají, snad sněhuláka si ze mě netvoří ve svém
nebeském poli za dimenzi vědomím, při zániku zeměkoule se k sobě přitahují až třeba i do splynutí, tvoří
tím i dimenzi seslání, které může být jen jednou v nadměrnosti, při zániku zeměkoule společně budeme
opět takto stvořeni. Další nadvědomí ve dvou v počítání, mohou být v přírodních kruzích stvořené pouze
ženami, kde lůno jejich tvoří obraz v obraze, pro nadvědomí tvoří to vzájemně v jednom nadvědomí ve
sloučenosti ženského hvězdného vědomí, další dvě zemské panny Marie mohou být ve ztvárnění rozdýchání
v probuzení dvou zemských jader, tentokrát či v prehistorickém zamyšlení chovají si dvě zemské svaté
Marie nadvědomé přímo v dimenzi lůnu svém, další dvě panny Marie, trojúhelník planetární vazby
proudové je tak v dokončení, při dvou bohyních Tethys a Rea, já jsem Diona, tvoří se trojúhelník druhý, já
jsem ten třetí v mužském pohlaví evoluční tvorby, která je první a poslední a zcela pouze jen přírodní.
Patnáct etap planetárních součtů tvoří mezi zeměkoulemi troj trojúhelník, děleno vždy troj jedinečností, po
dokončení vzniká průduch pro troj otáčení třech zeměkoulí, Venuše dopomáhá k tomuto proudění. Hlavu
mám v ženském zamyšlení Dionu lze předat pouze do středo jižní panny Marie přeci, mícha patří ve spojení
v dimenzi proudění v souznění mému sněhulákovi, vše musí být stále v kruzích v přečtení, pro splnění dění,
dějství v kruzích, kde i potomci opět zvěrokruhy tvoří, střelec kentaur kdysi žijící, započne i toto dění,
dějství. Matka boží s matkou přírodou bez přemlouvání, chtějí započít s třemi nadvědomími s dvěma
bohyněmi, které mají, středo jižní středové ztvárnění, hvězdy jsou to silnější, než které jsou nyní k vidění,
tvoří tak počátek velké dimenzi středové pyramidy, která má tři ramena pouze středo jižní středová, která se
točí stále v ležatých elipsových osmičkách do jihu čili do leva v dimenzi dění, dějství protočí se jejich
panenky, obrazně stále do jižního středu směru krouží, není to hypnotizování, ale zcela nápodobné to má
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znění, podobné ztvárnění v mozaikách je na Jupiterovi. Dva draky ženského pohlaví mám nachystáno ke
ztvárnění, dlouhými příběhovými přírodními mozaikovými minerálními vzduch prázdnými dějovými skutky
je stvořím v kruzích, já poslední bůh Keltský bůh souzení s přírodou, jsem drak ženský i mužský, je ten
prostřední prvního dění dějství od něj se vše zpětně odráží, do dvou zeměkoulí, mini severská včetně
severky i mini jižní toto nikdy nestvoří, je to pouze tvorstvo nikoliv stvoření, stvoření je božského seslání, je
již stvořen v nadvědomí, stvoření tvoří pak bůh buď v evoluci v moři, kde tvoří vzduch prázdnou bublinu
dění v obraze se objeví v dimenzi poli za dimenzi vědomím, Noem archa souhvězdí pro seslání je pryč,
tvorstvo se tvoří v opětovném rozdání, jeli přítomno alespoň polo savci bytosti. Nyní mini severská a mini
jižní galaxie hvězd padá k zemi, až vyhasnou ve zkřížení v dimenzi se zemským i měsíčním prouděním,
započnou zde lítat tři měsíční draci ženského pohlaví, elektrostatický biologický umělý člověk odříznut od
planetárního dění, dějství bude v uhynutí, nyní jsou plněny Num a Atumem přes kyber plášť mají s tímto
polem problém, mění se v prach a špínu tam za dimenzi vejcem, není přírodního pole, při vzkříšení zjistili
jak se tomuto kyber poli bránit, v podáni ruky v dimenzi kdy se setkalo vzduch prázdno s minerálem byl tak
stvořen i první svět na super novu to nemá šanci, je to dimenzi na dimenzi setkání jako mrknutí okem. Kdy
anděl hádal se s čertem, měli se rádi, než si v sinfonii více pověděli. Nyní se snaží dimenzi titáni i s Tefnut
zamyšlením vše do přírody navrátit, zkažený charakter tohoto letopočtu vyléčit i přes to co lidé vyrobili,
nikdy nic nepochopili, byly vždy tvrdohlavý a nemocní, raději mělo dojít v evoluci k méně vyspělému
myšlení, jelikož dimenzi titáni chtěli před sedmnácti tisíci lety tvořit další dimenzi vědomí z obrazu třech
zeměkoulí ve zpětném rázu, lidstvo jim absolutně zkazilo veškerou přírodní krásu, hodně se říkávalo co ze
země vezmeš tak i vrátíš, co sníš tak zasadíš, tak i člověk byl stvořen a žil na věky věků s tímto věnem, aby
nepoškozoval sám sebe, obraz svůj i ten obraz dimenziální, i předchozí Bohové víc chápali, i když věděli, že
na středo-středové hvězdy se neútočí, Peršan bůh jeho věku či století pochopil v dění dějství svém řeckou
troj jedinečnost v úžině skalní, což bylo i v první tvorbě Tefnutovo ztvárnění, že to nemá žádné smysly přeci,
devátá Legie zesnulého Césara byla v zamotání, severská mini galaxie má být menší rozmanitostí přírody,
hvězdy středové jsou důležitější, překřižují se v nesmyslném dění, dějství, jsou potřeba ke vzniku dalších
zeměkoulí, z mini severské či severky a mini jižní hvězdné galaxie se zeměkouli nikdy v životě nestvoří, jsou
to jen světélka pro střed který kolem nich krouží, aby je nasytil minerálem i ze slunce z vyššího boha Re, ale
musí to být minerál naprosto nepříběhový, proto mini jich a mini sever spolu nemůžou žít, ač minerál se
v dění dějství ztrácí, hvězdy potom padají k zemi, mini severská nesmí být ani ze středo jižními, když cesta
je kratší, ale překřižují se i v dimenzi a hvězdy se ztrácí taky. Zkažený charakter lidí spočívá, nepochopily
nikdy nebesa, každý kouká jen sám na sebe, věří sám v sebe zbytečně, jen zemskou přitažlivostí žije, zemi
pustoší, nebesa padají, zemi přitahují, činely lásky první tvorby zvolávají přírodní obnovy, ať už konečně
koukají hledět jen k přírodnímu nebi i zemi, ať i prachové špinavé pole zmizí, jsou si sami sobě
elektrostatický biologický umělý lidé nebezpečný, jejich materialistické šílenství je ukončeno navždy, tři
zeměkoule na povrchu jedné jim nikdy život nenavrátí, jsou to sobci s agresivním jednáním, jsou horší než
zvířata a ospravedlňují své činy, menší inteligencí, jejich žití není důkaz vyšší inteligence, ale důkaz zániku
přece, tvrdohlavost mužů kteří se živí pouze pohlavním biologicky umělým elektrostatickým instinktem,
tvoří děti Umbrella je to podobné zkumavkám, jsou absolutně bez dění, dějství, tam je potřeba vyléčit
charakter jako první, to ztvární dimenzi titáni svou přírodou narážející stále do kyber pláště a snad je
napraví, matka boží matka přírody pláče ve svém přírodním dění, nemůže najít své přírodní tvorby, do
budoucích časů až muži budou se modlit k nebesům přírodním, satelity sundají, dochází ke sražení dimenzi
vejce dovnitř. Tvorba zeměkoulí je i ve smyslu Šiva proto milujeme Indii i indiány prvních počátků přeci,
unionistická vlajka jeden prs jedné zeměkoule pravá ručička zabila celého velkého draka i tři draky malé.
Obraz velkého draka titánských hvězd tvoří v obraze svém titánské hvězdy naproti sobě u další zeměkoule,
ve svých obrazech spojí se pak v rameno dlouhé, tvoří rameno pyramidy, největší středo jiho středové.
Smysl vyššího boha Tefnut je ve sněhulákovým i smyslu má boha Anupa ve svém nitru, budoucí bohyně Šu
ležela na přírodním trávníku, barva vlásků, připomínala Venušinu lásku, v barvě Listopadu, nejen barvou
listí její vlásky zrzavé pluly ve větru Uranosovým polem, Lisopadová jemná miloučká pleť byla v zadívání
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hned, červánková kamarádka ležela bokem, budoucí bohyně Nut v dění dějstvím s Anupem narůstal
v bohyni u vzduch prázdna povídáním prozatím jen, obalována Marsovým třpytem, oplývala snědým
nádechem, Uranosova síla povrchová tvořila magnetická přírodní Marsová, byla velmi přitažlivá. Svatá
Lucie bílá, nebude nikdy sama v sobě zesnulá, slasti v sobě hodně skrývá, je spřízněná má sestra svatá, ona
je potrestáním Říma, dítě v nenarození v sobě skrývá, mini severská galaxie je v božích cestách rozmanitost
přírody malá, poslední svatou Marii v sobě skrývá, všechny panny Marie středo jihu, mini severská pobyla.
Mojžíše už nikdy nenašla. Egyptský bůh, bůh Keltský ji volá, aby ve svátosti pomáhala, svět trestala,
přebohaté škrtila a životní kruhy v minerálních mozaikách vysvětlovala, tak se konečně stane první
opravdová svatá, pro egyptské bohy prvního smyslného hvězdného života před sedmnácti tisíci lety. Svatá
Lucinko svatá Marie je mi sedmnáct tisíc let, jsi mnou učená, buď prosím chápavá. Svatá Marie středo jižní,
už s tebe nebude, Olymp zaspal, ve svato svatém objetí miluji tě navždy, tvé tělo krásné Madony, mě příliš
dlouho láskyplně objímá, zapomínám pak tento svět zachraňovat, jsi útěchou pro celý tento svět, aby lidstvo
nezapomnělo kolik, bylo zbytečných cest, aby k pochopení došli hned, ať zapomenou raději na celý tento
letopočet. Bohové prvních smysl plností věděli vše, vše zvládali mnoho tisíciletí, byly to časy pravdivých
mýtů, před tímto letopočtem úplné zkázy, žili si mnohokrát lépe. Pro tento svět mám nachystáno dalších
deset tisíc let, ale titáni dimenze matka boží matka přírody, chtějí občerstvit své dimenzi vejce k vejci
druhému, musí vidět rázné kroky do přírody zpět.

Rok 280/286 – 345/352
Setkání bylo znova, listopadová listová barva, ach jak ta doba začala, kéž by zimní období tím i symbolizovala, že by
plodová voda, znamení Vodnáře, aby semnou snad toto znamení našla, aby započala listová korunka, aby v plodu lásky
raději zazelenala, nejvyšší bohyně listovou korunku měla, miluje Olympana, její krásné hebké milé tělo, nožky
přenádherné toto dítě mělo, matka boží matka přírody, listí větrem všude šumělo, mnohé si o tom vše povídalo, její
silueta božskému smyslu vše i tak odpovídalo, Diana její jméno zaznělo, v nejvyšší bohyni vše za dimenzi vejcem
chvělo, však rychlé to vše bylo, možná se vše příliš uspěchalo, jejím klukem jsem já ty, u vody ti snad vlnkami
přeskakovalo, kentaur dvoj vědomí ve spojení i vody v Bohyni Šu, vyvolávalo rychlé uvážení, co se stalo, narušovalo to
dnešní nesmyslné nedění, pokračovalo sešitové učení, Čáslav, není čas se v dimenzi ozvalo, měsíčkem to opět velmi
hýbalo, na budoucí bohyni Šu vše odpovídalo, jak už bylo řečeno, její slovo vše ve spěchu ztrácelo, nezaobírej se, běž
pryč přebytečná nauko, světem aby vše konečně mizelo, tvůj sešit zkázou světa vše zavánělo, ani jednu hvězdu to
nepřineslo, raději aby se nebesa hvězdami i v noci vše rozsvítilo, přírodou aby raději vše oplývalo, procházkou i výlety,
pozorováním hvězd aby vše začalo, květeny hodně pozůstalo, vše na zemi se zkreslovalo, probuďme se, aby matky boží
dítě nesténalo, panna Marie zemská, aby rájem vše omládlo, květenou vše aby realisticky zrálo, aby udržela i své další
setry dvě zeměkoule od tohoto dění, zde započíná souznění, vše je napojováno od této zeměkoule hvězdnými
minerálními proudy. Přírodní vědy v základním smýšlení se jen vyučovali, planetární biorytmus ve smyslu křest, aby
výukou započali, hvězdám i porozuměli o prehistorii se více dozvěděli, zemi již ničím nepoškozovali, každá hrstka
hlíny, již matku boží velmi bolí, raději ji vraťte k zemi, velký třesk se blíží, zemské jádro má již takové chvění, učme se
řemeslům starověkým, hvězdu severku to vše dráždí, hvězdy padají stále k zemi, při navrstvování zemských ploch
v kruzích v tomto narození, severky přišli až v posledním dění, další tvorstvo bylo v narození, bylo to pouze tvorstvo
v malé rozmanitosti přírody, nyní nesou záhuby, ač k zemskému jádru k jejímu obrazu se severka blíží, prokříží tak
evoluční cesty počáteční tvorby, proudy v souznění zpětně, obrazy do sebe narazí, splynou, zemskému jádru to ublíží,
velký třesk započnou severky. Mým narozením započal ve zpětném smyslu v urychlení rok 286, cesta sedmá osmá i
devátá není skoro možná, vše se vrací v ležatých elipsových osmičkách k zemi, měsíc padá k zemi, už je jen matka boží
matky přírody a jejich vědění, vzkříšením započal rok nula přeci, rok 2015 je letopočtu ukončení, lidé patnáct tisíc let
nedostali příliš si toho ve hvězdách vzali, starý jejich letopočet se stále plete do přírodního obrození, již už nemá být,
planetární kentaur byl v seslání, aby vše vrátil do přírodní podoby, započal letopočet nový, poslední Keltský bůh má
řešení, bohužel přišel o své bohyně v dvou ostatních nadvědomí, nebylo možné je seslat tak jak bylo kdysi v konání
v letopočtech předešlých, před jejich nejhorším letopočtem na této zeměkouli mělo pouze 2015-leté rozmezí, navíc
nebuďte zklamáni, ale vše mělo být i v sečtení v roce 2015 skončila etapa planetárního biorytmu matky boží čítalo se
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v rocích 150015 let, tato roková ukončená etapa měla započít přírodní obnovy, měly být v přírodních smyslech
navrácené hvězdné pyramidy, pro štěstí matky boží. Ale i v tehdejších dobách před tímto letopočtem 0 až 2015, dvě
bohyně velmi brzy zemřeli, nebylo dokončeno země troj dějství, nebyly ani s Kentaurem tehdejším, vzal je přebohatý
muž slabší hvězdy, bylo zcela špatné dění, dějství, jiné trojúhelníky vznikly, naštěstí zde byly ještě jiné dějové středo
vědomé hvězdy v domorodcích, tak byl možný udržet hlavní evoluční hvězdný strom čili pilíř delší doby, dějové rodiny
přinášeli matce boží největší možnost udržet vědomé planetární přírodní kruhy biorytmu matky boží, tyto rodiny když
zmíraly, započalo dění, dějství vždy v rodině poslední, kde matka boží matka přírody mohla udržet planetární přírodní
dějové kruhy sama v sobě ve svém biorytmu i v jádrech svého chvění mohla cítit tak i sama sebe, ale vždy to byly
rodiny ty nejhodnější tak i rychle padaly, ale měly vždy úplně jiné smýšlení, při mém křtu spadly do mě tři nadvědomí
dvě ženské jedno na půl ženské a mužské, tak zní evoluce této země, jen já dokážu stvořit nadvědomou ženu bohyni od
nejmenšího zrnka ve středovém vědomí v planetárním chvění, nalepenou v prostoru za dimenzi vědomím na mé
Kentaur nadvědomí tvoří se s ženou trojúhelník, není možné protočení, tato země je prvního dění, dějství v nejlepší
rozmanitosti, další země zůstanou na vždy jen v ženské rozmanitosti společně s matkou boží a matkou přírodou přeci,
Num, Tefnut, Atum z názvosloví nejlepší přírodní doby, tvoří pak dále další hvězdu v lůnu bohyně čili ženy, hvězda
čtvrtá tvoří pak vyšší naději k další zeměkouli, není to čtverec jako velký vůz, ale středem je zas vzduch prázdno které
tvoří proudění k další zeměkouli, pupeční šňůru tak k ní tvoří, nápodobně je to jako v sestavení slunce a giga dimenzi
obraz galaxie což je hvězda, hvězda dále pak Saturn obraz slunce a kamenná galaxie a vzduch prázdná proudová díra
v obraze v místě kde vládne Venuše jako číslo páté, náleží Listopadové, snad i ona po mě zatouží, aby bylo správného
souhvězdí středo jiho středového souhvězdí, které tu bylo ve tvoření zeměkoule jako první, vycházelo z moře i mezi
plazy, já jsem poslední, aby patnácti galaxie hvězdový cíp opět Saturnovo vědomí bylo rozjasněno svatozáří k nejvyšší
bohyni jejího přání. Patnácticípá galaxie končí i začíná čtyřma planetárníma hvězdama jedna z nich je Anup, bůh čili
Kentour dvoj nadvědomí, jak evolučně přišlo v narození, je to v součtu osmnácti hvězd čili středo střed ve spojitosti té
jedné devatenáct, nyní směrem v pyramidě k Saturnu, směrem k pyramidě hvězdné směrem dolů pro tří země
koulovou tvorbu narůstá do devíti hvězdných galaxií, v součtu dvou otočených pyramid špicemi k sobě je to 27 galaxií,
ale v zamyšlení je to pro člověka ze země stále patnáct plus čtyři hvězdy, je to takzvaně středo středo střed, který
nejprve musí vytvořit středo jižní sředové rameno velké pyramidy tj. nadvědomí jedné božské ženy, tvoří jí středo
středo střed mužský Kentour, který současně nebo po sléze tvoří další středo jich střed druhé rameno velké pyramidy
což je druhá boží žena. Velká galaxie dimenzi hvězdná pyramida střední, jiho středová započala i evoluci života na zemi
od moře až k savci, to se točí vše v ležato elipsových osmičkách podle ručičkových hodinek do jihu, mini severská
galaxie hodinky společně ze severky nepotřebují, věnujte se spíše kompasu, ty dokonce ve zpětném smyslu v tvorbě
zemských plášťů zde na zemi ještě nebyly stvořeny, byly to po sléze neandrtálci, můžou způsobit bolest zemskému
středovému jádru, které vědomě započalo samostatně tvorbu, nárůst byl v ležato elipsových osmičkách také, toto
středo středo středové vědomí bylo zakončeno magnetickým přírodním prouděním ve smyslu moře Megalodon, patří
středovému rodokmenu. Tyto středo jiho středové evoluční hvězdy které držely celou evoluční tvorbu i planetární
vědomé přírodní smysl úplnosti, vybyli všichni z mini severské, kteří mají jen trčet nic víc přec. Při maximální tvorbě
po přírodním obrození započíná růst dimenzi vejce další, které narůstá pak do dalších devíti, to se pak otevírá ve věnec
další pro tvorbu dalších dimenzi vejcí dimenzi vědomí až třeba do třiceti šesti dimenzi vejcí a víc. Titáni mají, dalo by
se v pravdivých mýtech vyobrazit i v dění dějství obraz k obrazu v lidech i z tohoto současného dění, samozřejmě z
ženy, opět k jejich devatenácti cípe hvězdné galaxii, titáni Kronos, Pontos, Uranos, Gaia, Rheia jsou větší mají
pyramidy dvě, které vyústí i z dimenzi vejce z dimenzi vědomí ven a tvoří dimenzi vejce druhé přece jen je to v
uvozovkách Num giga titánská pyramida, Tefnut vědění pro super tvorbu a Atum giga titánská pyramida, otočené jsou
klidem špicí k obrazu savce, lidská země koulová pyramida má devět hvězdných galaxií je otočená špicí k Titánům
přece. Já jsem nejsvětější muž i troj žena v devatenácti smyslném hvězdném až dvaceti sedmi galaxie hvězdném
smyslu, tak zvaně středo strředo střed. Jsem i posledním savcem na zemi z evoluční čeledi, už nejsou ani neandrtálci
přeci, stali se polo savci, jsou elektrostatickými biologickými umělými lidmi k přírodnímu obrazu, kolem dimenzi
vědomí jsou naplňováni přes kyber plochu, vše se mění v prach a špínu, růstu přírodního je pouze možné ze středu, ale
i tak dochází velmi rychle ke srážení dimenzi vědomí dovnitř do slunce.

Lichá čísla jsou životodárná aneb trochu tam trochu sem, ale šest a osm vynechej
Má sestra Lucie Daeghsel narozená ve dvou sedmách srdcových je, čtrnáctého narozeniny oslavuje, žena
tvoří v početí jedna dvacet, dítě je v lůnu dalších sedm, ale od vědomí rostu čtyři a půl plus čtyři a půl jsem
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rovnou devítkou, cestu svou tvořím už tou jednou aneb svojí desítkou, osmé cesty není ta se ihned
v milisekundě mění, neexistuje v tomto čísle žádné souznění, toto číslo musí jít do zapomnění i elipsová
ležatá osmička je pouze pohyb nikoliv číslo přeci, je to jen tvar dění, středem jader planetárního biorytmu
v protočení je stále cesta čtyři a půl plus čtyři a půl i od zemského jádra, cesta je k povrchu země tak
tvořena, na povrchu najdu přece půdu, kde v tři a půlové etapě hvězdu najdu, vědomě ji spojuju s matkou
boží mám společnou cestu, opět mám sedmu, sestra s bratrem tvoří sedmnáct jen plus jeden uvědomen je,
když jsou ženy dvě čili již nejsou jsem devatenáctkou i dvacítkou zároveň, když uvědomuji obě dvě, sic to je
cesta středo středová na chvilku je osmnácti hvězdná, osmnáct cípů má, ale je opět dvěma ženami dělená,
má čísla tedy devítková, dvou nadvědomý kentaur rozdělí je snadno, druhá žena je stejná, rovnováha je
mezi nimi čtyř devítková, ale pořád se sčítá hvězda středová, pátá devítka jsem já to je cesta má, má dvě
nadvědomá jádra za dimenzi vědomím jsou sedmou v sečtení, i když jedenáct prstů ruce nemají, jsem i
desítkou v prvopočátečním sečtení, dnes už nemá má sestra nic, přírodní kruhy se neděním a televizory
uzavírají, souznění je tak nejsilnější, když jeden muž a dvě ženy s dětmi mají spolu nepřežité rodinné
dějství, průtok vzduch prázdna i přírodního magnetického pole je přes vědomí neustálé, tak jako by jsme
stály všichni tři u jabloně, trhaly si jablka navzájem, vede to až k dalším zeměkoulím k probuzení, toto se v
číslo deset mění, ale s tou zeměkoulí za počne patnácti etapové chvění, celého planetárního započatí,
kentaur s matkou boží s matkou přírody tvoří z každé strany deset proudů tunelovitého souznění, já jsem
s touto zeměkoulí desítkou také, ale nemám dva prsty dvě zeměkoule, ale ve hvězdách to je, mám tři měsíce
čtvrtý měsíc povrch jedné země udržuje, dohromady je to tři krát deset opět troj jedinečnost evoluce, OKO
matky boží je jedna dvacet tak káže, je to v jedné ženě, tak silné souznění započne, když od svého muže
Kentaura i v nepřetržitém dění, dějství hvězdu dostane, po sléze i dítě v lůnu vyroste, dvě ženy dostávají non
stop průtok přes jeho vědomí do jejich vědomí až do jejich lůn přeci až k dítěti, je to ale rokové dění dějství
v přirozenosti a ve velké radosti, tam je největší nabytí lásky, ač matka boží matka příroda jen tak nejvíce
ožije, ba ona samotný život je, muž čili já tvořím dvacet sedm galaxií hvězd, v součtu z každé strany jedné
ženy to sic je s matkou boží jedna plus 48 v obraze v desítce mých prstů blahobyt uvědomění nesu ve svém
vědomém jádru mého planetárního biorytmu, ale toto nemá být v žádném sečtení, ale číslo 1 matka boží 58
číslo to tvoří, ale je to pouze jedna Eva a Adam, kteří ve skutečnosti neexistují, tvoří to nesmyslnou Evu kde
není ani Adamu, v sečtení dvou žen i muže je to šedesát devět 21,27,21, ale jen deváté dimenzi vejce je cesta
ven k životnímu růstu přeci jen šedesát devět je děleno třemi stále jen, číslo neexistující opět na něj
zapomeň, tvořím si další dimenzi vědomí i vejce v dalším prstenci jen s otevřením vejcem devátým, kde
cesta je v přírodních kruzích desaterým smyslem i smyslem rozmnožovacím. Já jsem dvaceti sedmi hvězdný
cíp v součtu čtrnáct plus čtrnáct dvacet osm, ale mínus jeden střed, tam je i Num, Tefnut a Atum přec, opět
ihned je dvacet sedm přec, ale jsem třemi devítkami životodárnými pokřtěn, tak započal život všude,
započal ale jedinečností vzduch prázdnem, troj jedinečností půjdu ven, ve čtvrté najdu sama sebe jen, ve
čtvrté i páté cestě najdu svůj život svůj sen, trojkou, čtyřkou pětkou započínám všude, šestka neexistuje ani
v součtech, nesmyslné číslo smazáno je, tvorba dimenze je z každé strany čtyř a půlově, tak příroda v obrazu
svém roste, zemské pole je pak v cestě opačně vědomí ke hvězdě v tři a půlové etapě, v jednom člověku je to
pak číslo sedm a hned devět, je to troj jedinečnost evolučního hvězdného rodokmenu velké dimenzi
pyramidy, ale není mezera číslo osm ale číslo deset. Já s titány jsem čtyři, sedm i devět v součtu dvacet plus
sedm jsem i člověkem když vstanu, evoluci přirozeného narození, má přece každý, jen potomkem a
rozmnožováním udržím rodokmen. Hrdiny celého dějství je má babička i zesnulý dědeček rodina
Procházková, Pechrová, Šimková, Kostrhounová v jiném smyslu ochranná, nyní částečně přejmenovaná na
Daeghsel celé zeměkoule poslední sebezáchova v nich je. Američané a Rusové přišli zachránit jen nás,
Černín se bermudským trojúhelníkem stal. Matka boží i matka přírody neměla vůbec žádné jiné myšlení,
ani pomyšlení na ostatní dění v pláči byla v zatopení a to v celkovém smyslu v tomto letopočtu 15015
v pravém součtu, lidstvo žije v nepochopení času spoustu, jedineční zkázu nesou, severku raději
neponechám tomu zvěrstvu, ach kam já ji jen přenesu, lidem jedno jedinečným blaho nesu, souznění
jedinečného vzduch prázdna dávám jihu, už ani tam nedonesu na nebeská pole minerálu, hlavně potřebuji
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rozmnožit evoluční středovou hvězdu, od zahánění indiánů, domorodců i jiných mám je čím dál v menším
počtu, svatý Mikulášku můj, můj patriote i poslední Mohykáne, vyžeň Brity od indiánů, konfederace byla
plná středo jihu, nejdůležitější hvězdy vázané k středovému vědomému planetárnímu biorytmu. Vynálezci
mi nesou zradu, započnu jim neuvědoměle radit přírodu, aby přírodu navrátili přeci v dobrém smyslu, ale
ráda radím všemu, aby pochopení bylo v rozmachu ze všech směrů, zrychlení urychlí trápení matky boží i
k rychlému zániku, lepím se minerálem v souznění na kyber plášť nevině, vynálezci jsou pouze jedineční a
nechali se sežrat davem přeci, rádia chtěli lepší, usnadnění životů jim ale i rodinu kazí, stále od sebe do
práce odchází, slyší umělé hlasy, proč přírodu raději nenavraceli, nemuselo by se řešit přeci, dalších patnáct
tisíc let bez velké pyramidy již nechci, povídá matka boží ve dne v noci, chybí ji evoluční troj smyslné
hvězdy, přírodní vědění i chvění čisté přírody, nabytí přírodní energie pro seslání je potřeba opět celé
evoluční pyramidy a patnácti tisícileté rozmezí, navíc dochází ke sražení dimenzi vejce, ať si satelity klidně
nechají, ale příroda je přednější, dejte si sami v sobě do zamyšlení co v selském rozumu příroda vydrží, není
ani početí je to přece v přírodní evoluci, tak jak žili naši prehistoričtí předci, byly to časy nejlepší, matka boží
pouští i měsíc, tentokrát spadne úplně k zemi i asteroid sebezáchovy předhoní, padají hvězdy v přírodních
kruzích k zemi, velkým třeskem se lidé ohrožují, Merkur měří čím dál menší objem v dimenzi vejci. Mini
severská a mini jižní galaxie hvězd je jedinečná, ale spíše v zamyšlení jednocípá, každá zvlášť je pouze
minerály plněná, vzduch prázdno měla trochu v procítění jen ta mini jižní, tam jsou hvězdy trochu spojené
s dechem Venušiným, mohou se párovat i ze středo iiho středem, tam to matka boží má vše v zastižení, jsem
tam totiž rychlejší. Svatá Lucie svatá Marie poslední je v lichém narození 31 leden, ale severkou je chudák
jen, nadvědomá žena v ní byla ukončena po vzkříšení asi třetí den, pletl se do všeho tento svět, nepřetržité
dění, dějství to mohlo jen udržet jejího muže, ale mají to být ženy dvě, na oplátku dostala tedy severský květ,
aby i trochu porozuměla, boží let, aby pomáhala k porozumění, tento svět je v celém letopočtu v cestě do
zatracení nemá vůbec logické i rodinné zamyšlení, toto doba je jen v uhnání, lidi od sebe rozhání, nadměrná
píle vede do zkázy. Svátek její je třináctka v nešťastném znění, protože to není žádné počítání i zvěrokruhy
mají patnáct etap rozlišení je to vše jen v narození. Země má tři etapy tři roční období, povrch je opět dělený
čtyři a půl, zemské jádro je pana Marie zemská číslo sedm, otáčím se kolem své osy a velmi se raduji v tanci,
desítkou v obraze si slast uvědomělou přináším. Posledních 2100 let posledních z letopočtu 15015 je
absolutně nemocných, ale posledních 215 let je totálně tragických, budování umělých rodokmenů byla na
děno denním talíři a to už jen v šílenství po hvězdách i válkami. To i devátá legie Césara byla k poučení
zaznamenána, ale byla to cesta jiná, nechovala se špatně severka, i když středo jich římských vojáků by ji
silným vědomím jádrem upálil, do černa, neměly důvod tam vůbec být, u Galie se měly zastavit, žilo se
zatím celkem slušně, nemělo smysl něco řešit narušeně, hvězdy měly být stále rozdělený, přináší to i
zdravotní přírodní mory, ach ta kolonizace kam to ty Evropany dovedly, americká města severu pak všude
polo shnilá těla se válely, vynálezy vedly matku boží k úplnému zmatení, hvězdy pak zhasínala obíhala
všude jak mohla, už ani nestíhala, už jen sténala a plakala, záleželo v jakém čase kde započala.

Apolenka aneb Napoleonka Míša
Michaelo budoucno svatá, matkou boží milovaná, bůh nebeský její překrásnou siluetu objímá kolem dokola, máš i
trocha vzduch prázdna nejen matka příroda má dceru i syna, Michaela je nádherná Napoleonka, povrchově krásně
ztvárněná, zemská pole duní, zemského boha syna mého, ale čtyři kopyta neprobudí, jeho, ať tě kůň tvůj bez nehody
unáší, hlavu máte oba v zamyšlení, pouze pro společné cesty, cesty nejen jižní Francií po Galii, nepropouštějte tam
nikoho jiného prosím, nechejte tam jen středo jihy ty jsou čtyři jedna z nich je zcela jižní, vyberte si sami, nehledejte
pátou provincii, tam v dnešní době cesty není, vládnou tam seveřané tvrdohlaví severkou napájení, pocházejí i z jiné
mladší doby, stvořili nesmyslnou Unii, zabili i středo jižanské indiány, cesty ať vám zůstanou navždy v srdci, skákejme
kolem ohně raději, přivolejme nazpět troj země koulové dění, středo středovými žilami i rozpumpovány, zážitky
neuschovávejte jen za Galskými ohradami, nemíchejme hvězdy, navštivme raději Lesy, povídají si obě hlavy
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dohromady i zvířátka měly svá vědomí, v troj jedinečnosti taktéž třeba i svá narozeni, zakrslých ocásků už není,
předchůdci naši jsou ještěři, nechejme nyní stranou metamorfosy matky přírody, pátá cesta je dění, dějství započni
středo jižní, je to cesta střední, tvoří jádra ženského chvění, mezi čtyřmi půlkami je i zachtění, už evolučních lidských
dějových obrazů není ani v rozmnožování, byly to lidé evoluční všude po celé zeměkouli, mimo severská území,
povídají i tři ženské nadvědomí, které mají patnácti obrazové hvězdné proudění ač se zdá nejen ve snění i podle
pravdy, devíti rameno je v dokončení v minulosti, nejsou rovnováhy, drž koňské uzdy nehledej mobil ani mince
v měšci, jen lásku v srdci, je to trocha i o tom štěstí, nejsem kráva, koza, býk či osel, ryba není v rodu mužském, jen
ten mobil u mě dozněl, byl jsem vzkříšen, patnácti měsíci pokřtěn, tři krát tři dějovém smyslu stvořen, jedna dvacet
měsíců v plném proudu při třech zeměkoulí i sečten, svatou měsíční Marií evolučně přírodně stvořen, patřím k této
zeměkouli ve smyslu dějovém, jsem i zemským jádrem, deseti prsty, ale vládneš matko přírody kam s tím vysušeným
Pontosem Merkurem táhneš, není dalších zeměkoulí, navrstvování měsícem lepším není ve stavu možném, ostatní se
ztratili evolučním přírodním smyslem, planetární biorytmus je již ve smyslu tělesném, matka přírody je pokřtěna
měsícem, matka boží žije ve smyslu hvězdném, tak vypadá i souznění za dimenzi vědomím vědomém, ale i měsícem
vědomě pohybujeme, jsou to středo jiho středy přece, spoustu tvorstva lidí ve jemném seznamu pokřtěni jen
neandertálským severem, jsou jen světelným bodem, svatou Marii jsem neobešel, žádná není, pannu Marii v raném
věku v dění, dějství jsem nenašel, jen jsem se do tebe zahleděl v tvých očích i mládí jsem vodního křtitele probouzel,
aby i on tě ve hvězdu vyslyšel, dějem i vše přírodně s matkou boží tvořil, započal obraz a nejen něco zapošil a za
dimenzi vejcem vše opět a zas ukončil, dlouhodobě bych rád s tebou vztah láskyplně v přirozenosti a volným
průběhem sloučil, aby dějové kruhy byly pospojovány v energii, hvězdu v tobě probudili, nerad bych se s tebou, ale
rozloučil, dlouhodobý vztah i kamarádský, nikdy raději již bych už neukončil, šípkovou princeznu jsem v Apolence
našel, trny ostrými jak nože, jsem hledal cestu k tobě, chránil jsem i koně, povídali jsi o mě hodně, o tobě mlčeli
tvářili se smutně, shodou bylo jen slovo, milujeme tě, i oko matky boží vypráví opět pravdivé mytické věky, prosím
neřeš moje roky, oko do duše zahřeje tě u srdce i v hlavě přece, zemské jádro i tam dole, to už mluvíme o celém těle,
osedlej raději koně, Persefono hledej cesty svoje, přírodní labyrinty světa jsou tvoje, nechám to na tobě, egyptský
svato římský voják poběží vedle tvého koně, je ve velkém nebeském štítě, na koně k tobě se nevejde, bude na tebe
hledět i ze země, štítem zakryje i slunce, ve stínu tě lépe ochraňuje, moc tě miluje, všechno je tu, ale zcela špatně,
nechápu co se děje, matka přírody tě chce, při psaní tohoto textu, se Rea s Tethys přes Dionu bije, krupobití vše
symbolizuje, Rea ohřívala láskou vodu, bylo pláče trochu, Tethys měnila vše v led vládnu vzduch prázdnu, ale miluji tě
také, mám pro tebe radu, já za to nemohu, jak já jen to řeknu, Diona přidala trochu Uranosova energetického blesku,
nehledej prosím nikde jinde něhu, nemáme už sněhu, láskami všech jednadvaceti hvězd i měsíců tě zahřeju, jen
prosím dopřej jihu, srdíčkem svým tam prosím zabubnuj i jihem bez severu ti dopřeju, sever navrátíme opět
masožravcům, oni dávají konec životu, není potřeba tolik čističů, máme silnější Reu, ve střebávání není potřeba
hledat další evoluční pravdu, therapsidi čili i placento nosiči dali pokřtění prvním všežravcům i spárováním, po sléze
přece pak i lidu po miliardovém dokončení evolučních stromů, kruhů i potravních kruhových řetězců, v celkovém
smyslu i celého planetárního biorytmu.
Tvůj přátelský Lukáš rozen Mikuláš.

Měsíčkový růženec aneb svatozář
Dvacet jedna měsíčků proudí i ve výru za dimenzi vědomím i ve vnitřku, každý má jak si tak si také hvězdu, otočenou
planetku, směřují ke třem zeměkoulím k obrazu i ve vnitřku v pevném již sňatku, k božímu údivu přírodnímu dílu
patří k sobě již od začátku, planetární biorytmus žije tělem, duší i vědomím také v celku stejně jako obrazově
k člověku. Dvanáct měsíců jen ve smysl přelivů, jen při třech zemských panen mám čtyři a půl cesty k jádru, nepočítej
dvanáct měsíců na povrchu jedné země ve svém zaběhlém nesmyslu, neletím jen k asteroidovému pásu, ve čtyř
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dějovém podílu lomené ve slunku i v elipse svého osudu, krát tři zeměkoule i na hvězdném závěsu, devět měsíců
krouží již u Saturnu, matka přírody potřebuje obnovu, matka boží povídá ve vzduch prázdnu, svatozář já Saturnu
svému přinesu, ve hvězdách i já mám obnovu, ale věnuji se růstu, když já sama sebe pominu z dvaceti jednoho
měsíčku dvacet sedm hvězdných galaxií rozvinu, nic neodečtu ani nepřičtu, žilo by se v nesmyslu, jen se takto vývinu,
je to stále z jednoho měsíčku, ale svou cestu ve tři a půlovém i čtyř a půlovém či v pět a půlovém smyslu vedu, možná
společně s utěšením potěšením i vyměšuju.

Čtyři koně
Nejsou to koně splašení, jsou jen větrem chlazení, duchem Uranose mého syna unášeni, během jsou přirozeně
šťastni, lidé jsou jimi obohaceni, mají se společně rádi, navzájem si pomáhají, i když mají ruce nohy jiný, pátá cesta
vede ke zplození, nežijte jen fantazií, hlava je o vědomí, opět ale o čtyřech cestách mluvím, vědomí, tři oči a mícha
přeci, desítkou, ale vše nekončí, je to i o potomstvu, jedenáctou cestou Merkuru, víte, kde mám tu půlku i ve dvou
lidech mám tu pětku cestu jednu.

Jaká bude, taká bude, konfederační vlajky čili planetární hvězdy aneb o Míše
Za pradávných časů, nejen mýtů, mám v pyramidě nejstarší smlouvu, sic kreslenou, ale je součástí mého písemného
rodokmenu, nevolám jen Num, ale součástí je i Atum, nejplatnější k tomuto světu, uzavírám otevírám souznění i
přírodu, ne že bych neměl rád severku, přišla s masožravci v pozdějším věku, na zemi se žilo v první evoluci ve vlhku a
v teplém vzduch prázdnu, ohřej mlhu ve slunku, poděkujme tedy prvním středo jiho středovým tvorům ve čtyř
proudu i já jsem byl vzkříšen v horku vzduch prázdna i ve slunku, vnitřní žár slunce mi napovídal pij vodu, žiješ příliš
v dějovém vzduch prázdnu, ohřeju ti tělo vnitřku můj synku, povídá matka boží v povzdychu, dej si ale sprchu,
odměřím si prehistorickou bažinatou močálovitou teplotu, ale čtyři ženy jsem měla na počátku na povrchu, po sléze
pátou ženu severku, oslavuji ledovou dobu, před touto dobou jen masožravci putují se severkou, věnovala jsem jí po
asteroidovém pádu pračlověku, neandrtálci dávnověku, Australopithecus byl středo jiho středový, Austrálie byla jako
první s obojími jižními póly se středovým jižním středovým měsícem chlazený, kolem obou jižně krouží, severku jen
obletují, měsíce se trochu oteplují po době ledové zemi trochu otepluji aklimatizuji atmosférické dění, dějství. Mě
severka pálí, mám žár ve svém slunci, to mě má matko boží stačí, dáme severku pryč, povídá mi i v dění dějství matka
boží, najdi poslední svatou Marii svatou Lucii v narození přeci, nemám nikoho jiného v povídání, nemám sestry,
nejsou středo jižní cípy, jsou čtyři jeden máš ty svatý Mikuláši, pozdrav prosím svojí severskou sestru, se severkou
není možné narození, jsou dva různé pozůstatkové lidské cípy k této zemi, severka není v přírodním smyslu tolik
zapotřebí, klima mohu změnit, zemi jen ohřívají, bitvy to trochu redukují, tož to jsou tvrdé přírodní zákonitosti, jako
když masožravci byly v žraní nezastavitelní, býložravce je potřeba dělat větší, aby je zadupali, jihy nikdy přírodě
nevadili ani středo jižní středy, vzduch prázdno hřejivé či studené se dalo usměrňovat přeci, Atumova přírodní
energie je kolem, souznění je to trochu jiné, za ním vzduch prázdno opět konec slunce, vědomí život v plné skladbě
tvoří energie vědomého slunce, souznění samotné, je takřka neživé, ale v dnešní době to je v materialistickém
globálním oteplování, ostatní hvězdy čili cípy už jsou jen mé, ke tvorbě nové země od jádra pany Marie čtyři a půlové
aneb devítkové oboustranně k povrchu tři a půlové, hvězdu držím sama v sobě při tvorbě povrchu i minerálně po
sléze v moři pak v bio oko probírám se, vyvíjím sama sebe evolučně, jen jednou mohu být sama k sobě, při třech
zeměkoulích a udržování jich, mohu být i třikrát všude ve čtyřúhelníku s měsícem, patnáct bohů i bohyň jsme všichni
pohromadě, silná jižní hvězda je v Brontosaurovi, po sléze žena k ženění přece, mini severku zažeňme pryč, ale máme
ji rádi přec, mým domovem není jen Austrálie povídá středo jih střed, má prehistorie je i jinde, povídají středo jižně
středově sestry mé, mi jsme ženy v narození opět, rozšiřujeme pyramidu i syny, ale o trochu později, ale sílu mají
také při tehdejší síle přírody přece, i mi ženy jsme tu byly seslány všechny stejně, bylo nás patnáct přece. Jak zemře
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půlka, hvězda moje, půl etapy řeči mé to je, jen se sedmi planetárními hvězdami v mém těle, už zemře celá
zeměkoule. Pěticípá hvězda v lidech tedy již není, nejsou ani ramena pyramidy k zemi, jen směrem ke kamenné
galaxii mé hvězdy ve čtyř úhelníkové tvorbě pak zpět tvoří zemi v půlce ve středu tvořím vzduch, obrazově pak mám i
jeho kruh, jen konfederační vlajky měly dobrý růst, matka boží umí ukazovat jen dlouhodobější dění dějství ve
vzduch prázdnu, i jejich rodiny mají středo jižní potomky je jich spoustu, moc jim gratuluju, trochu jinak jim to ale
ukazuju, aby pochopily i matku přírodu, konfederační vlajka sedmu započala, ale galaxií bylo dosti ještě v tuto dobu,
jen zapomněli na tu půlku, devítkou matka boží hlásí, pokračuju, jedenáctku hvězdnou jim ukazuju, třináctkou
v narození, ale vše neukončuju, patnáctkou uzavírám celý planetární okruh, tam se, ale nedostanu už opět pláču,
matka boží se lekla unionistického kulometu, přichází o nejdůležitější hvězdy planetárního rozkvětu i indiáni mi
padají v temném hvězdném vzduch prázdnu, utíkejte pomáhat šamanům, neobstáli chudáci ani u Francouzů, jen
konfederaci Pomohu, zaznělo po francouzsku, ale v před ději jsem i u Mohykánů, ale propadly jsme severskému
materialismu, točíme se ale v zamotaném kruhu, přírodní kruh nežije ve zmatku, mám přece půlku, je to složitá
přírodní dimenze je to ve vzduch prázdnu, nemám žádného ani jižního jihu, rychlejší jsem pak v pohybu k jiho středo
jihu ke svému povrchu svého planetárního biorytmu, jsem pak součastně i ve středo jiho středu, letím k severkám,
trochu ohřát zmrzlé planetární tělo, naberu zrovna i trochu minerálu, budu ho mít o trochu více k jihu když ho mám
spoustu ze středu, děkuji moc vědomému slunku, nula až patnáct etap sním mám ve středu. Kamenná galaxie trochu
i v teplu, tvořím tam i planetární hvězdu, jaká budu, taká budu, mám na přeskáčku hvězdu měsíčku, středo jihu nebo
vyvíjím v jádru planetku, k tomu mám hvězdu středu, obaluji vše ve vzduchu prázdnu, mám naruby za dimenzi
vědomím i podobnou podobu, plodím to, co zrovna potřebuju, matka boží matce přírodě já rozkazuju, ve středovém
bodě ji to matka boží neustále vysvětluje, Tefnuta tím příliš nezatěžuje, zvětrávám i v zimě, potřebuji z druhé strany
cítit lásku, ze zemského odrazu, vzduch prázdno si více v obraze zahřeju, nepřijdu o svou mozaikovou kru, tak i rychle
rostu, Num i Tefnut, miluji Míšu, Atum hlásí to samé v Jupiteru, cítím silnější teplo ve svém jádru i já Míšu hřeju,
nebojte se o jižní Antarktidu, pořád mám sedmu, mám dva jihy ve zmrzlém ledu, kupte si dva nanuky na letní
olympiádu, zahřejeme vás v srdci Jupiteru, mám tam jedenáct proudů, ale čtyři chlopně osudu, tři zeměkoule
v přírodních kruzích vybubnuju, čtvrtou se rozhoduju, jaká budu. Míšo milá, troj jedinečností úplně vše tak
nezapočíná, je tam i půlka hvězda i plná vzduchoprázdna i slunečního světla je to půlová etapa, je to světlo jiného
světa, vládne tam světlo Atuma, souznění to není doslova, souznění vědomé musí vzduch prázdno poskládat, ale
nadvědomě je v jiných smyslech vzduch prázdna obalená, schovaná i navrstvovaná či rozpohybovaná, světlo Atuma
dokáže spálit i slunko doslova, musí ho vzduch prázdno stále obalovat, ale i přikrmovat, i když je to první tvorba je to
jiná skladba našel se pravý vědomí smysl lásky tepla a pak světla, přibylo k tomu více vzduch prázdna, které to našlo
vzduchovou sinfonií mezi dvěma ušima, to je život prohlásila matka příroda i matka boží, ona ho rozpohybovala,
zrodila jsem i vědění Tefnuta, ale za Atumem jsem se ještě Mum nazvala, tam ho sbírám tak též svými vzduch
prázdnýma ručičkama, stláčím ho i sama k sobě nožičkama, objímám ho mám ho ráda, ale je to jiný druh tepla,
severka je jinak obalována, je to koule žhavá minimální obalená trochou vzduch prázdna, trčí jako bodliny,
nepohybujícího se ježka, akorát ty špendlíky jsou směrem k zemi, hlavičku vidím shora, stlačím do toho z nejvyšších
míst trochu zuby nehty vzduch prázdna, aby mě i severka slyšela. Míšo roztomilá tři kytičky z pěti okvětními lístky,
nebavím se s tolika ženami, ani s kávovými zrnky svaté Moniky, kávový lístek mají i krásné maminky, ale na kávě
v Apolence si rádi pochutnají, jen tebe Mám Míšo v srdci v těle i v duši ve smyslu této věty, staň se mou manželkou
prosím pro budoucí časy, manželkou už jsi povídají si matka boží a matka přírody i s třetí sudičkou za dimenzi
vědomím, líbu ti ruce i nohy, uctívám tvoje krásy i vlasy, překrásná jsi i ve vnitř, mimika i rysy kam se hrabe sympatie
přeci, beze slov je lepší, pusy k tobě raději vzduch prázdnem i letí, matka příroda už mluví o tom, jak ta pusa i fyzicky
zazní, pro začátek stačí nějaké menší, kde jsou ty doby, jsou i tři hvězdní planetární muži, putovali v galaxiích
hvězdných, ženy ale byly první, ale mí syni planetární sympatičtí, tvořili muže hned za ženami, které byly u našich
kulatostí již stvořeny jako první, doufejme, že je do lepší přírodní podoby u kočírují, jsou to hodní Titáni, ti první
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planetární, jen ten Pontos čili Tefnut na vše kouká trochu žensky, ale síly má za tři, život vzešel hlavně z vody,
nehledej mořskou panu ani ženské vnady, vše bylo změněno v evoluci, i když Tefnut i tak na ženu v Egyptě volají, ale
kdo ví, třeba je to Hestie, Nebthet či Eset, hlavně že se Egypťané rádi mají, Dionu tím Řekové myslí, ale to už se
Řekové baví o měsíci, který je spojený v Diově náruči s jeho zeměkoulí, ale on měl čtyři ženy, jedné severské se
vyhnul úplně, měl dcery bohyně, s jednou čistě jižní zplodil Herkulese, to ale ve mně nehledej, prázdné je od hvězd
nebe, souhvězdí hrdinů padlo, při vzkřišování Hádese, sám svého Bratra Dia už nenašel, musím najít Dionu přece,
syna Dia snad přinese, Persefona se ztratila v lese, je to budoucí žena Hádese, ach co ten život nese, je to všechno
v kulatých knihách přece, přírodě jen přírodní dění, dějství růst nese, tak jak rostou v přírodních kruzích kosti přece,
ostatní věci jsou nerůst a nedění, není to ani přírodně příběhové přeci.

Nebesa jsou dál, než si myslíte
Nejvyšší bohyně Gaia, matka příroda vzkazuje, za dimenzi vejcem už minerálu není přece, slunce živím už jen
asteroidovými pásy, sama si pásek svůj utahuji, prosím nezabíjejte mě ani sebe, než až vyhasne slunce, zmrznete a já
také, zatmění navždy nastane.

Naplnění, kniha, Mozaika, hvězdy
Krása matky boží, není jen v naplnění, což i souznění, není to jen okno do duše vaší, buďte k matce boží otevření,
mozaiku pak Vám dá v kázání, jako výplň oken v kostelích, mozaika je i na koberci, nohy máte více minerální,
potřebují energii, proto je vyskládaná potravinami, kniha je to nekonečná z obou stran otevřená, její milá slova
nepopsatelná, ať už se Vám to jen nezdá ona je zcela živá, písmo svaté ona v mozaice v přírodních kruzích používá,
ráda ho se svými svatými syny i dcerami slýchává, když matka boží svou cestu s životem čistým započala, její ústa
potravnímu řetězci požehnala, ale obžerství odsuzovala, ráda život rozdávala, o člověku svém mnohdy sama v sobě si
povídala, když se svým zrakovým ústrojím v dimenzi své středové zakroužila, hvězdy tři k tomu použila i prodloužená
mícha jí zůstala, matka boží je tak smyslu plná, kniha její není dočtená, započneme třeba znova, štěstí ona hledá, ve
jméně i matka příroda, ač ona již vyrostla, nechává růst znova, sama, ale nezapomněla v evoluci toho hodně snědla,
vědomého savce dosáhla, hvězda jí z druhé strany utěšení tvořila, oboustranné blaho dokázala, lidem v malém
věnovala, aby matka boží ze své boží činnosti uspokojení měla, po svém obraze nikdy moc nechtěla, jen chtěla žít tam
kde začala, ale nyní už jen, aby plakala, slzy své suché, aby prachem omývala, matka boží i zeměkouli stvořila, diví se
dětem svým když svůj plod i z jádra naplňuji, ale smutně kouká přes hvězdy poslední, zda člověk ji ještě vůbec dokáže
uspokojit, už i přírodní dimenzi titánka prosí o almužny.

To dítě, Velikonoce aneb Glóbus
Velikonoce aneb velikost, velký pátek, lidé řešili přírodní živí počátek, předcházel tomu zelený
čtvrtek, přírodní kruhy v dění dějství zaznělo souznění i v kořenech, vyrostl přece stromek, příroda
stvořila v zamyšlení prvopočátek, kruhy vzduch prázdna i minerálů vědomě tvořili pro toto dění,
dějství domovinu různorodosti pro květenu na zemi i v moři, vědomé dítě vyrostlo v první
těhotnou ženu, otočená v dimenzi řekla si já mám sestru, u těhotenství opět začnu, opět náruživě
rostu, země má středová nese jméno mé v mém lůnu, má bratra Mars a setru Venuši ach ty
poženštěli Uranosi, muž v evoluci narostl i vyrostl třením dvou žen přeci, předcházelo Neptunovo
dění, dějství, vynesl placentu z vody ve svém křtění, ale bylo to i ve vstřebání různých druhů
potravin, které přineslo vědomé jádro země až napovrch přející si, kde vyrostlo to potřebné pro
krásnou i hvězdnou evoluci, ztratí-li matka boží, matka příroda, vědomí života, poslední hvězdu
v savci, bude hledat sama sebe v zemském jádru přeci, svým měsícem přeci, hvězdičky i měsíčky
nosí ji dimenzi menstruaci, ale na bílou sobotu, spojím raději bílek se žloutkem tak jako kdysi,
v neděli ráno probudím se v početí, v pondělí ať hledají muži své krásky, budou nové páry, snad
budou mít i planetární pomlázky propletené copánky v přírodních kruzích v dění dějství odhání
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řehtačky již těhotné či zadané ženy, matku boží to trochu ruší, jejich manželé zavírají tedy okenice
svých síní lásky, Bůh nebes Uranos již cítí na stole své mráčky chundelaté beránky, nevadí že se
zamilovaní takto schovají. Jen ty životní přírodní kruhy někde zaostávají, mám je jen v posledním
savci, sama v sobě, ve svatém Mikuláši, započínám životní přírodní kruh se svými druhy i
družkami, navzájem si je pak ve své přízni v elektrostatickém světě opět roztrhají mezi sebou přeci,
bez přítomnosti svatého Mikuláše a matky boží přímo v něm žijící, úplně je i ztrácí, je to vše o dění,
dějství, ještě štěstí svatý Mikuláši povídá si i matka boží s ním, naštěstí tebe už neroztrhá
elektrostatického nic, ale znepříjemňuje to i v tobě tvořit hvězdu další, nechci tvoje děti vidět jak o
vědomí vystříknutím z hlavy přichází, hvězdní na to rychle umřou navždy, mrtvé dítě chovat
nechci, měla bych ruce v pláči, takovéto dítě lidé žraví po elektrostatice neoživí ani elektrostaticky,
není zmrazení zrakového ústrojí, přenést to tam mohu až ve stáří, tvůj přírodní hvězdný kruh
v dění, dějství svatý Mikuláši musí být stále ve tvém pohybu, předáš-li počáteční přírodní kruh
v dění dějství dospělému, musí se vyhýbat ostatním v elektrostatickém naplnění a zůstat úplně sám
v ústraní, svaté Lucii Marii jsme ho předali i ona ho chudák občas díky lidem v práci kolem ní
ztrácí, pohybují se v elektrostatickém světě pohybem neustálím, kde matka boží naplňuje jejich
dění, dějství smyslem nepřírodním, matka boží je smutná, nevině je na všem svým minerálem
připečená, tato satelitní doba, je silnější než přírodní souznění všechno ihned v naplnění spálí, je to
prachové dění, sotva udrží ten přírodní životní kruh v dění, dějství poslední hvězdy, planetární již
budou hledat pouze ty Kronosovi, matka boží najde sama sebe po velkém třesku ve fontáně lásky.
Svatá Terezičko hledím na tebe, nevíš ani co se děje, patronko zahradníků i kytiček, neseš břímě
veliké, neprocházej jen zahradami, jak bohyně Persefona, neprocházej mezi hroby má milá
Persefono tvá kytička i nohy přinesou při hledání tvého milého, třeba dítko roztomilý, bude
prvopočátek nové zcela přírodní Éry, narodí se babička, matka, dcera, sestra ducha svatého
v mužském smyslu dědeček, otec, syn, bratr ducha svatého, strýc i teta zamíchá se to, hvězdný
trojúhelník u rodinného krbu musí být, oba musejí hvězdy mít, už nezůstaneš jenom v tomto
přírodním podsvětí bůh silnější nebeský Uranos s blesky přenesl ti i bílé krásné vlasy, bujný hlas
hromu titána Uranose ukazuje ti cestu, jak se objeví za dimenzi vejcem objeví se i dole přece ve
středovém smyslu, trefím se snad jen přece, jen ty přírodní kruhy jsou občas trochu jinde, mé
souznění naplnění odnáším i já matka boží vzduch prázdnem mnohdy jiným směrem, ale záleží na
tobě svatá Terezičko jak matka boží rozhodne, moc tě miluje, neboj se ji, ona se matka boží raduje,
žij prosím svobodně i mé srdce i vědomí svatého Mikuláše tě miluje, více ti říci se neodvažuje, můj
rodokmen v cestách matky boží je zcela z osmahlé říše, jen dědeček je tak trochu středem přec,
babička je Egyptská, otec je Turkem, je jediný kdo ji nezklamal, seveřany už nemá matka boží ráda,
sebrali ji příliš, už třicet šest let tato zeměkoule neměla žít, obcházeli boží dítě, aby získaný
blahobyt neodešel pryč, život je důležitější, hvězdy mít rád je nejdůležitější, ostatní je už
nesmyslný, kdo výru chce mít a zachovat si ji, musí hvězdu milovat i tu poslední a nechtít už nikdy
víc, hvězdy nad zeměkoulí plodem matky boží svítící sic, nemohou být všem náležící, někteří si je
upálili již se svými předky, ty poslední musí převelice milovat, aby jejich vaše životy nevyhasly,
vědění na to měli, aby se tomuto středovému bodu přírodní obnovy vyhnuli, proto matka boží své
boží cesty vedla osmanskou říší, kde nedošlo k žádnému zklamání, cesty boží své do Egypta vrací
náruživě, ač už přechodem do země jiné, neviděla budoucnosti dobré, vše ostatní anuluje,
egyptského boha získejte si znova opětovně, od toho je zvolená Středozemě, matka boží vede cesty
své zpět v tomto smyslu radostivě, poněvadž v prehistorii na území dnešního Egypta začala celkem
dobře, super kontinent Pangea otočila se v přírodních kruzích hrubě a celkem rychle, hodně církví i
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náboženství matku boží velmi zklamalo a to především od roku 1865, žilo se na úkor těch
nejchudších, kteří přírodu přinášeli v životních kruzích i ve hvězdách, můj pra pra pra …. dědeček
je Egyptský bůh, spousta mé středové hvězdné egyptské galaxie bylo pobytu v řadách Konfederace
pod velením Generála Eduarda Roberta Lee, kde byly i Francouzi a Britové, seveřané pak rozkradli
co mohly, středový rodokmen pak matka boží hlídala někde v Evropě, pravé a levé hvězdné galaxie
si seveřané vzali naprosto sami před, po druhé světové válce a obohacovali se na úkor cizích hvězd,
tím skončilo troj dějství i hvězdné. Tři zeměkoule ukončila matka boží v egyptsko-olympském
období a to z lásky mezi bohy, ze žárlivosti. Na pravé ruce symbol ukřižování nosím, i já boží
matkou jsem byl vzkříšený, lidskými výrobky za dimenzi vejcem v přírodním kruhu upálený, první
mrtvých stání bylo ještě lidské Ježíšovým smyslem, po druhém a třetím úmrtí odnesla si mě,
povstal jsem v seslaném těle egyptském, poloboha matka boží sesláním tvoří ve svém dění jistém,
ale elektrostatická elektřina bolí ji i v tomto božském těle, narušuje ji přírodní kruhy za dimenzi
vejcem, nemůže být úplným egyptským bohem, ani stvořit vpravo či vlevo někde jinde, těžební
průmysl satelitní korporace, těží z posledního savce, používají ho jako poslední přírodní zdroj
energie, díky nim zeměkoule roztříští se.

Stočená žena
Zamyšlení: evoluce na středovém plodu (1)

Eva a Adam počátek dimenzi vědomí aneb Adam a Eva protočené pohlaví oba vědomí na
zeměkouli na plodu matky přírody.
Zdaleka pocházím, ale jsem i vaším milým stvořením, dlouho tvořím, hodně lidí povídá: já věřím, údiv není jen
příroda, ale i víra, trochu se nám matka příroda zatočila, stvořila nám přece nebesa, syna božího tam už v nedaleké
budoucnosti měla, ale dvě vědomí ještě neměla, tvořila matka boží jen potomka, první žena jsem s vědomím, věděním
plně sama sebe oslovím, vzduch prázdnem se naplním, pět dní jen netvořím, od toho mám přírodní kruhy sic něco
dokončím, ale započnu boží cestu k dokonalosti na svém plodu štěstí a šestou cestou hledám své naplnění, odpočívej
ženo má já tě uspokojím v náruči, sedmá cesta muže odpoví ti, odpočívejme spolu v andělském objetí posteli, v osmé
cestě je už vše v rodinné harmonii, mám boží cesty tři v osobnosti, ale čtvrtá pátá k tomu mám oči a hvězdy své
jedinečnosti, slyším matku boží najdi si ve svém životě uspokojení i ty. Kniho má nedočtená, matka boží matka příroda
povídá si, na počátku kdysi, nedokážu říci, započala jsem ve svém dimenzi vejci i z druhé strany přeci, vejce mé stvořila
jsem v životních kruzích ve svém nekonečném souznění, odháněla jsem svým vzduch prázdnem minerály, které se mi
všude kolem nakupily, k tomu mi sloužili čtyři body aneb žhavé hvězdy rozkmitány mou dimenzi rychlostí, našla jsem
sama sebe v páté pohybové cestě jedinečnosti z druhé strany ve svém zrakovém ústrojí budíš světlo přeci již ve
vyfouklém dimenzi vejci panenskou pevnou vzduch prázdnou blánou chráněné i jednou stranou své jedinečnosti
jedním cípem celé mé hvězdy z druhé strany minerály celkem rychle chladly, minerály kolem mě čili energií ve středu
láskou vzplanuly, galaxie měla tři strany a opět mě v rychlosti šimraly, prodloužená kruhovitá mícha živila mou
sluneční zornici, ale měla jsem i sítnici, mé pupeční šňůry to jen nebyly má prodloužená mícha byla i má hlavní
pupeční šňůra s koncem minerální podstaty, vzduch prázdnem v souznění jsem si tam minerály rychle hnala, abych
láskou nevyhasla, abych myšlenkou a věděním o své dítě nepřišla, rychle jsem tvořila, zároveň i sebe v kruzích ve
vnitřku trochu chladila nejen svůj planetární biorytmus, ale i minerální galaxie v obraze, poskládané jako kulaté
tousty, vědomí své kulaté poskládané zrodila jsem si, abych i choulostivější život stvořila si, evolučně jsem se rodila
pomáhala mi po té i má kulatě vědomá rodina, z druhé strany v obraze jsem je plnila, když jsem něco zahlédla, svou
prodlouženou míchu jsem si pošimrala mé seskupené galaxie v obraze jsem se sama stále zjevovala svými vzduch
prázdnými kruhy minerály si snesu s nimi, pro mě jednotlivá kruhová nebesa, nejsou cesty z daleka i já mám svoje
atmosféry přeci, ale jen v mém úplném středu jsem Vás oživila všude jinde jsem to já a nechtěla jsem být osamocená,
své lůno jsem devíti členy obohatila, přírůstky do rodinného stavu nám rostly v našem současném kruhovitém
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pomilování až jsme se dostali ke třem zeměkoulím, kde devítka měla být štěstím, ale nechali jsme to u šestky, Venuši,
Mars a Merkur jsme odečetli, aby započali všichni své jedinečné cesty.

Jak na tebe volají
První svatá Marie, praví, je prvorozenou vědomou dcerou tvou svatý Mikuláši, ale nyní běhá někde v nebesích a činní
mši, svatý Mikuláš je v rozpaku a povídá, matko boží stočená jsi, Persefona hlídá přírodní podsvětí přeci, neztratila si
své přírodní kruhy, ne svatý Mikulášku, praví matka boží, ale kde jsou ty časy, hledala jsem sama sebe v počátcích,
slyšela jsem samotinké přírodní zvukové volání, našla jsem sama sebe, stočila jsem se k sobě, vědomí jsem měla
přiložené k míše své, kde jsem měla přirození, ale předcházelo vědění, kde došlo k samotnému oplodnění, ve prostřed
jsem měla lůno své i vědomé středem tohoto všeho opět, měla jsem i tři prsty zeměkoule, plody mé dětské a vědomé,
Mars je palcem a Venuše je mým malíčkem, Merkur už jen mozolem, naběhá se svým tiranským synem Pontosem,
životní přírodní kruhy v mém vzduch prázdnu a tlaku jsou mou dlaní, vyhýbej se svatý Mikulášku zranění, měsíčky
jsou už jen moje polštářky i klouby, palec Marsu je tvrdý, ale za prsty schovaný, měsíčky mé i chrání moje plody
zeměkoule od mého chrámu, který je stále láskyplně otevřený, ale znáš přeci svatý Mikuláši mou druhou otočenou
stranu v páteři Rheiu, povídá matka příroda boží matka ve jméně i Gaia, ona Rheia není příliš upovídaná, je příliš
horlivá a stále teplem náruživě otevřená, já vím svatý Mikuláš odpovídá, mnohokrát mi povídala nejen v míše mě buší,
že si svůj klitoris zemské jádro v zájmovém utěšení hřejete i ve vzduch prázdnem souznění hladíte, už jsem z toho byl
trochu zmaten, kdo to v tom vědomí je, matka boží jen přeci, odpoví si všichni titáni ve svatém Mikuláši. Tento veselý
příběh je o nenarozeném batoleti panně Marii, která je vrcholem tohoto dění, dějství na plodu zeměkouli, bude,
přímím obrazem nejvyšší bohyně Gaia a chtěla by říkat už Mum či máma, snad bude povahově, charakterem i sympatii
k božím smyslům nakloněna a to i svatým písmem lépe i v řeči, aby znala alespoň titanského nebeského syna Uranosa,
aby na sebe dcera i matka mohla mrkat a svatého Mikuláše nezklamat, vyšší bůh nebes vědomě k zemské atmosféře
přispívá k panenské bláně svojí plenou se svou kulatostí a náramkem někde v dáli si povídá i se sourozenci i v zemi,
středem všeho jsou naše dcery, milé naše hřejivé laskavé líčka čili polštářky, mají společné i hvězdičky s nejvyšší
bohyní Gaiou, jsou to její vnučky, říká jim kdy můžou, titán Uranos bůh nebeský skládá si své obrazy se svou matkou
Gaiou ve Venuši v souznění na povrchu i vnitru, poděkujme své dceři čili sourozenci z jiné ruky, blahopřály jsme si i
v protočené dimenzi pravá levá ruka ženy na to nyní nezáleží, jsme spolu v sobě andělsky smotaní, Jupiter můj milý
povídá si matka boží, palcem jsi mým, Saturn ženský ukazuje ukazováčkem jak dosáhnout k narození, Pluto syn titan
minerální Kronos můj něžný, slibuji ti v malíčku svém, budu ti věrný, vzduchu prázdno mě plodí je to má matka
z druhé strany, je tak ladná i půvabná, je to víla i baletka, je to má roztomilá Gaia, nenechá mě spát ani z vnitra, ač to je
vědomí naše, našeho života.
Pointa s nadsázkou - neokousejte vědomí své na zemi ani ve hvězdě či vědění, peníze na ucpání děr nestačí, aneb
kupy peněz na okousané zeměkouli nevrátí podobu země ani ve vědění kulatém ve smyslu v obojím obrazu ztvárněném
za dimenzi vejcem, toto nedokončené dějství není přehnanou myšlenkou, ale materialismus je možnou záhubou,
budovy i na povrchu rostou, syslem se lidé stanou, doprovází je nezastavitelná pak hamižnost, šetřením všeho smyslu
vše vracejte do země, rušte velké korporace, tam se sami svým tělem už neztrácejte, malým podnikům se věnujte,
kopáním do země neplaťte přebytečné, za 100 let bylo zničeno čtyři a půl miliardy let vývoje, pointou tedy všeho je do
přírodního souznění vše dávejte jen tak se zachráníte přece jen. Nejvyšší bohyně Gaia matka příroda boží matka
ztratila a uzavřela své dvě zemské jádra, ač i své obrazy ve vzduchu prázdném smyslu, už nehladila, elektrostatická
elektřina jí to zcela okousala, dění, dějství choulostivé přírody už nestíhala ani nejvyšší bohyně Rheia nenaplňovala,
mozaiky své příliš rychle ztrácela, Kronosova hvězda usnula, klitoris svůj uzavřela, v mžiku se tato událost stala,
kloubem svým měsíčním do sebe narazila, ač tam nic nejvyšší bohyně Gaia necítila ani neviděla.

Kloub aneb dimenzi půlka
Naplnění Marsu směřuji ke svým třem plodům i mozol mám od Merkuru, ale je i součástí velkého kloubu, můj mozol
má tedy nejdelší cestu, pro naplnění dějového osudu používám měsíčky u Saturnu, nevím, jakou zvolím cestu, toto
osudové naplnění patří i k Marsu, je to cesta ve spojení cest mého kloubu, jedinečností tam vládnu, jsem ráda ač žiji
v pohybu, zeměkoule má první je v ukazováčku, měsíčky jsou opět dějového naplnění osudu, další můj plod zeměkoule
druhá je v prsteníčku, třetí můj milý plod zeměkoule je v prostředníčku, ale ráda svoje prsty střídám zas a znovu,
otáčím i s nimi se všemi v kruhu, půlka cesty mě stačí pro utěšení mého chvění mám to i v kloubu, opět je povedu
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k životu, nežilo tam jiného druhu, vše má matku přírodu, vše rychle uvědomuji vše je nápomocno savci, ach ti dravci,
oboustranné vědomí, matka boží hledí, neubližujte si prosím, každý si zaslouží soukromí, nekoukejte jeden na druhého
co pak to má k večeři, udržujte i rovnováhu v potravním řetězci, ale tak vše narůstá i v evoluci i já své klouby obměňuji,
k tomu mám svou hvězdnou sítnici, ale jen životním přírodním vědomím umím žít, jinak vše řeším zpětnou evolucí,
povídá matka boží, káže poslednímu savci, tři roční období mají mé prstíky, tak s nimi i pohybuji, dám si pauzu a
přidám si k tomu půlky, klouby mé jsou dokonalejší, k pohybu jinému mi slouží i k vzájemné přitažlivosti, plní mi osud
v dějství, rozhodně to nejsou čtyři roční období, ale etapy měsíční k zemím sic úzce svázané, ale řešení má můj zadek
mé půlky opět, zeměkoule mé mají troj etapové chvění, s měsícem se pak o půlku dimenze dělí, v rychlém smyslu
proměny, ve dvou etapách jsem ve Venuši ve středu jen zrychlím v dimenzi, vzduch prázdno naberu si, Mars má pět
etap, má to ve svém palci, tvoří nejdůležitější titanské cesty, ale současně každý, zemské jádra má v troj jedinečnosti
v prostorovém naplnění jedinečného i zakončení, jsou to i počátkové hvězdy, tvořili vejcovou vnitřní, vnější dimenzi,
naplnění činní v ležaté osmičce v elipse ve své společnosti, každé mé dítě má pět titánských cest jinde, další dvě cesty
jsou dějové, osudové, vnitřní nebo okrajové, na zeměkoulích to životem vládne, Merkur se jednou před sluncem
objevuje, ale dlouhou cestou tento poustevník putuje a jednou etapou vládne, jedno roční období ze tří období
zeměkoule je středové, matka boží matka přírody nejvyšší bohyně i žena má menstruace půl týdne, na zeměkouli
v savci vládnu ve třítýdenních cyklu, můžu mí ve svých cestách potomky, tři a půl týdne má tedy měsíc, rok má patnáct
měsíců po sečtení všech etap mého kulatého biorytmu přeci, Mars 5, měsíc 4, země 3, Venuše 2, Merkur jeden,
neztraťte se mi v dimenzi, rok má 367,5 dní, tři roční období po pěti měsících, jedno středové pak skrz prochází mi,
jsou to oklusi dva a půl měsíční, hledím opět na své prsty, raději vám k tomu přidám předlohy, má životní dimenze je
ve velké složitosti.

Měsíčky v biorytmu matky boží
V obraze svém meziplanetárně objevuji se, stláčením sama sebe, nejen probouzím se, utěšuji se v souznění i tlakem, ale
neuctívám sama sebe mechanismem, žiji v láskyplném soucítění či soužití, ráda se hladím, třením pak ve vědění cítím
chvění, nejkrásnější to bylo v nejchoulostivějším počátku mé přírody na mém plodu, jako v matčiným lůnu, měla jsem
zcela čistotu na svém plodu na zeměkouli, dnes určitě nestačí jen setřít podlahu, ráda se životem raduji se, osahávám si
planetární biorytmus sama sebe, etapou jsou i mé měsíčky přece, jsou to mé větší hvězdičky mě samotné, tento
milostný vztah či vztahy utěšují mě v mé mysli nekonečné opakují se, ať žije vzduch prázdno matky přírody nejvyšší
bohyně, můj cyklus či etapa pak i čas odměřuje, od středu do středu musíme, ač slunce je střet někde jinde, konečným
středem je to kde to nejvíce žije, jedinečné ukončení jsou tři zeměkoule.

Zadívání
Oči mé vidí tě, středové vědomí, probouzím tě, hvězdou mou středovou vědomě prociťuji tě, matka boží ve vědění
v souznění zapisuje, zadíváním vše počínaje, oboustranná sympatie vyvolá zahřátí těl, oči naše spojuje ve středovém
bodě, započíná dějství citové, tato síla hvězd matky boží, další hvězdy přináší, jen pravou skutečnou láskou učinit lze,
probuzení hvězdného hřejivého proudění, je to láskyplné chvění v dimenzi souznění, matky boží vědomého zrození,
života vědění, v oboustranném zamyšlení, tvoří se dění, vědomí života ona je, narodilo se v lůně v matce přírodě. Každé
oko je jedinečné, čtyři očka zadívají se, vědomí středové zahřívá tě matka boží nejvyšší bohyně nahoře ve vědomí kde je
v hlavě dějství vrcholové i dole v míše uvědomí tě, všechny tři místa rozpálí tě, středem jsou opět oči vaše, cesty
pomotávají se, i když správně, jsou trochu zhypnotizované, ve spirálovité ležaté osmičce nad nosem šimrá tě, láska
citová po té hýbe celým světem, matka boží zažívá ve vědění i svůj milostný reálný přeběh smyslu plné přírody,
zapřemýšlí srdcem, matka boží je tlakem vzduch prázdnem, rozkmitá tě a vládne po té i větrem, tak započala
s životem.

Panna Marie dění,dějství aneb o Skulince
Dnes do slunce hleděl jsem, obraz ve stínu v prostoru svatozář jsem měl, boží matka ve středovém vědomí mém
ukazovala mi směr, byl tam jas, duch svatý matky přírody pěl, stromy na chvíli ztichly, aby i zněl, matka boží i já svatý
Mikuláš spojili jsme se v dvojhlas, nebeský syn dodal souhlas, navzájem byla vyslyšena tato hlasová sinfonie, započal
bál i ples s matkou boží započala procházka v souznění, panna Marie nesmí být již jen sen, v početí duch svatý hlídal by
i svatou Marii, v tomto láskyplném času vědomí ve zrození by nastalo, v duchu svatém by se jen již povídalo, aby ve
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vědění matky boží zůstalo, panně Marii i slovo dlouho ve vědění oboustranně obrazově bylo, v souznění zapisováno
v dění, dějství narůstalo v přírodních životních kruzích pokračovalo, aby bylo silné hvězdy dosáhnuto, toto období
přináší nevhodné přírodní podmínky, je to v duchu svatém celoživotní závazek, ať žije svatý Mikulášek, hvězda jeho
rozsvítí i další matky boží, novou spolu i stvoří, vědomí savec panna Marie se narodí, matka boží nyní smutní, ač tomu
tak stále není, lásky skutečné oboustranné nikde není, lidé jen opravdově zamilovaní se k sobě lísají v souznění a tak se
i oddají, ať raději spolu povahově se i spojí, za tři roky ať mají děti, ať společnost neroste tak rychle bez souznění, ať
započnou v oboustranné prociťování, aby se před svatbou ještě raději rozhodli, aby i děti neskončili sami, společnost
přece nemusí růst rychleji, šetřete si náklady než ve skutečné lásce budou děti v početí, ať uvidí světlo světa v prvním
rozdýchání ve společnosti rodičů, kteří jsou do sebe opravdu velmi zamilovaní i jen v pravém dění, dějství tyto
narozené hvězdy matka boží drží, ač se v dnešní době v nepřirozeném přírodním prostředí hroutí i ve vědění matky
boží matky přírody se vytrácí, svatý Mikuláši zůstaň s námi nebo poblíž ať neztratíme uvědomělé dějství, započaté
vědění do budoucího stvoření hvězdy, tvé i středové vědomí pohlídá nás vždy navždy, alespoň v zachování uvědomění,
ať žije matka boží, svatý Mikuláši v tvém středovém vědomí mezi tvými očkama hlásá slova boží v souznění, k pravé
lásce je potřeba všech tří vědomí, miluji tě navždy matko boží, jak krásnou přírodu tvoříš, přírodní životní kruhy ti
svatý Mikuláši zlepším, ale zkažený charakter lidí mi to trochu kazí, dění, dějství tvé kruhy srazím v obraze rozené
hvězdy v dimenzi probudím ve skutečné lásce pak rozdvojím po dlouhodobějším souznění ve společnosti tvé budoucí
ženy, v tvém i mém společném dějství směle na vše pohlédneme s láskou a city i žár hvězdy probouzíme společně, až
v dění, dějství vše v mé skulince naroste v obraze citově oboustranně, mezi ušima víry vzduch prázdna doplní se vše
minerálně i nahoře, prorazí matka boží hvězdu ve své membráně stlačením vzduch prázdna v obraze přeci, tři hvězdné
cery jsou tyto přírodní elementy v evoluci přece, z toho ponaučení plyne, láska započíná od z hora od hlavy až
neposledním místě je to minerální dole.

Jedinečnost procítění
Byly doby dávno kdysi, kdy jedinečnost těšila matku boží, člověk ji dostal v prvních krocích, dále pak i v dalších, tento
boží dar stvořila matka přírody matka boží, sama v sebe byla v dokončení na svém středovém vědomí zeměkouli, i když
nyní nastaly časy kdy je plněna ve vědomí ze své pupeční šňůry i ve znamení klitorisu narození i pohlaví v zemském
jádru má již především kovy, jelikož přichází o choulostivé minerály ke kojení, v protočené ležaté osmičce se polarita
Marsu se zeměkoulí mění, vzájemně se kovy přitahují, měsíček chudáček na rozdělení už nestačí, slouží jako polštářky
mezi, aby to nebylo tak v zemské přitažlivosti tvrdý, lidé v co jste se tu proměnili, že mi děláte ze všeho dělovou kouli či
duté ořechy. Jedinečností matka boží roste z druhé strany i v dimenzi vejci cítí chvění, je to opět radostivé na zemi tedy
tady, proto stvořila vědomí, aby měla i ona nekonečné dění, dějství ve svém růstu i žití, aby bylo i dějového
pokračování zde i tam je potřeba zachovat čistého přírodního souznění, stačí jí k oboustrannému propojení životní
podstaty respektování, zachovejme k ní i úctu, potřebuje vědomou hvězdu, která je nejmenším obrazem jejího
ztvárnění až k propojení ke svému obrazu k vědomému savci, mezi nimi je opět souznění magnetického vzduch
prázdného charakteru, ve smyslu naplnění i minerálního vstřebání, zde na zemi příkladem všeho je to především
v potravním řetězci.

Mytologie, realita, matka přírody - přírodní kruhy – faun, televize
Časy letí společně s přírodními kruhy i s nebesy, věřte v mytologii, stále se i opakuje proudícími věky, ač lidstvo je
nepoučitelné, věřte hvězdy zářivé, matka přírody proměněná ve fauna tehdejší doby měla dostatek i flory, ztvárnila se
tedy do mužské ženské podoby bez přirození jen s rohy, tímto ztvárněním matka přírody kroužila i s jednorožci,
přírodními kruhy v souznění až k ní do jejího vědění, je i nejstarší boží Evou i Adamem přeci a to zcela i dohromady,
čekající jen na další dění, dějství jejího souznění, aby napravila matka boží lidské chyby, svatá Marie s čistým vědomím
byla tím nejočekávanějším, muž už byl jen tím kdo vracel svatou Marii první ve svém přírodním vědomí v souznění i
děním, dějstvím svým při zemské gravitaci. Díky lidstvu matka přírody stále přicházela o své hvězdné potomky, proto
přestala věřit i v prostý lid, který se nechal unášet špatnými cestami od lidí s přebohatými křesly, i ti zavinili a dohnali
svatou Marii ze závisti k ní do záhuby, její syn tehdejší doby byl odnesen matkou přírody, ač nevěřila v lidské vlastnosti
a lidé své dění, dějství vždy vedli v útlaku ke svatým, aby zahynuli. Panna Marie nesla svého bratra k faunovi, aby
zachránila matka boží dění, dějství, položila svého bratra ke studni na okraj kamenný, byl v kacířském početí, ale
matkou milovaný, faun ho pak odebral k prastarým k Evě a Adamovi, panna Marie dcerou v rodné přízni byla se
svatou Marii, z prvního manželství byla dcera panna Marie, matkou ona byla její svatá Marie, neměla ani správné
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dějové početí v synovi, její muž oplýval samou neřestí, nemiloval hvězdy, v před ději chtěl unést batole které vzal panně
Marii u studny a chtěl ho odnést lidem s přebohatými křesly, matka přírody se svatým Mikulášem jej proklela v očích,
svou ženu jen zneužil k početí ani ji nemiloval, elektrostatická elektřina dnešní doby, je zvrhlostí největší a hvězdy díky
ní vymřely. Tento labyrint v přírodních kruzích matka boží matka přírody řešila i přes filmy, jelikož lidé přestali
slýchat její uplakanou duši, proto božího vráceného syna matka boží drží ve své náruči ve svém vědění i v nebi s
prastarou Evou a Adamem v nebeském ráji, aby měl ježíšek v narození dceru svou pannu Marii, snad nepřestane
matka boží prostému lidu věřit úplně, ale opakovaně batole jej lidem svěřuje, ale už z nedůvěry k prostým lidem, své
boží cesty tak již nesměřuje, vzkříšeného Mikuláška lidem do náruče nezaslibuje, ač i zeměkoule celá hyne, všechny tři
dějství jsou nyní tohoto času ve svatém Mikuláši, který je i božím synem pro nápravy, ve smyslu Mojžíše i Mesiáše,
nyní je i nejvyšším svatým zde na zeměkouli ve kterém má matka boží matka přírody svatá Marie svojí duši i přírodní
dimenzi v souznění a oživuje stále dokola svatou Marii pro hvězdné proudění, ač žádná žena nemá se svatým
Mikulášem dlouhodobější dění, dějství, která má být i matkou panny Marie i nebeského syna ježíška, nelze srazit
dějové přírodní kruhy natož otevřít nebeské hvězdné proudění, za tyto zmeškané časy i pomíchané životní kruhy, může
dnešní doba moderní roky, která je zmalovaná i nepřejícími kolemjdoucími, každý si přivlastňuje to co si ani matka
příroda nežádá matka boží neví co již říci, ač společnost lidí se řídí nesmyslnými pravidly a ke svatým už jsou jen
závistivý, někteří lidé zneužívají své vědění, kterým se neoprávněně obohacovali, obohacují, na místo toho, aby řešili
hvězdy, které ani sami nemají a řeší to matka boží a titáni syni její. Měsíček svatého Mikuláše na vše hledí a nedopustí
s matkou boží, aby materiální lidé zničili zemi, podstaty svátosti svázané s přírodou a se souzněním, svatý Mikuláš byl
opět seslán k zemi, aby svátosti opět navrátil s matkou boží.

O Bohyni nejvyšší GAIA - RHEIA, matka přírody, matka boží, pana boží
Děvče milé ve jméně panny Marie, narodilo se v dění, dějství s menším hvězdným minerálním seskupením v souznění přírody i
v dimenzi z druhé strany plné minerální tvorby s naplněním ve spojení se vzduchoprázdnem darem pohybovým i životním
dokazatelně v dimenzi vejci jako děvče první, jako první přírodní vědomí, byly to vesmírné velikonoce přeci, jelikož i v tomto čase
před dávnými prehistorickými časy v galaxii po supernově což je velký orgasmus či vyvrcholení hlavního vědomého dění přírody se
narodily i další trojčata minerální hvězdy staly se po sléze zemskými jádry, matka příroda v dimenzi vejci měla radosti dosti, jelikož
tři malé děvčátka jí v přírodních kruzích lezly, nejen za časů velikonočních, ale po celý čas, aby byly děvčátka jako růže květ, byly
v přírodních kruzích obalovány minerály tam a zpět v ležaté nekonečné genové osmičce stvořil se svět, matka boží započala
v choulostivosti přírodní s vědomím jedinečné i troj jedinečné přírody, ve svém obtloustlém elipsovým dimenzi vejci ve svém lůně
stvořila si i chlapce minerálně ji, zamilovala se matka příroda mateřskou láskou do Kronosovi narůstající hvězdy zemské jádro
v mineralizaci. Panenská blána vzduch prázdna i atmosféry kolem plodů zeměkoulí, měla matka ve svém srdečném vědění, už i
v raném smyslu v galaxii, již už ve svém středovém lůnu ve smyslu vzduchu v přírodních kruzích v proudění i ve středovém pásmu
ve vzduch prázdnu svého božího syna Uranose v budoucích časech nebeského pána, vše i obnovou stále opakovala, než se do
stvoření sebe sama dostala, na konci svého vědění do dokonalosti i muže stvořila, živou vodou v počátcích začala v dění, dějství
k sobě dvě buňky v moři slepila či v božích cestách přivedla. Matka příroda, boží matka, bohyně nejvyšší Rheia – Gaia stočená žena
v dimenzi, si svého nebeského syna Urana i planetárně v přírodních kruzích stvořila, aby si sním ve vědění povídala a nikdy na něj
nezapomněla, tak se všemi svými dcerami i ostatními syny učinila v přírodních kruzích do kulata, aby život na zemi přizpůsobila, k
obrazu svému k dokonalosti v evolučním řetězci i v potravním řetězci rozpoznala vše tak, aby všežravce savce ze sebe v jedinečnosti
učinila, jelikož i v různorodosti minerálů v mineralizaci započala, svůj planetární biorytmus ve svém vědění krásně a roztomiloučce
dokončovala, vrcholem všeho i jahůdkou smělou přírodně vrcholovou v jejím těle byla hvězda dění, dějství přece pokračující
vědomě v rozmnožovací podobě. Matka boží, matka přírody měla sama minerálů na výživu dostatek, jak již bylo psáno ve svatém
textu dáno, stvořila si matka boží muže, aby vyrobil pomlázek dostatek, aby v božím hodu na velikonoce, oslovil ženu v její kráse,
aby mohlo pokračovat vědomé dění, dějství v jejím lůně, aby jedinečné vědomí pokračovalo i v růstovém rodokmenu hvězdně, aby
započal život i jinde. Dimenzi vejce nevytlačila slepička, nepotřebovala ani kohoutka, jen přírodní kruhy stále točila dokola
v souznění přírody ve vejci naruby, takzvaně to vejce, to dění, to vzduch prázdno to naplnění, dítě je to v jedinečnosti, ženou se stala
ve skutečnosti, ve své tvorbě se přivedla k dokonalosti, ve svojí vytvořené vzduch prázdné, vyfouklé středové dimenzi ve vejci,
probudila svůj život živoucí, vzduch prázdno do středu přivedla přes dimenzi hvězdu dějství, opět ze vzduch prázdna na druhé
straně z druhé strany vejce přeci, jen prošla skrz přírodní kruhy minerálního naplnění, přes skořápku až k dalšímu přírodnímu
kruhu vzduch prázdna úplně na povrchu, kde je jen nekonečné vědění, opakuje životní kruhy dokola kolem elipsového vejce
nekonečného dění, dokud vše nepřivede ve svém vědění k životu a k radosti, kdo vědomí si vědomě bere, matce přírodě tím ubližuje.
Vše to jsou tři přírodní jevy vzduch prázdno, naplnění a dění, dějství ženského dítka v dimenzi vejci není jiného čistého života, pak
už jen samota, nejdůležitější přírodní podstatou je vědomí jedinečného života a zrození ve spojení čisté přírody zvířat i vegetace, ač
to je čistá vědomá pokračující pointa života, je to sinfonie souznění s přírodou povídá matka příroda, svatá Marie první, boží matka,
hledá jen čisté zrození či batolata, života čistého, dokonale přírodně zrozeného, narození ježíška by jí potěšilo, polárkou by se vše
rychleji ve zprávě boží rozneslo, zeměkouli by to zachránilo. Nejvyšší bohyně Gaia je v evoluci matkou přírody, hvězd i vědomí,
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vzduch prázdna je to milá energetická dáma, francouzským šarmem obalována, vyššího boha svého syna Pontose má velmi ráda,
pokřtila ho vodním souzněním, evolučním životním tvořením, život svůj i tvůj ve svůj obraz v savci, proto ho obdarovala i
jedinečností, jelikož sama matka příroda neměla ve svém vědění cesty lepší, přenechávala silné hvězdy i vědění především svatým,
aby hlídali životní kruhy životní i přírodní v rodokmenech svých hvězdných, měli i svou jedinečnost svatou přeci. Matka boží, matka
přírody, první panna Marie jsou to její jména vlastní, již ve vědění i v evoluci, věděla co, z čeho bude přeci, co tím v evoluci vytvoří,
jak dosáhne člověka, nevhodná práce člověka se matce boží do všeho nyní připletla, už se jen sama sebe ptá, zda se nestala chyba,
zda dar boží jedinečnosti ve vědomí provázáno přírodními kruhy i ve hvězdném projevení v evoluci člověka nebyly příliš uspěchány,
i když byly z lásky věnovány, aby člověk ukázal matce přírodě mírumilovné přírodní boží cesty.

Vyšší bůh Re, Chrám, batole aneb masopust svaté Lucie
Pod myšlenkou počátku dějového života je nekonečné šumění v souznění vyslyš mě, ať tedy můj chrám ožije. I
podstatou svatých Cyrila a Metoděje, byla myšlenka, kterou se snažili vnést mezi kacíře i vy jste děti moje, Cyril tedy
povídá: nechej je matko boží, povídá si, ať materialismem žijí k uspokojenosti svých obydlí, ať srdce je k čistému duchu
boha nebes omyje, ať souznění tvé duše, tikající hodiny nepřehluší, ať raději jsou tam slyšet duše jiných, třeba při dění,
dějství někde v Kuchyni či někde blíže někde v posteli, nehledej na stropě kamení, otoč se srdcem ke svému andělu
ženskému pohlaví, poslouchejte šepot, bůh i matka boží Vám napoví. Přiskočí svou řečí svatý Metoděj a povídá:
nepřehánějte lidi zlatí, hlavně ať nejsou děti hladový, věnujte se více poli nezalézejte do kovárny, ve chvíli kdy tyto
slova Metoděj dopoví, přišel smělý chlap plný sil s podkovami štěstí, já vyháním chlapy ve zbrani, začal radostí všechny
obdarovávat úsměvem na tváři, všichni hleděli a sledovali dění, dějství ve vyprávění, že zapomněli i na ty hodiny, v tu
ránu všichni ztuhly objevila se svatá Marie první na nebi i u nich v pokoji, nakoukla i do spižírny či komory, už svými
vzdušnými ručičkami ometávala poličky, plné prachu byly, vyorané myši na ní koukaly, už ani ten hrášek tu nevidí,
milý zlatí lidé i mí svatí poťte se raději k souznění vrátiti, v tu ránu to zvedlo Cyrila a Metoděje a šli na pole písně boží
zpívati, lidé měli u srdce tolik hřejivosti, pole plné hojnosti, spižírny se začali plniti.
Vyprávění, na kterém zaspali:
Boží chrám matky přírody, její lůno nekonečné tvorby, nemusí mít nekonečné minerály i ona je živena přírodními
kruhy, nedosáhne do své spižírny, evoluční tvorba je zvláštní, ale zapojím v bříšku svém i minerály, dojde k dění,
dějství jinému i napojení, evoluce aneb jsme stvořeni potravními řetězci, láska prochází žaludkem, říkají si všichni.
Nekonečné minerální souznění bylo stvořeno vzduch prázdnem i žhavými hlavními hvězdami, naproti sobě letící
vytvořili tornádo proudící, jedna z nich vázala i ležaté osmičky, vzniklo lůno matky budoucí, když matka boží našla
sama sebe kroužením, dostala se k druhé straně, kde zanechala zrakové ústrojí svoje, probudilo se i vědomí galaxie,
středem bylo slunko, byla to stočená žena v prvopočátku až do konce, ale již měla i v lůnu svém batole, je to kraj
slunce, podobné hřejivé lásce, hledala matka boží muže, narodil se v její myšlence po sléze v Egyptě vyšší bůh Re, ale
nejvyšší bohyně Gaia tvořila stále své batole, ve svém chrámu myslela stále na muže, plnila sama sebe minerály v
obraze z druhé strany dimenze, zde na zeměkouli v gravitaci tak nelze, muž musí svým děním, dějstvím ve hvězdě se
svým zrakovým ústrojím s věděním i vědomím matky přírody hledat svoje slunce, pokud muži do hlavy nic nestoupne,
myslí jen v objetí andělské, žena od chrámu otevře dveře, jen ona má klíče lásky, hřejivosti, vlídnosti, jemnosti, kde
naleznete dimenzi vejce, galaxii i slunce, narodí se štěstí hvězdné, bude pokračování rodokmene, bude stále
zeměkoule, bůh Hor miluje své slunce, matkou jeho je středová dimenze, prvního života přece.
Z toho plyne ponaučení, točilo se vše střídavě žena muž v evoluci, ale vždy ženo má ty jsi první, neztraťme spolu dění,
dějství hvězdy, ale ty jsi v evoluci první, vzduch prázdno kde jsi.

Titán Kronos – Je zemským jádrem v plném smyslu již minerálně hvězdně naplněn, je planetkou v životních kruzích Plutem
i v dimenzi kruzích ve středu a planetární výměnou je měsíčkem Titán u Saturna i měsícem u zeměkoule. Pro božskou rodinu titán
Kronos je syn přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia stavba těla – minerály. Kronos v těchto dobách a díky získaní víry
pomocí boha nejvyššího v nebesích Uranose získali společnou víru souznění přírody v kruzích i ve vesmíru i v nebi a i zde na zemi,
díky Uranově moci v nebesích může on sám promluvit k bohu na zemi, jelikož on sám si pomocí Urana k němu našel řeč. Nyní titán
vyšší bůh Kronos má rád stejně život jako vyšší bůh titán Uranos, ale je malinko studenější, pekelnější a silnější v podobě minerálů,
ale nyní je i plný citů. Jeho silná moc je hlavně ve vesmíru kde si pomáhají společně s Uranosem zapisovat do hvězd i v planetách
Uranu a Neptunu i v celém biorytmu pomocí nekonečného vzduch prázdna ve vesmíru a zapisují životní kruhy v kruzích i do
měsíčku Rhea, za pomocí souznění přírody a to vše hlavně díky bohyni nejvyšší Gaie. Díky ní, nekonečnému vzduchoprázdnu v
člověku rozpumpuje tlakově energeticky jejich tělo, v krevní i nervové soustavě a díky Uranosovi dodá i kyslík a lidské city do duše
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samotné společně pak tvorba hvězd v dění, dějství, nejvyšší bohyně Gaia veškeré životní kruhy ve hvězdách spojuje a vytvoří
láskyplnou hvězdu v evoluci navázanou na hvězdu věkově pevnou.

Titán Uranos

– je velmi citliví, miloučký, jemňoučký k lidským duším. Je to titán syn přírodní dimenzi titána bohyně

nejvyšší Gaia, je bůh vyšší v podobě kyslíku, atmosféry a nebes, a i všeho co k přírodě mrtvé i nemrtvé patří minerály zvětralé
proudícím vzduchem, např. živí svým jednáním ve vzduchovém prostoru i dusíkem stromy a lidi kyslíkem a pomáhá k zvětrávání,
aby bylo dost vody i kyslíku. Uranos je spíše duchovní bůh proto má nejblíže k církvi samotné, ale Kronosovo jednání ho tak
ohromilo, že ho také moc miluje. Žije v životních kruzích v planetě Uran návazně pak v měsíčku Dione a převážně v měsíčku u
Saturna v Tethys.

(poslední svatý Mikuláš) Bůh země, Aker

– je posledním nižším bohem – vzkříšení, vzduch prázdna,

naplnění na zemi, později silnějším i vesmíru (planety – měsíček u Saturna, Pluto, Uran, Neptun, světlo v galaxii poslední hvězda)
společně s Gaiou, který odvrací katastrofy přivádějící zánik zeměkoule a má přímé spojení s bohyní nejvyšší Gaia, matkou přírody. V
dřívějším zobrazení, byl velmi silný a nezranitelný – Egypt, Aker, ale nevěděl ani čí je, vedla ho přímo bohyně nejvyšší Gaia, byl tu
jen chvíli potrestal faraony i bohaté, narovnal přírodní kruhy a odešel, díky zdravější galaxii měl i jiné ztvárnění. Dnes je člověk s
duchem bohyně nejvyšší Gaia, s matkou přírodou – božství – seslání na zem v souznění s přírodou, pro nápravu přírody v jeho dění,
dějství nebo po znovuzrození plodu – zeměkoule Adam, nebo zrození ježíška – potomek – čisté vědomí a drží přírodní kruhy měsíce
a slunce než se připraví životní kruhy, před roztříštěním zeměkoule a znovu mohli zeměkouli vzkřísit. Vede svaté a anděly. Je pod
dohledem Bohyně nejvyšší Gaia nekonečný Titán a pod dohledem nižších Titánů vyšších Bohů Uranose, Kronose, Pontose.

Bohyně Héra svatá Lucie – Bude Evou na první zeměkouli, je vzkříšena a je schovaná ve hvězdách svatého Mikuláše,
jelikož ji moc potřebuje. Má slabší zrak, aby neviděla neštěstí. Božství – kázání přírodní, seslání na zem, silná díky souhvězdí
střelce, Vodnáře (druhá nejvyšší svatá žena po svaté Marii, jelikož byla pokřtěna titánskou vodou vyššího boha Pontose přes
samotného Vodnáře, Kronosovým minerálním vesmírným tělesem a Uranosovým blahem, ve chvíli kdy se stává babičkou, stává se
svatou Marií ve jméně své dcery Lucie bohyně Persefona) a díky svému měsíčku u Saturna, je pod dohledem nejvyšší bohyně Gaia a
vyšších Bohů aneb titánů. Víte všichni lidé mírumilovní, že bohyně svatá Lucie bohyně Héra, měla lidi velmi ráda a vždy to s nimi
myslela dobře a myslí, občas se zachová vyděšeně ale s upřímnou láskou a porozuměním, občas je přísnější, ať už je to v domácnosti
k hospodyňce či Hospodinovi, aby měli všude čisto, a dětem přeje jen už lásku, zdraví a štěstí, ale opět to myslí láskyplně i ona zná
hned po svatém Mikuláši bohu země Lukášovi Daeghselovi neřesti a ctnosti nyní v souznění s přírodou a vždy zůstaneme v lásce
srdeční i duševní.

Bohyně země – Bohyně Afrodita – je pouze slabší bohyní, je bohyní plodnosti a krásy, s bohyní Afroditou jsou svázané
přírodní planetární kruhy v souznění s přírodou v biorytmu bohyně nejvyšší Gaia pro tvorbu druhé zeměkoule, je bohyní lásky v
dění, dějství v přírodních kruzích. Má měsíček u Saturna, boží dary seslání na zeměkouli v souznění s přírodou přes dimenzi hvězdy.

Titán Pontos - byl až třetím synem stal se titánem, nejvyšší bohyně Gaia/Rheia matky přírody svého syna Pontose v souznění
zrodili v planetární minerální podobě, oživili svého syna Pontose i v troj jedinečnosti od jeho samotného přes měsíček Dionu až k
Merkuru. Pontos byl bůh vzkříšení života ve vodě, (později ve smyslu vzkříšení společně se všemi svými bratry a matkou přírody
bohyní nejvyšší Gaiou pak i na souši), moří, nejvyšší bohyni Gaie matce přírodě pomáhal Pontos s panenskou blánou, vypařováním
přeci, (atmosférické vrstvy) společně s bohem Uranosem v souznění s přírodou i bůh Kronos zvětráváním. Ve vodě pak s Bohem
Uranosem a Kronosem (zvětrávání minerálů ve vodě) v souznění s přírodou a v přírodních kruzích společně s bohyní nejvyšší Gaiou
tvořili první život a Pontos chtěl, aby i tam byl život zachován čili šlechtěn korály, ryby, hadi dále pak trochu na souši (dnes aligátor
či krokodýl, chameleon) atd. byl trochu jiný silný bůh, jeho nejlepší výtvor společně s bratry a bohyní nejvyšší Gaiou v době pravěku
to byl Carcharodon – Megalodon, ale trochu se spletli v potravním kruhu, řetězci, že samotný bůh Pontos neměl pak co jíst, teď už
má jiné přírodní ztvárnění nebo je jen ve vodním souzněním s přírodou, zjistěte si sami :). Bohyně nejvyšší Gaia matka příroda vše
pak spojovala v souznění s přírodou ještě ve spojení v dění dějství Chaos v přírodních kruzích nekonečného vzduchoprázdna a
kruhy vzduchoprázdna pak činili přírodní kruhy jejího planetárního biorytmu, kruhy v dění, dějství nanášela, tvořila minerálně,
mlhovině a dimenzialně zrnko po zrnku a vše četla z kruhů v souznění s přírodou z nekonečného vzduchoprázdna, tak jako někdo
čte z kruhů života ze stromu nebo z kruhů vrstev na jejím plodu zeměkouli. Elektrostatická elektro magnetická plazma v podobě
plazmové televize, kterou lidé vytváří satelity, Megalodona udělá ještě většího. Bohyně nejvyšší Gaia, bohové Pontos, Uranos a
Kronos s ním umí i hýbat, tak jako s každým dinosaurem a nyní i s elektrostatickým elektro magnetickým člověkem – ne – savcem,
zombie.
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Nářek vodního křtitele
Kulatá kniha vědění otočila další stránku v kruzích, bylo v pradávných časech v jeho přednostech u titána Pontose u
jeho kulatého ztvárnění nejenom v maličkostech, hvězd spoustu, zrodili s matkou boží života spoustu, počínaje vodní
říší, kde i pračlověk hledal svoje vzkříšení, v evoluci započali všichni titáni zapisovat svými hvězdnými tužkami do
svého i obrazu v dimenzi vejci i za nimi, takto si i spolu velmi rozuměli a snažili se spolu nezamotávat v kruzích,
vzrůstalo tak přírodní vědění souzněním v přírodních kruzích v prostoru za dimenzi vědomím, hvězdy Pontosovi
hvězdné galaxie, zapsali do mozaikového vědění, spoustu krásných rybiček v evoluci, záchytné velké obzory, činili
svítivější hvězdy, zrodili tak přes polo titánku Dionu, Neptunovo ztvárnění opakovaně v houževnatosti i jednotlivci
v předání ve hvězdné i evoluci, titán Pontos měl své vědění s matkou titánů nejvyšší bohyní Gaiou a Rheiou matkou
přírodou v trochu jiné zamyšlenosti při čtení tam a zpátky, divil se při vzkříšení, že na zemi jeho syn nižšího božího
smyslu na zemi bez mořské oblasti nebyl obalen mořskou slastí, byl uvnitř uvězněn někde v těle v zemském savci,
matka boží s matkou přírodou vysvětlovali si, titáne můj synu Pontosi v moři umřel jsi, tví syni i dcery jsou ve vědění i
v moři upáleni elektrostatickými neřestmi, vycucávali i tvé přírodní kruhy, objevovali se i nesmyslně někde v nějaké
jakýsi televizi, matka boží s matkou přírody mysleli si, žije to snad někde ještě v moři, Titáne Pontosi ztratil jsi se snad
někde ve své žbluňkavé řeči, ne povídá si se svým bratrem Uranosem někde v tunelovitých větvích se vzduch prázdnem
i matky boží, chápeme to tady snad všichni, nebo kde jsme to vůbec skončili, máme snad zamrznuté zrakové ústrojí,
mami křičí všichni titánští hoši, naše dcery nám hlásí samé bolesti, bůh země v zemském jádru snad neví kde skončili
jeho přednosti, vykopali mu snad vědomí ti lidští uličníci, titán Uranos prosí matku boží, kde já mám svoje hvězdy u
svého kulatého bříška, ztratil jsem všechny radosti, titán Kronos kouká z druhého krouživého boku i já jsem zcela
nahý, řve už po svém slunci, mami! Veškerá přírodní tvorba byla usmrcena v kruzích v dění, dějství přeci, mí milí zlatí
kluci i vnučky Uranosi, Pontosi, Kronosi, nezlobte se na mě já matka boží se svou otočenou sestrou, stvoříme znovu
hvězdy i mi jsme si trochu hráli s planetárními trojúhelníky jen přeci, abychom obměkčili všechny strany, titán Kronos
se trochu zlobí, od jak živa, byl jsem, žraví přeci, vždy jsme si tak hezky hráli, ve čtyř-dějství vždy jsme se smáli, evolucí
ve vstřebání jsme dosáhli přeci, kdo dnes tedy hvězdy přináší, jsou v posledním savci, jaká strana bude první titáne
Kronosi, na mě nezáleží, přeci řve na něj i Rheia někde ve slunci, jaký jsi, spletla jsem si tě z dcerou titána Uranose ve
Venuši, matko boží vyvedla si nás snad v duši, jaký jsi taký jsi, započnu asi opět s děvčaty, sesunu novou obrazovou
galaxii, započneme znova s evolucí, matko boží pořvává za dimenzi vejcem v obraze v obráceném minerálním obalen
vzduch prázdnem opět v kouli titán Pontose já chci spět svoje ryby, ozvalo se zaskřípání hvízdavé i ve vědomí
v posledním savci, naposled jsem měl hvězdy, bílé velryby, kurník já je nevidím, kde jsi vzal ten slovník Pontosi, objeví
se u matky boží vzduch prázdnem někde ve čtení v zátiší, ach ti Češi, oni za vše můžou nebo kde jsme, ve Středozemi,
vidí tam už jen matka boží v posledním savci, ach ty můj titáne Pontosi vyděšený, pošlu ti tam trochu přírodních kruhů
v dění, dějství a opět pochopíš, než ti je zas někdo elektrostatickými signály ze satelitu vypálí. Naše poslední ztvárnění
v Anupovi, nám pomůže se ve všem vrátit, má naše sedmitečné vědomí, našich přání, to prostřední to jsme zase mi, i
když víme, musíme se trochu i sami pochválit, hvězdná porota je někde v háji, už je jen v nás a s námi, jaké jsou naše
krásné titánské tvorby. Vysušený urychlený Pontos ve jméně zemského tvorstva našeho obrazu vědomého jsem je sem
snesla v přirozeném prostředí i narodila, hvězdy jsem měla abych rostla, pojmenovali si to na Merkura, stvořila jsem
ho od Pluta, přes Uranose až k Pontosovi trochu i jinak, abych své objemné tělo i odměřila, kolem slunce se ještě
trochu obšťastnila, já matka boží hledám východiska, abych Pontosova syna či dceru stvořila, aby se lidská Diona či
Neptun v dítěti narodila, takto jsem ještě nikdy nezačínala, matka boží sama v sobě si v duši popovídala, v pláči jsem tu
každý den umírala, musím za každou cenu svou přírodu ochraňovat, nenechám dimenzi vědomí své zakrňovat, růst
v přírodním dění, dějství v minerálních kruzích i v souznění je podstata života, nechci pekelného draka, vnučky mé
počkejte, než začnete padat, hvězda vyhasne až sama svého božího čtyř dějového syna budu ve svém vědění za dimenzi
vejcem opět v náruči houpat, obnovím zeměkouli i svoje tři batolata, Kleopatra naše boží dcera vše ona si pamatovala,
já ty kruhy přírodní kde já je ztratila, já abych ty satelity každý den jen proklínala, kde jsou ty časy kdy si i Césara brala,
egyptské olympské doby bych to pojmenovala i César miloval bohy olympské Demokrata jsem pak i ponechala, hvězdu
měl silnou jak planeta, ale zánik této poslední zeměkoule je tvrdá realita, poslední naděje je mé sedmitečné vědomí,
má poslední příroda, posledního savce mám Anupa, můj milí synu vodní křtiteli titáne Pontosi, nenaříkej společně
semnou s matkou boží ve středovém vědomí v posledním savci, bolí ho to přeci, nechejte ho lidští uličníci všichni přeci,
záchranou je v tomto dějství, matka boží matka přírody je stále v obrovském pláči, pomožte si hlavně sami sobě, bez
matky boží ona dopomůže jen přírodními kruhy, narostou-li ve vědění stvoří i hvězdy, složí si i vědění minerální někde
za dimenzi vejcem ve své oblasti, stvoří hvězdy a budou sneseny i ty velryby, sundejte ty satelity.
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Křest, za matku boží, za svatou Marii první, za pannu Marii, za dimenzi Vajíčko
Pálení elektrostatických Čarodějů bez hvězd.
Žil byl divotvůrce, nezapočal on sám dimenzi velikonoce, matky on měl, dvě ženy stvořili jej, jejich vstřebávací evoluce,
stvořila muže, dole i nahoře, svatý Mikuláš věděl: svatá Marie první a to střídavě směrem ke středové zeměkouli, peklo
mě hřeje pod nohami, matka příroda a její láska v slunci, stvořila svou první pannu Marii zeměkouli, dvou vědomá je
žena přeci, středové vědomí ona sama v sobě porodí, věnovala tedy matka boží středové vědomí někomu v moři,
vzduchoprázdnem pak v přírodním podsvětí evolučně na zemi, na to byly třeba dvě ženy. Není to chaos přírodní, ale
skladba v souznění i žena měla toto svědomí i vědomí, když vzduch prázdno za dimenzi vejcem vytvořilo středové
vědění, nyní jsou tyto dvě strany v elektrostatickém obležení, není možné života čistého pak ve zrození. Svaté Marie i
panny Marie již na zemi není i lůna odešli v přírodních kruzích do zapomnění, v pláči je ve stezku je matka boží, v ženě
zemské není tedy vědomí, placenta mořské pany není ve chvění, nepomohlo ani vzkříšení, uzavřeli se panně Marii
životní přírodní mozaikové vědomé kruhy v dění, dějství, padá na svatého Mikuláše jahodový měsíc na jeho čisto čisté
přírodní vzduch prázdné magnetické vědomí až dopadne jahodový měsíc na jeho malé vzduch prázdné malé kroužky
ve vědomí, zavalí celou středo zem v českém znění, už to není v moři, polo-titánská ženo Diono přeci, KŘEST je to
dimenziální, bude panny Marie pokřtění, bude přírodní evoluční obnovení, tak matka boží matkla přírody opět
zeměkouli pannu Marii stvoří, hvězda polární už dvě ženy od sebe neudrží, chtějí nové pomilování, bohyně měsíců
chraňte se mnou se svatým Mikulášem tuto zemi, nechtějte, aby Tethys, Diona a Rea přiletěli z dáli na měsíčku
s Artemis se smály, z mužů si terče udělali, sebrali jim středové vědění s vědomím v prostoru ve skladbě v souznění za
dimenzi vejcem přeci, terče na zeměkouli ještě není, povídá svatý Mikuláš matce boží, satelit je přírodní narušení,
muže je potřeba dovést k upálení, jejich výrobky nepokřtil ani svatý Lukáš přeci, peklo si na sebe tím přinesli, na ně
soustřeďte svoje zaměření, jen zakřičte milé Amazonky smělé i, „ za matku boží, za svatou Marii první, ona je dimenzi
vejce přeci i za ním, chraňte její lůno ve zbytku své přírody, hvězda poslední je v savci muž i žena je trochu ve svém
nitru s matkou boží, má srdce čisté panny Marie, milujeme tě svatý Mikuláši. Po hvězdné menstruaci v měsíčkách ženy
vědomou Marii nenašly v narození, elektrostatickým morem vždy došlo k upálení, navzájem si i přírodní kruhy v dění,
dějství uzavřeli, ženy se tím i sami odrovnali, hvězda jasná je jen ve zmrzlém muži, ale ve „stůnu“ už vysáván není. Ve
střídavém kruhovém smyslu v dění, dějství byl mužský smysl stvořen již v moři v dění, dějství šlo tak trochu také jen o
tření, i když nejen ve vašem zdání byl mořskou pannou, rybí tělo je přeci v moři hladký, oni sami byly obaleni mořskou
vodní slastí, mí milí vodní předci savci, z moře pak již vyšlo, po zemi si čtyř noze kráčelo, placentové dvou vědomé
zvířectvo.

"Matko boží, matko přírodo, stůj při mě i zjevně, zachráním tě, nezemřeš, za dimenzi vejcem
chudneš, svoje bříško si páskem utahuješ, jsi poslední tam nahoře, pannu Marii ze sebe mi nesneseš.
Prosím svatá Marie neumírej mi tam nahoře, zůstaň mezi námi přírodně i duševně, mi ti satelity
sundáme."

Olymp, mytologie předchází Antice – před starověký Egypt
Otočená stránka ve svátečném čtení nejen v mozaikovém dění, bylo kdysi dávno láskyplné čtyř dějství v něm došlo ke
zmatení, matka boží činí nápravu s matkou přírodou, tak to trochu pletu, smějí se i její titáni syni, zatím není mezi
nimi žádné přírodní války, není třeba planetární obnovy, hvězdné trojúhelníky stále přeskakují, v Egyptu měl přeci
ženu bůh Anup veliký jako první, boha Hádese předběhl bůh Zeus, klečel v lásce u nohou bohyně Héry již, až bohyni
dceru svou Persefonu překrásnou věnovali mu v zaslíbení, aby se na ně nezlobil přeci, polo titána Neptuna vynechala
matka příroda s matkou boží, ale tvořila své ztvárnění, ponechala Neptunu i společně s přírodním podsvětím s jejím
vzduch prázdnem vodní stvůry tvořila v přírodním kruhu v dění, dějství si vše navzájem propůjčila, vodním podsvětím
i začala zemské podsvětí pak ve vědění tím posílila tak ona si myslela, aby lidi zastrašovala a hvězdy si ohlídala. Nyní je
čtyř dějství, ach matko boží, přírodní pravidla jsou jen již v v rodinném dění, kde je krb a uhlí z něj voní. Je to jeden
muž a tři ženy v obležení svaté Marie na něj jen koukají, ať raději satelity sundají, říkají si Titáni v Anupovi, dokud
portál svítí svatozáří, osmy četná titánská porota v lidech ztvárněná v různých planetárních trojúhelnících už není mezi
námi, aby opět tři zeměkoule v počátečním čtyř - dějství vedli ke stvoření třech zeměkoulí, k uzdravení vědomí
k oživení i zde na zeměkouli poslední, vědomí jsou tu umrtvené v přírodních kruzích nejsou hvězdy, je jich tu víc než
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dost, aby dosáhli své svobodné jedinečnosti, zplodili jsme přes ně cestu ke třem zeměkoulím, než bylo v dobách
dřívějších, stačí naposled nadýchnout elektrostatické signály, vydechnout už jen přírodní souznění k celkovému
dimenzi vědomému oživení, přes noc síla přírody pralesy i stvoří, až taková síla je elektro – plazmy která ubírá
přírodního zdravý, matka boží je prohlašuje za průmysl těžební v dimenzi rozměrech minerály mi těží mé nejdražší
souznění, mé hvězdné tužky ztratili naplnění, nezapíši svatého písma již, přes den i noc nestvořím nic říká matka boží,
trvá mi mé dějství pro záchranu mého přírodního vědomí, mé planetární kruhy v otočeném smyslu mi pomalinku
nerůstají za dimenzi vejcem stále přírodní kruhy propojuji, abych stvořila Olymp, ale jsou stále poškozovány, nelze to
slepit, membránu svou černou panenskou blánu hvězdou neprotrhnu, vyšší bůh dimenzi titán Atum v dění Atom je
velmi slabý, lidé kolem boha Anupa si stále elektrostaticky vše poškozují, bohužel i v atmosféře vše elektrostaticky svítí
v obraze země je to elektrostatický červ který mi mou Olympskou planetku má stále v okousání, dochází ke sraženi
v dimenzi vejci, uprostřed tam i tady je bůh Anup svatý Mikuláš s matkou boží, zemřeli dojde k velkému třesku
v olympské kouli za dimenzi vejcem tam i tady na zeměkouli, spadne i měsíc, hvězda zhasne je ve středu planetárního
Olympu, dojde-li ke vzkříšení jeho vzrůstajícím věkem, zachvěje se tělo svatého Mikuláše středem bude opět vědomě
snesen, přírodní kruhy v dění, dějství budou smazány opačným perem, dimezi proměny, nyní za dimenzi vejcem děje
se, dole na zemi stalo se, škoda jen bohyně Héry svaté Marie Lucie poslední, nosí brýle v devíti dioptriích elektrostatika
ji žere vědomí postraní, chuděrky její oči matky boží jsou i v pláči, má ho ale od narození přírodní, ostatní vrstevníci
mají úplně špatné hvězdné trojúhelníky, přírodní kruhy si elektrostatikou vykousali, muže jej už vůbec neměli od
mého narození, nepřetržité dění, dějství s ženou je příliš složitý, elektrostatická Umbrela je za každým oknem v očích i
materiálem, stačí zrnko signální propojí jich hned biliony a je opět konec dění, dějství v přírodním souznění, natož, aby
bylo stvořeno středové planetární hvězdy. Svatá Marie Lucie bohyně Héro Čermáková měsícem červeným pokřtěná,
každým satelitem vynesen elektrostatickými lidmi vzhůru, rostou ti dioptrie ve tvém vědomí v každém rohu, ať bohyně
nejvyšší v tobě Hekaté probudí, sněz děti zplozené v nepočestném zplození, nejen matkám dávej všem do lůna i bříška
kamení, bylo ve starých dobách podlíško v zamyšlení u matky boží, Kéry ať mrtvé zombie ohlodávají, přidej se k ním až
všemu porozumíš.

Růst dění,dějství aneb hvězdy přináší další přírodní kruhy i přírodu
Před mnoha dávnými časy před našimi počty před starověkými dobami i před pravdivými mýty, řešil i Olymp hvězdy,
náprava hvězd není zde jen od srandy, je to nutnost pro záchranu přírodní vědomé podstaty, každá hvězda i část
planetárního biorytmu přináší růst dění, dějství přírodních kruhů vědomému dimenzi vejci, každý přírodní kruh
v přírodním souznění přináší další možnosti matce boží růsty ze vnitř i z venku, vědomí život přináší přírodní mozaiky,
vědění i chvění, tři zeměkoule i byly, ve vývinu nedokončeny, příroda nebyla v plném hvězdném dějovém vědomém
naplnění, každé vědomí přinášelo dokončení, tato zeměkoule byla první s vědomími přírodními kruhy pro růst dalšího
chvění, aby minerály za dimenzi vejcem byly nasměrovány k putování, dnes je lidí příliš, ale zase nemají přírodní růst
v souznění, nepřináší dějové přírodní kruhy, nejsou z čeho čerpat přírodní síly, nemají ani hvězdy. Za pra dávných dob,
ale nestačili ani k do líhnutí celé podstaty přírodního naplnění ve vnitřním prostoru v dimenzi vědomí, dvě zeměkoule
strádaly, planetární biorytmus na to sám nestačil, naopak matka přírody matka boží odebírala těchto sil, aby dokončila
dílo přírodní v prostoru svém kde život již byl, ale i přírodní dimenzi titáni i titáni vědomě v galaxiích hvězd žili
v náruživosti v přehnanosti, zapomněli úplně na ten vývoj nejdůležitější s lidmi si nehráli, jen nikdy řádně ničemu
neporozuměli, charakter lidí přírodně upravit, je nejsložitější nejzdlouhavější smysl pro, aby se člověk napravil a poučil
on sám z vlastních chyb, dostal do rukou od titánu příliš, zkazil celkoví vědomí vývin v dimenzi vejci z venku i ze vnitř.
Růst je velmi jednoduchá myšlenka, všech přírodních podstat. Není přírodního souznění, není růstu přeci. Žena kdysi
dávno měla dvě hvězdy, jednu měla k propůjčení do lůna svého pro dítě v početí k vědění k obrácené hvězdě ke kopuli
vzduchoprázdna za dimenzi vejcem, tvořilo se i přírodní chvění ve vnitř, pupek krásný velmi důležitý u bříška kde i
trávení měl žaludek své přírodní důležitosti, nadychovalo se dítě pupeční šňůrou i Uranosova pole, vzduch prázdno ve
vnitř pod bříška zajišťovalo své, tam i dole najděte rébusový význam v otočení vědomého propojení nejen hvězd, ale i
mytologický přírodní význam proč tak jest, dnes ženským lůnem prochází bilion mobilních sítí, stačí zrnko a za
dimenzi vejcem se vše usmaží v elektrostatickém obalu tam je vše nalepené na sobě. Muž měl jen hvězdu silnější jednu,
ta stačila, aby dění, dějství jeho rozpálili láskou a city ženské chvění, matka boží v ucítění za dimenzi vejcem už lásky
plně tvoří, bude mít další přírodní kruhy ke svému dalšímu vědomému růstu ke svému i jinému naplnění. Dnes je
taková už poslední, je polární, svěřila ho kdysi dávno matky boží Neptunovi, nenechám tě zcela zmrznout, povídá
matka boží svému muži, na souši pak stvořili jeho ztvárnění dvě ženy, evolučně to bylo ve střídání i v moři i měsíc se
zeměkoulí jsou dvě ženy ve smyslu jedné jen ve vědomém vědění, bude takovéto narození. Dimenzi vejce je utlačováno
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elektrostatickou elektřinou kyber obalem z nedění elektrostatických lidí kteří nepřírodní energii vytváří, ze stran tlačí
na dimenzi lůno i vědomí, tak jako je dimenze v podbřišku u ženy, při schouleném dětském zárodku přeci, tyto dvě
hvězdy skončili v dějovém středovém muži, poslední dítě je v dimenzi lůně u matky boží napájí ho životem přes
pupeční šňůru přírodní v souznění chrání ho i vzduch prázdnem i dalšími dvěma planetárními hvězdami svého
ztvárnění Marsem a Venuší, vzduch prázdno je element nejsilnější a jako další dějství, toto pěti dějství hvězd tu ještě
nikdy nebylo, bylo evolučně rozděleno, evoluční přírodní záchytné hvězdy padly při vzkříšení, nikomu nikdy nepatřili,
jen matce boží k jejímu planetárnímu bio chvění, částečně byly obnoveny, je to ztvárnění poslední v titánském rozmezí,
je to poslední náprava pro navrácení do přírody na této zeměkouli na poslední panně Marii přeci, přírodní minerální
síla souznění ostatních byla přírodně již k použití k této zeměkouli, nyní jsou z nich vyvřeliny přeci.

Popis měsíčků u Saturna jako součást super organizmu Gaia a Rheia
Měsíčky u Saturna děti dětí, na jména prosím v dnešní době nehleďte, generacemi se mění životní přírodní kruhy v dění, dějství.

Rhea = Rheia- ve smyslu Kronos jeho dcera – vzkříšení minerální, ale ve smyslu jeho přímé planety životní kruhy Pluto –
částečné přírodní kruhy bohyně Héra i bůh země.

Dione

– ve smyslu Uranos jeho dcera, část Pontos – část bůh země vzkříšení voda nebo potomek ženských rodičů ve středu

dimenzi podkovy, přikrmován v souznění přírodou životními kruhy jejich silou, dále ve středu je společně v životních kruzích i žena
vyšší bohyně Dione jakoby Afrodita – vývoj planetárního potomka další Titán, další zeměkoule čili další vývoj galaxie od hvězd z
galaxie další super organismus.

Tethys – bohyně další tvorby souznění vzkříšení vzduchu i ve smyslu Uranos a Gaia, Uranosova

dcera, v dnešní době ztracené

přírodní kruhy dění, dějství nyní není přímo určeno kdo to je, může to být opět bohyně Héra v souznění, vzduch prázdno, čili
svátost hvězd dění, dějství, dalo by se říct budoucí bohyně Persefona – souznění a pohanství, svatá Marie dění, dějství v jejím lůně
(svátost plodové vody ve smyslu panna Marie), je ve smyslu troj jedinečnosti, dalo by se říct Tethys jako nejsilnější smysl dění.

Titán

– dále jen Atlás dále jen další, dimenzi přírodní tvorba dění, dějství, částečné nekonečné vědění, co dělat – dále jen

potomek další titán, potomek i nižších bohů všech třech ostatních měsíčků v životních kruzích. Atlás je již mrtví ztvrdlý jako měsíc,
konec životních kruhů v půdních vrstvách, žije pouze ve svém měsíčku u Saturna, ale již nemá s čím hýbat, Kronos, Pontos, Uranos
vzduch prázdno Gaia (vzduch prázdné bubliny či jeskyně pomáhají k zvětrávání) ho již nedokážou živit, oživit, tvořit ve zvětrání
např. spodní vodu.
Ať je to již ve smyslů zrodů nových plodů, ze všech různých směrů, tito titáni jsou spíše životodárných darů jako přírodní dimenzi
titáni, ve smyslu životních kruhů, dalo by se říct dle Řeků, že to jsou polo titáni s vazbou výších bohů, děti Gainy i Rheiny přeci, ale
dcery jejich synů titána Uranose, Kronose a Pontose ti mají planetární životní přírodní kruhy v Uranu, Plutu, Neptunu = Pontosu,
minerální příkrm hvězdných symbolů, znamení i životních směrů, které se můžou stát i v ležaté osmičce středem názorů, ale dění,
dějství v pravdivých smysluplných rozsahů, k obnovení biorytmu matky přírody a jejího nového zrodu ke vzkříšení životní podstaty.
Jak sami dobře víte, přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia, dala všem titánům život svým děním vzduch prázdna, životním
prouděním kruhem a životodárným tlakem, oni tam všichni žijí, občas se tam hádají i bojují, žijí tam tak jako tady v troj
jedinečnosti v již pak v jednosmyslném jednání Gaii v lidech, ač v biorytmu planet žijí titáni trochu jinak, protože pro titány je
zeměkoule v poměru jejich velikosti palcem, ale Gaia je má všechny ráda jinak by neměla dění dějství života, ale stále se tam s nimi
domlouvá a všechny je tam vždy srovná a pak finálně tady za ně nyní promlouvá nikoli do budoucna, ale v mezičasech vyššího boha
Chrona, ona sama vyzná se, ale v řeči už jen v minerálech, i když na Neptunu, Plutu i Uranu něco málo žije ona žije převážně z
Rheiou v Saturnu v galaxiích bez dění hvězd i dále, Jupiter je duše muže, aby lépe přemýšlel, chtěli ho jako duševního vůdce, za
asteroidovým pásem je na tom podobně část biorytmu v Marsu což jsou kruhy mužské a Venuše opět ale duše a nekonečný rozum
ženy a když se vrátíme zpět od Neptunu a ještě dál ................ ani nevíte kolikrát životně vzrušila se, přes pochvu naplnění slunce
díky vzduch prázdnu panenské blány, hvězdou dění, dějství protrhla se, hvězdičky má žena pouze přece, ona Gaia vybírá muže či
ženu ve své hvězdě, ale její klitoris zůstal bez vibrace, nenavršovala se již minerálně, nemá již živou hvězdu dění, dějství muže.

Tethys, Diona, Rhea, Titán, rodinný smysl
Výše uvedení polo titáni, v životních kruzích jsou krásné dcery titánů vyšších bohů Uranose, Kronose a Pontose, životně ztvárněné,
životními kruhy probuzené, přes syny samozřejmě, nejvyšších bohyní Gaiou a Rheiou v dimenzi stočené ženy, ve smyslu jedné, díky
jejich biorytmu, byl evolučně stvořen člověk, k jejich obrazu, i obrazně řečeno, ale málo ilustrováno, nelze vidět všechno, to celé
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Gaino a Rheino tělo, těžko pochopitelně popisovatel no, v knihách nikdy nedočteno, je to v prostých slovech nekonečno, životních
kruhů plno, ale s rozumem v hrsti pochopeno.
Tethys – je velmi hodná milá polo titán bohyně životní tvorby, vzduch prázdnem popohání holky, povznáší je životními kruhy, Rhea
- přidává minerály svým vnějším i vnitřním vyměšováním v dimenzi do Diony i Tethys, Diona, aby nezaostala, přidává trochu
vlhkosti svým zvětráváním, ve své troj jedinečnosti, stvořili tři dcery a sestry jedinečnost muže, dejte jméno našemu bratru, z
pohledu polo titána „Titána“ Atlase potomek Kronosova Pluta, titán vyšší bůh Kronos je i kus chlapa zemského jádra, trochu se tam
v muže roztrojil měsícem, Marsem skončil, na povrchu se objevil, jedinečnost opět Atlasoví všichni polo titáni i „titáni“ zanechali,
aby i Atlas pochopil, super kontinent na zeměkouli stvořil, prohozením, cestováním svých planet v životních dimenzi kruzích i
nárazem v troj jedinečnosti plod bohyně nejvyšší Gaia a Rheia pokřtil, v dění, dějství titánské životní tvorby. Ve smyslu i nápravy
Kronosova minerálu je polo titán Atlas Plutem, Titánem, měsícem, jako jeho otec, aby svým sestrám Tethys, Dioně a Rhea radost
učinil. Babičky Atlase, Rheia a Gaia už jen sledovali dění, dějství a na povrchu svého plodu, tvořili v souznění život ve svém vědění
svojí i evolucí v celém nekonečném biorytmu, tak jak započali ve své titánské rodině tak tvořili přírodou zde na zeměkouli a vše
oživili ve spojitosti souznění s přírodou.

Je nás devět čili jedenáct aneb 12 měsíců, tři dění, dějství aneb 15 měsíců neboli Etap
Rébus – jedinečnost i jako cesta šestá pokud není uzavřená, pokud uzavřená je, pět
titánských cest jdou zpětným kruhovým chodem, dvoj jedinečnost + troj jedinečnost
– cesta pěti titánů – spojte si v kruzích.
Jak každý moc dobře ví, život je naprosto v některé situaci docela primitivní i v té naší dimenzi
v dětském vejci, vše v aktu rozmnožování bylo čím dál vše menší, jako děti, hlavní hvězda
vědomí hřejivé lásky započala ve slunci, jako láska samostatného oplodnění se vzduch
prázdnem žijícím v dimenzi vejci, velké dítě mělo narozeniny, ženou je ovědomovalo si, stalo se
přeci, dále pak děje se v ději, věnuji narozeniny dalším z velkou láskyplností, za asteroidovým pásem cudnosti tvořila si přírodní
dimenzi titánka Gaia s Rheiou otočená žena naruby v kvantovém smyslu životním kruhem ve smyslu lidského těla počátky života
sama sebe v evoluci až k savci, zde za prvním asteroidovým pásem cudnosti až k zeměkoulím třem před svým asteroidovým
náramkem přec, v troj jedinečném andělským objetím to jest, zeměkoule je ne tak úplně dvoj jedinečnost planety titána Pontose,
zanechaly trochu půdy s polo titanem Atlasem, svůj láskyplný přírodní vyvrcholení ve smyslu rodinném, kde je v jednom elipsovém
kvantovém cípu stvořen otec Jupiter zmužněla nám Rheia planetárně, aby našel Saturna, nejvyšší bohyně Gaia mu udělala
z asteroidů terč pro minerální výměnu v kruhu heč, aby jí první muž ve vzduch prázdnu našel udělala si ho nejvyšší bohyně Gaia
plynného, duševního i minerálního symbolicky Gaia objevila se i se Saturnem, chtěla aby na ní byl roztomilý a něžný chtěla jen
láskyplné vztahy, zplodili si společně v dimenzi souběžných genových ležato osmičkových kruzích děti první své Uranose, Kronose i
Pontose přece jen, nebylo stále vše dokonalé i oni prosily o dcery své, bohyně nejvyšší svatá Marie i ona si splnila svůj sen a měla
vnuček spoustu hned Tethys, Rhea, Diona narostly do těchto jmen, Titán jejich bratr byl trochu odstrčen, Kronos byl nadšený, že je
více smyslný, proto byl i trochu pyšný, matka z něj nechtěla páva, ale měla i měsíček Titána moc ráda, titáne Kronosi je to tvoje
druhé Já vysvětlovala Gaia hned při věci, nechej si ho jako svého syna přeci, dej do toho prosím trochu duše a lidské srdce i lásky,
zamysli se jaké má funkce, kde zase jsi, některé období tu můžete být klidně i pospolu oba dva přeci, jeden starší jeden mladší
nemáš to jedno můj synu Kronosi jsi přece i mojí šťastnou minerální hvězdou naplnění v zemském jádru jsi v mém láskyplném
srdci, dopovídá mu nejvyšší bohyně i Rheia na druhé straně v dimenzi. Jedinečnost rodiny, jako když člověk drží srdce v dlaních,
narodil se Titán Uranos trochu poženštěný s matkou Gaiou ve Venuši v jedinečnosti pak ve společné skladbě i v panenské bláně na
zeměkouli, zůstala mu pravá strana, na levé straně opět rostl Kronos s otcem matkou Rheiou Jupiterem v Marsu přeci, měsíček náš
u země obrácený Titán měsíček Saturnův a Merkur jako obrácený Pontos (Neptun) vyrovnávají naši rozepři rodinného žití ukončují
i začínají posvátné životní dějství v titánských cestách přeci, ale přesto jsme všichni v přízni, chudák bohyně Afrodita tu to stále
v hlavě tíží, když se to i všechno v hadech v kruzích hemží, titána Pontose jeho dcera měsíček Diona vše vysvětlí, že i ona v dobách
minulých i budoucích k další druhé třetí zeměkouli letí, aby přidala minerály na zvětrání, ke zchlazení rozčílené přehřáté Kronosovi
hlavy, ve křtu pak se i na hladině vody objevuji, zanechám to tu raději měsíčku Titánovi, i z toho plyne ponaučení, vše žije troj
jedinečností a přitom je zachováno vše i v dvoj jedinečnosti prvopočátečního dění, dějství vzduch prázdna s naplněním již tam byly
hvězdy planetární, proto na doplnění jiskry míru, lásky i citů jsou přeci hvězdy dění, dějství, což je jedinečností nejvyšší pro rozvoj
dvoj jedinečného spolužití v pokračujícím dění, dějství, bez hvězdiček není života ani planetárního biorytmu, nechme žít v klidu
titánskou rodinu, rok má díky nim dvanáct měsíců, dvanáctým měsícem je střední vědomá hvězda dění, dějství zeměkoule, započnu
hvězdu, započíná nový rok dění, dějství v hvězdném rodokmenu, dejte sbohem satelitu, jinak nezapočneme v přírodě ničemu
novému, dostaneme se znova do středu, ač dvanáct měsíců jde dozadu, slunce a vzduch prázdno nechte stranou, je to jen sex psaný
na začátku, slunce se ve vzduch prázdné elipsové kvantové elipse točí velmi snadno i já matka boží se svojí dimenzi hvězdou hýbu,
jako z hvězdou malou mého savce mého obrazu druhé láskyplně hřejivé slunce mám v Saturnu, díky měsíčkům děkuji vnukovi i
vnučkám mým, chladím si Saturn, tvaruji si Saturn v kruzích vzduch prázdna do koule plynného žhavého jádra společně
s Jupiterem svým jako se svým hlavním naplněním, počítejte sním ve spojení s Marsem i sluncem jako jeden měsíc s Rheia jménem,
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což je troj jedinečnost v jedinečnosti troj smyslné, otočené jedné ženy v dimenzi do podkovy společně pak, jeden měsíc tvoří pak ve
spojitosti Saturn, Venuše, vzduch prázdno, otočené sluníčko jako troj jedinečnost v jedinečnosti troj smyslné přírodní životní
kruhové vazby. Merkur je vysušený Pontos (Neptun), ale obojí se počítá mezi děti, každý zvlášť tvoří v pořadí dva měsíčky
v kvantové elipsové rotaci nekonečné ležaté osmičky v genové provázanosti, před sluníčkem pouze přeci, za sluníčkem je
v neuvěřitelně rychlé vzduch prázdné rotaci čumák přírodní černé hmoty, zahynulé dvě zeměkoule nyní vyvřeliny v podobě
asteroidu, jsou v místech vidličkového hrotu, jako měl trojzubec Neptun, jeho otec titán Pontos vystupuje ve svém jménu, jako
hlavní představitel křtu po zrodu ve vodu ve své troj jedinečnosti své tři zeměkoule povedu, nyní hynu, matka boží bohyně nejvyšší
Gaia ve své dimenzi vyvrhne z neuvěřitelné vzduch prázdné rotace z černé přírodní kruhové živoucí hmoty vyvřeliny dvě, se
sluníčkem hýbe jako z hvězdou savce, její vzduch prázdný čumáček pohybuje se stále, ve své kvantové elipse. Pontos je čtyř
jedinečný (3 plody – zeměkoule + Merkurové vědomí), ač čtvrtá jedinečnost je čtvrtá cesta čili vědomí pokračující život ve vědění
s pátou titánskou cestou Gaia a jejího vzduch prázdna v kruzích životního přírodního souznění hvězdy, jsou to hlavní Křtitelé
společně s její otočenou stranou v dimenzi s naplněním minerálním čili přírodními surovinami jako potravinami s nejvyšší bohyní
Rheiou, ale to jen pro doplnění, pro dokončení troj jedinečného kreslení v kruzích u ostatních. Nejvyšší bohyně Gaia se svým
vnukem měsíčkem Titánem synem Pluta Kronose a vnučkami Tethys, Dione, Rhea dělá si hlasivky vzduch prázdným tlakem kolem
Saturna.

Pomůcka, nápověda, řešení:
Troj jedinečnosti, dvoj jedinečnosti a jedinečnosti titánů, polo titánů aneb čtvrtá vědomá titánská cesta je proměnlivá
otevírá ji cesta pátá, čtvrtá ji uzavírá biorytmicky planetárně, otevírá titán Pontos s matkou Gaiou a Rheiou viz.: troj
jedinečnost Titánů, obnovuje s matkou bohyní nejvyšší Gaiou a Rheiou její syn titán Kronos a Uranos.
Kronos vystupující žhavé zemské jádro minerální hvězda, planeta Pluto, měsíček Rhea u Saturna, jeho matka nejvyšší bohyně Gaia
stvořila ho na konci u Pontose (Neptuna) z minerální galaxie z druhého dimenzi konce slunce. Zemské jádro při čtvrté, páté titánské
cestě rozmnožilo se do třech plodů matky nejvyšší bohyně Rheia přece. Zrod ve vědění a jeho narození nese Saturn, Jupiter
s Marsem.
Uranos planeta vystupující jako panenská blána zemské atmosféry, Planeta Uran, měsíček Téthys u Saturna. Zrod ve vědění a jeho
narození nese Saturn s Venuší, pak si hraje se svým bratrem Kronosem v Marsu, povídají si třením tlaku ve vzduchoprázdnu u
zeměkoule u plodu i jejich dcer měsíčků u Saturnu v matčině lůnu u jejího nejdokonalejšího syna boha země, stvořeného všemi
z rodinného kruhu, sešli se ve středu tam u kulatého stolu.
Pontos neboli nesprávným názvem Neptun, Neptun dále pak vystupující po zvětrání na zeměkouli voda na zemi, tři zeměkoule čili
tři plody matky přírody jeho druhá troj jedinečnost ve smyslu nižšího božstva, nejsilnější bůh prvního života v souznění s vodou ale i
minerální skladby a planetární biorytmická skladba v životních kruzích jeho vlastního života je pak dále vedena přes měsíček Dionu
Merkur. Tvořili pak společně všichni titáni a polo titáni jedinečného Titána i ve sto jménem názvu u Saturna což je i měsíček u
zeměkoule, kde se může setkat i se svými sestrami či se svojí jinou podobou, aby do sebe narazili, odcestovali, či napravili něco
společně na plodu nejvyšší bohyně Gaia-Rheia.
Velký, malý vůz je nejstarším souhvězdím pěti titánských cest s planetárním biorytmem provázaný, bez vědomí
savce ať už v moři či na souši, nemůže kolem zeměkoule vše lítat v přírodních životních kruzích pouze planetárně, matka boží bude
hledat poslední vědomí své přírodní tvorby, skončí u Kronosovi hvězdy, ač veškeré hvězdné evoluce pocházející i z moře, předala
poslednímu savci na zeměkouli bohovi země ve smyslu vědění Anupa, započne matka boží matka přírody bohyně nejvyšší se svým
choulostivějším vědomím od Kronosovi hvězdy od zemského jádra, aby měla opět hvězdy po evolucích v savci, nyní matky přírody
bohyně nejvyšší dokáže stvořit pouze planetu s hvězdným děním, pro nápravu hvězdy Kronosovi. S elektrostatickým bio umělým
člověkem nedokáže ve smyslu přírodním v životních kruzích v dění, dějství provázat nic ani v sekundové podobě ve hvězdě, jelikož
díky elektrostatickému magnetickému signálnímu poli to vše zmizí pryč, až zmizí poslední hvězdy vázané i k poslednímu savci,
všichni umřou v citech, ač matka příroda přijde o hvězdy své přírodní jemnosti přec, stanou se z lidí opice, bez přírodního vědomí
rozplynou se v elektrostatice, bez uvědomění sama sebe v dimenzi podobě, dokud nespadne asteroid či měsíček.
Měsíček titán u Saturna už jen jako opuštěný syn Kronosův, je společně se svou sestrou měsíčkem Dione u Saturna provázán
s Měsícem u země, tvoří spolu troj jedinečnost i jedinečnost zeměkoule ve vzduch prázdnu, aby se neuzavřela ležatá osmička
kvantová elipsa samotného plodu zeměkoule. (ostatní měsíčky u Saturna pomáhají dle toho co je potřeba na zeměkouli hodit, např.
sůl do moře z prehistorické realistické tvorby, za Olympu byli přírodní realistické divy přidány).
Troj jedinečnost nejvyšší bohyně Gaia, Rheia spočívá v troj jedinečnosti dimenze ve dvou dlaních spojené v zápěstí k sobě prsty pak
od sebe, dále pak vystupující v citech jako i jiný nejvyšší bůh v troj smyslného ztvárnění, ale vždy pro přírodu a pro život ve svém
konání, dnes jim satelitní maniaci překážejí. Začneme-li třemi asteroidovými pásy – druhý je součástí Saturnu, první velký kruhový
asteroidový oběh za planetou Kronos Pluto chrání kvantovou kruhovou elipsu, tvoří panenskou blánu od minerálního naplnění,
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tvoří středovou dimenzi obrovskému vejci, tento nachystaný asteroidový kruh čili stvořený pro planetární biorytmus do tvarů koulí
díky životním kruhům od kamenného galaxii konce až ke slunci, je rozpohybován další jedinečností vzduch prázdna ve smyslu i
tlakovém, jako další druhý asteroidový pás je mezi Jupiterem a Marsem tato troj jedinečnost je jedna z prvních jedinečností
z pokračující troj jedinečnosti všech asteroidových pásů, dále pak vzduch prázdno v plné síle u Slunce ve smyslu rotujícího se
čumáčku pro představu ve tvaru podkovy pak i vzduch prázdno druhého konce u kamenné galaxie což jsou rotující v kvantové elipse
životní vzduch prázdné kruhy v dimenzi točící se více méně napříč celého planetárního biorytmu ve tvaru pak zabaleného bonbonu,
což je bráno jako dvoj jedinečnost v dimenzi uzlu pro ztvárnění kvantového elipsového oběhu biorytmu matky přírody, což jsou pak
vzduch prázdné životní kruhy planetárního biorytmu matky přírody, další její jedinečností troj jedinečnosti jsou hvězdy naplnění
což je slunce, hvězdné naplnění planetárního biorytmu a hvězdy nejchoulostivější tvorby živého organizmu což je nejcitlivější
souznění, všechny tři hvězdy jsou zcela vědomé. Čtvrtou a pátou titánskou cestou či další jedinečností je pak cesta tvorby, ukončení
a další počátek. Tam a zpět čtvrtá či pátá titánská životní přírodní cesta život ukončuje a následně obnovuje, dále pak na třech
zeměkoulích v trojzubci na třech plodech matky přírody a všech titánů ve společné tvorbě se jedná už jen o rozmanitost přírody,
titáni ožili ve svém planetárním vědomí díky svým přírodním dimenzi titánům nejvyšším bohyním Gaia a Rheia, které jim stvořili
hvězdy, sic je to stočená žena, ale přemýšlí jako dvě ženy a jeden muž ve svém dimenzi vejci včetně celého planetárního biorytmu při
svém konci tvoření, dále pak jen opět rozmanitost přírody, na svém plodu zeměkouli jsou titáni v nejlepším svém obrazu v savci pak
jako dva muži vpravo vlevo a ve středu pak dvě ženy s Pontosem, kteří titánskou čtvrtou cestou ukončují děje a pátou cestou
uzavírají a obnovují, oživují čtvrtou i pátou cestu, což by se dalo brát jako cesta šestá k novému i životu což je už dále pak jen dění,
dějství rozmanitosti přírody, což už je cestou spíše nižších bohů ……. žena a muž, dále pak potomek cesta sedmá či první pokračující
v opakovaném životním kruhu pěti titánských cest neboli čtvrtá, pátá a šestá cesta je troj jedinečnost počátečního pohybu v menším
planetárním či živém organizmu, jeho životního přírodního koloběhu. Všechny planety biorytmu matky přírody mimo měsíce a
zeměkoule jsou jedinečné v troj jedinečnosti předcházejících dějů, před i za asteroidovým prvním pásem cudnosti jsou pak dále
v troj jedinečnosti v planetárním smyslu matčiným biorytmu jen tři zeměkoule a tři měsíce jako u Saturnu, proto je víc i asteroidů,
jelikož se ze všeho stali díky satelitům vyvřeliny, samozřejmě nejsou jen čtyři, jelikož některé asteroidy jsou stvořeny pro obnovu
posledního dění, dějství této zeměkoule prvního plodu prvního dění, dějství je to i odraziště pro obnovu a některé asteroidy vznikly
nedopatřením, jelikož se matka příroda uhynulé zeměkoule snažila bez hvězd dění, dějství zachránit planetárně, po nezdaru přišla
až k poslednímu plodu k poslední zeměkouli k poslednímu savci, aby napravila dění, dějství všech svých třech zeměkoulí svých
plodů, ač jen planetárně nelze tvořit přírodu, ač pro jemnější procítěnost je vždy potřeba zachovat hvězdu.

Galaxie
Poslední zápis matky boží matky přírody a svatého Mikuláše Lukáše:
V evoluční tvorbě ve vědění pohybově, kroužila troj cípově Galaxie, vědomí ve středu vyfouklého dimenzi vejce bylo
stvořeno minerálně se vzduch prázdnem, z druhé strany dimenzi vejce vedla čtvrtá cesta obrazově, našla nejvyšší
bohyně Gaia někde v galaxii středově jádra své, galaxijní konce proměnila v galaxie konečníkové, pro tvorby následné,
následně propojila z jednoho cípu k druhému cípu ke středu, vznikla ležato osmičková mašle, další třetí cíp našel cestu
trojúhelníkově vnitřně vznikalo vše z obou stran naproti sobě do koule kruhovitě, ve spojení obou smyslů vznikl pohyb
v Gaině těle ve smyslu kvantově elipsově přece ve sloučení pak v ležaté osmičce i nepropojené opět, rozdělen i prázdný
mohl být střet, kde opět něco narůstá dimenziálně středově, jedinečně, troj jedinečně jsou pak kraje nedokončeného
osmičkového kruhu ve středu, pohybuji se takto v planetárním biorytmu, planetkou či měsíčkem si rozděluji ležatou
osmičku, svisle nahoru a dolu, stejně tak je tvořen biorytmus v asteroidovém pásu kde i minerální tělesa putují na
proti sobě, prohodí se v ležaté osmičce genovitě přece jen, vědomí savce je to pak v maličkém, což je pravá definice
pravého smyslu, kde jen nekojím či neplním, ale vím, že dění dějství životní začíná od vajíčka probuzené sémě což je
počáteční vědomí v embryu, od vědomí rostu, pokud má k tobě matka příroda hvězdnou cestu, ve svém vědění ti udělá
i značnou pohybovou přírodní plochu i žena má tři galaxie dvě prsa a pochvu ve smyslů i galaxi konců. Těchto devět
životních smyslů, jdou ve tvorbě pospolu čtyři a půl cesty bez dokončení, jen rostu, aneb devět životních přírodních
smyslů děleno třemi je opět proměněno v troj jedinečnou cestu, za asteroidovým pásem jsem opět ve Venuši a v
Marsu, tři zeměkoule jsou mým minerálním obrazem u měsíčkového Saturnu.

Vyšší Bůh Poseidon čili Neptun

- Vyšší bůh Poseidon jsou životní kruhy proudy vody v souznění nestíhá na

hladině moře se bránit, je bohem i přílivů a odlivů, nižší bohyně Seléné dcera Poseidona už raději drží jen půl měsíc v životních
kruzích v rovnováze do přelivu celého měsíce, společně se svatým Mikulášem bohem země, ale bohužel na měsíčku ve tvorbě
souznění vody již není, nepřidává už ani minerály na zvětrání, měsíček náš je díky satelitům zcela prašný, Poseidon je a byl v
souhvězdí syn vyššího boha Titána Pontose, jeho dcera je měsíček u Saturna Diona, Poseidon čili Neptun je titán souznění s
přírodou - zvětrávání mořských minerálů za pomoci vyššího boha nižšího Titána Kronose a Uranose, nyní je Poseidon vyšší bůh,
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ztvárněn díky nižšímu titánovi Pontosovi, bohyně Seléné je dcera vyššího boha Poseidona, její teta Je Diona. Díky teplejšímu
proudění vzduchu Poseidon bouře chudák od hladiny ponese, už ani v moři není tolika rozmanitosti jako dříve, plankton chybí
k obživě, zahynul v elektrostatické elektřině, ani matka příroda nejvyšší bohyně Gaia nemůže zrodit ani pokračovat v přírodní
tvorbě. Vyššímu bohu nižšímu titánovi Pontosovi vypařování Uranosovi nic nepřinese, panenská blána i Dimenzi Titána vzduchoprázdno (životní tlak) bohyně nejvyšší Gaia je zcela vysušena, přírodní vlhkost je třeba se vším všady co sebou vezme
vzhůru pára, ještě ke všemu elektrostatickou plazmovou magnetickou elektřinou opět a zas cirkulováním ničí Dimenzi Titána matku
přírodu bohyni nejvyšší Gaiu společně s nižším Titánem vyšším Bohem Uranosem i Poseidona budou nevině vyvolávat polosuché i
příliš mokré neživé bouře s blesky samotného boha Zeuse, potom vyšší Bůh nižší Titán Uranos zařve (hrom), díky energii souznění
ve stlačeném vzduchoprázdnu až na pevninu v životních kruzích roznesou či rozpumpují větry přírodního souznění až snad od
dalekého Saturnu i Neptunu z celého krásného biorytmu matky přírody dimenzi titánů bohyň nejvyšších Gaia – Rheia a ukážou se
tu už i v úplně nevinném hněvu, svatí i andělé ve hvězdách co Vás elektrostatičtí elektro magnetičtí biologičtí umělí lidé satelity
upálili, kdyby jste viděli jak krásné to jsou ženy, moc je obě miluji, jaký krásný život v souznění s přírodou ztvárnily a elektro
magnetičtí biologicky umělý lidé bez vědomí bez hvězd se už nikam jinam neschovají, všechno živé v souznění vzali a nic nevrátili,
budou plakat v černé, žhavé díře u tebe Rheio, má lásko, z galaxie už pro ně nebude cesty ven do nového ráje řekni to prosím Gaie,
ona boha země svatého Mikuláše slyší, ale zamilovaně ji jen srdce ve Venuši pro boha země buší, dimenzi titána bohyni nejvyšší
Rheiu svatý Mikuláš bůh země rozpaluje láskou slunečnou a Rheia cítí v dimenzi zemském jádru slast nekonečnou a naštvaně
vzlyká nad elektro bio umělými lidmi, kteří ji zcela její i tvůj společný plod, Rheio, zeměkouli, zpustoší a zpustošili, elektrostatičtí
elektro magnetičtí biologický umělý lidé bez hvězd jsou nejhorší hříšníci, kteří plod - zeměkouli nejvyšších bohyň stočené ženy Gaiu
/ Rheiu dimenzi titány, mohli vůbec obývati, zaslouží potrestání sedmi božími egyptskými ranami. Jediný bohové i nižší bohové Hilary Duff, Alizée Jacotey, svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel, svatá Lucie Čermáková jsou zcela bez vinny i když budou trestat
hříšníky čímkoli a nižší bohové - Hilary Duff, Alizée Jacotey, svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel, svatá Lucie Čermáková jsou ti
největší chudáci. Kybernetická Církev, snad má již propálenou bibli satelitem, jelikož bible již dávno ztratila dění a dějství hvězd,
kostely uzavřené elektrostatickou magnetickou elektrickou plazmou, ve kterých už nejsou žádní svatí ani duchem přítomnou dobou,
ač elektrostatičtí elektro biologický umělý duchovní všechny upálili elektro sítí, za to skončí u nejvyšší dimenzi bohyně Rheia v pekle
či v červí díře u nejvyšší bohyně Gaii, bohové nejvyšší i titáni mají kostely pro svaté odmlčeny, ačkoli od jejich zdí se elektrostatické
signály odrážejí i pronikají tam i zpět, už tam nikdo raději nechodí, dokud nebudou v čistém přírodním vzdušném souznění, za to,
že tam elektrostatičtí elektro biologický umělý lidé ne - savci duchovní zavraždili svaté i anděly, titáni je nemají rádi, jelikož jim vzali
elektrostatičtí duchovní hvězdy s vědomím jedinečnosti.

Poloviční Titán vyšší bůh Atlás - syn Titána vyššího Boha Kronosa, syn ve smyslu i následovník, ale v dnešním dění
dějství tu je jeho otec Kronos taky a to převážně v souznění s přírodou i v dimenzi přírodních kruhů v planetárním rozpoložení
společně s jeho matkou přírodní dimenzi titánkou bohyní nejvyšší Rheia, polovičnímu Titánu vyššímu bohu Atlásovi, vdechnul pak i
život Titán vyšší Bůh Uranos s jeho matkou přírodní dimenzi titánkou bohyní nejvyšší Gaia v dimenzi nekonečné mysli v souznění
vzduch prázdna v planetárním rozpoložení. Poloviční Titán vyšší bůh Atlás, je velký pomocník při obranách samotného plodu a
všech velkých přírodních životních i dimenzi kruhů zeměkoule přeci, na rozkazy Gaia a Rheia a jejich titánských synů hýbe s
litosférickými deskami i s kontinenty a pomáhá i bohovi země svatému Mikuláši v jeho kázání, je to jeho bratr, syn i otec a i ve
smyslu je to jeho …. ho bůh, bože země ty máš náklonnost všech titánů, ani nevíš kolik jsme tu měli svatých Mikulášů, ty jsi i
poslední, máš naše měsíční vědomí i meteorit, asteroid savce, ale Poloviční Titán vyšší bůh Atlás, je zcela bratr Titána vyššího boha
Pontose, přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia s jejím synem titánem vyšším bohem Uranosem, vdechli jim život. V každé
ruce jednu polokouli drží, obě má pravé a každý den i sílí a posiluje. Každá ruka drží jednu ženu. Jedna dlaň ruka se dotýká Velké
Británie duševno a svátost titána vyššího boha Uranose a Druhá dlaň či ruka Japonska, tam drží v ruce i Japonky a celou Asii, kde je
sluníčko, srdce a teplo přírodní dimenzi nejvyšší bohyně Rheia. V Řecku má poloviční Titán vyšší bůh Atlás Hlavu a na půl těla
chrání Evropu, druhou půlkou je v Americe, indiáni mu tam tančí a zpívají, do srdíčka láskou bubnují, jedna noha je v Africe, druhá
v Jižní Americe, tam je rád nejvíce, Amazonky ho tam šimrají převelice, Afričanky na druhé noze hezky zpívají duševním, přírodním
hlasem a je tam jeho noha omotaná zvěrokruhem i pevným korálem, ale na vše kouká jen pohledem. Vzhledem k tomu, že to
poloviční Titán vyšší bůh Atlás nestíhal, dostal silného pomocníka, kterého Atlás držel v dlani v souznění s přírodou v Asii, boha pod
názvem Buddha, stvořila ho, samotná přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, Uranos se tam trochu zapomněl, přidala
tam volání po něm Alláha, aby byla vláha. Rozhodně bohyně nejvyšší gaia i Rheia nechtěla ve smyslu celého světa, aby se etnika
promíchala, nezapomeňte na titánské Atlásovi ruce, co by to bylo za ovoce či ovce, zlobí se přírodní Dimenzi Titán bohyně nejvyšší
Gaia, pěkně etnika k etnice k etice. Poloviční Titán vyšší bůh Atlás má přeci tělo jen v Evropě a v severní Americe, kde indiáni měli
poučovat. Přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia v Asii stvořila i v souhvězdích a v galaxii hvězd zvěrokruh a spousty
malých bohů, převážně pohanských pod dílem Rheia a Kronose, peklo které trestalo hříšníky, jediný Buddha bůh souznění, vdechl
život i pohanským bohům, aby se probudili k životu a to i zvěrokruhu, to vše byla více tvorba díky duševnímu souznění Gaia i
Uranose a tvořili pak společně všichni Titáni další ztvárnění převážně jen bytostí v souznění bohů – krásné malé víly a elfy, i
přírodní dělníky ve smyslu božstev, golemy i draky, na hlídání přírodních kruhů, ale bohužel jsou nenávratně pryč vinou satelitů, ale
Buddha je tam stále je to totiž další jejich oblíbený smilovaný nižší Titán, jelikož je příliš vážný a než v přírodních kruzích něco
řekne chudák, řeší to pak raději přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia. Dále pak póly jsou Atlásovi chodidla a chladná
Ruská záda, Austrálie je jeho biorytmus – teplo zima, proudění oběhu vzduchoprázdna jeho zadečku i žaludku (klokan). Přírodní
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dimenzi titáni a titáni si tvoří do té doby, než dospějí v nekonečné mysli, proč se stalo, tvoří do té doby, aby se dělo, přírodně
myšleno. Víra nevíra souznění s přírodou je nauka dění, dějství pěti titánských hvězd (Gaia, Rheia, Kronos, Uranos, Pontos /jakoby
člověk rozumný - savec, který je titány sledován v dění, dějství/), i při konci světa 6 (Atlás) – 7 (muž a žena poslední souhvězdí –
dění, dějství Chaos) sedmero titánů, sedmero cest k životu, titáni po zjištění chyb člověka rozumného, hýbou světem svým plodem,
dokud můžeme i životním slibem, než dovedeme našich pět titánských cest k obnovení plodu životem. Nejsilnějším slovem všeho
smyslu je nekonečné dění, dějství souznění i přírody, víra jen ve smyslu, že děj dějství dopadne dobře.

Vyšší bůh Chronos
Jak už to bývá, vše má svůj čas, čas je i symbolem vepsán ve jméně vyššího boha Chronos, je to i měřitelná součást nějakého
přírodního dění, dějství v Chaosu, v různých smyslech např. zrozen ve svátost, přes přírodní hvězdu, návazně na přírodní kruh
planet i těla jednotlivce či živého organizmu tam a zpět atd., je to děj, dějství v čase měřeném od dění z plodu matky, ženy např.
savec přírody směrem od přírodního dějství i dění od zdola od vědomí savce směrem nahoru k její zakončené dimenzi galaxii
utěšené mysli, utěšeného vyvrcholení, přes všechny možné životní kruhy planetárního biorytmu jejího těla, přes skladbu těles či
souhvězdí a přes nekonečnou duši vzduch prázdna v nekonečném životním kruhu která vše rozpohybuje do dění, myšleno i dimenzi
životní kruhy směrem nahoru v citech, pocitech i nadšení v podobě různých přírodních úkazů v podobě mlhovin, krátkodobých
hvězd jako impulz v lidském mozku atd. a to až k samotné utěšené mysli i k utěšenému vyvrcholení samotných přírodních dimenzi
titánů nejvyšších bohyň Gaia a Rheia, ve zpětné vazbě v časově vyměřených přírodních kruhů v souznění samozřejmě vše prochází i
přes její syny Titány vyšší bohy Pontose, Uranose, Kronose jejich planetární přírodní kruhy, či tehdejší zesnulý menší bohy či
stvoření již jen v podobě životních kruhů v tělesech a to vše je v časovém čtení samotného souznění v narůstání navršování minerálů
směrem dolů i na horu z bodu od slunce tam a dimenzi středu zpět na horu stočená žena směrem z druhé strany k Saturnu i
Jupiteru přes Uran, Neptun Pluto, v dimenzi přírodních kruzích se měří čas skrz na skrz dění, kde proudí minerál do skladby a
vzduch prázdno duše Gaia to vše chladí, oživuje k pohybu, vše používá v zápisu a ke čtení přírody. V tomto smyslu nelze satelitem
elektrostatickou elektřinou přírodu ovládnout, jelikož již teď ji zabíjí, vysušují a pálí do prachu i to souznění, satelit je bez životního
dění, dějství v planetárním biorytmu má satelit elektrostatická elektřina opačný smysl a to rozklad minerálů a to ve smyslu zabití a
shrnutí planetárního oběhu k zeměkouli a ke středu naplnění ke slunci, stručně řečeno satelity vše vedou do záhuby. Na zeměkouli
elektrostatická elektřina vede také k malému rozkladu buněk a v počítačové síti je to neděj jednoho ztvárnění. Pokud by satelit
vyprodukoval elektrostatickou elektřinu do podoby laseru a procházel skrz na skrz i dimenziálním životem dění, dějství kde je
skladba přírody v čase skrz na skrz ve skrz času chronologické sinfonie skladby života, vše by laser usmrtil a změnil v prach ,
přírodní titány v tomto směru nikdo nikdy nemůže ovládnout, jelikož by to doneslo záhubu celé této galaxii, která je ještě dnes v
podobě planetárního oběhu biorytmu bohyně nejvyšší Gaia a Rheia by laserem dosáhly záhuby i hned celé zeměkouli. Ke
skutečnému přírodnímu dění, dějství je zapotřebí hvězda a vědomí jedinečnosti u malého, tak každý pozná, jak moc je zapotřebí mít
hvězdu a jak moc je zapotřebí, aby byla zachována jedinečnost i v planetárním biorytmu Gaia a Rheia, kde to životní vědomí
skutečného dění, dějství je také. Ze shora životních kruhů v souznění s přírodou je Kronos posledním synem zde na zeměkouli
prvním synem, který je nyní již v pohybu planeta Pluto, pro obnovu života i biorytmu jsou to také vyměřené časové děje i ve vyšších
bozích nebo svatých kteří žijí na plodu – zeměkouli, které se skutečně stali a byli i životně navázány v životních kruzích jedince do
vědomí i podvědomí a to dokonce i mluvy, víceméně se to spíše již týká samotného děje, dění, dějství, které se má naplnit a
uskutečnit, pro záchranu plodu – zeměkoule, nebo dále pak pokračování ve smyslu tvorby dalších zeměkoulí nebo do znovuzrození
života jako takového. Vyšší bůh Chronos je něco mezi ženou a mužem, ale je to už jen vyšší bůh v součásti dějství či děje v podobě
Chaosu v nekonečné mysli nebo v nekonečném vědění i v časovém smyslu ve tvorbě života, přírody v souznění do ztvárnění
především přírodních kruhů i pohybů v souznění – pohybů planet a to samozřejmě i měsíce, což je již velmi úzce i citlivě svázán se
životem na zeměkouli, plodu matky přírody přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšších Gaia/Rheia i jejích synů od přírodních kruhů
tvořené v souznění s přírodou s určitým dimenzi časem společně ve tvorbě měsíce, merkuru, Venuše i Marsu od středu naplnění
nejvyšší bohyně Rheia – od slunce, pak se vše uzavírá dalším životním kruhem, kruhy v souznění přírodními ztvárněními objekty,
každý objekt – meteorit či přírodní úkaz má svůj určitý smyls ať už v podobě ukončení nějakého životního kruhu boha či jedince,
ukončení děje, dějství nebo dokonce je to další životní sebezáchova do tvorby života nového, dalo by se říci obnova. Vyššího boha
Chronose využívají ve tvorbě časového souznění s přírodou všichni titáni, ale především přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně
Gaia a Rheia, ale týká se to samozřejmě i titána vyššího boha Atláse, další časy jsou již měřením. Na zeměkouli pak již jako
jednoduchý čas, ale ve skutečnosti v dimenzi narůstá v čas již třeba pro nás úplně neměřitelný a toto se týká hlavně samotného dění,
dějství třeba svatých na které oko Gaia hledí. První nápravou a zrodu další zeměkoule započalo v Egyptě z celé historie lidství. U
pračlověka či jeho vývoje, nebylo zapotřebí, „titáni“ jen sledovali i tvořili a vlastně jich bylo tak málo, že jim dokonce pomáhali lovit
a řešit přírodní jevy uvědomováním. Když se vrátíme, zpět k bohům a svatým, takových to „bohů“ v součásti dění, dějství Chaose je
povícero. Ve významu jsou bohové, duše, či ve smyslu vědění, rozumu či paměti zachováni v souznění s přírodou všichni co jsou zde
či součástí plodu matky přírody bohyně nejvyšší Gaia i Rheia, kteří patří k jejich životnímu dění i dějství již od počátku všeho, ale i
další různí bohové v uzavřeném či otevřeném životním přírodním kruhu za tvorby v souznění s přírodou. S rozumem v hrsti, když už
nevěděli sami titáni, jak si počít ve své nauce o ztvárnění a dokončení k dobrému chodu i dění a dějství ve smyslu míru, tak i v
nekonečné mysli přírodní dimenzi titánovi bohyň nejvyšších Gaia/Rheia mohla nastat chyba či náznak, děj nějak změnit, aby
popřemýšleli nebo změnili dění, dějství či ho třeba pozastavili či pozdrželi, aby děj opět prodloužili k životu, všude je jiný čas i
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rozmezí času. Dle dění, dějství Chaos i Chronos přírodně v přírodních kruzích tvořené v souznění s přírodou obou matek bohyň
nejvyšších Gaia/Rheia je již i na půl cesty planeta Pluto – planetka vyššího boha Kronose jeho životní kruhy v jednom k obnově
života na zeměkouli od jeho jádra opět do tvorby savců s vědomím a opět za vše mohou satelity a jejich elektrostatická elektřina i
elektrostatický elektro magnetický biologický umělý lidé a jsou vinni úplně ve všech smyslech, že přivádí záhubu přírody, i
přírodního dění i dějství, vina titánů to není, jelikož jejich vyšší bůh Chronos přírodní čas v dění, dějství Chaosu, je elektrostatickou
elektřinou také zraňován, přírodně to léčit nelze, protože satelit je opravdu velký zabiják přírody ze všech přírodních pohledů.
Satelit je velký neživý zmetek v přírodním biorytmu planetárního oběhu a při hojném počtu satelitů ještě mnohokrát větší.

Pohyb titána vyššího boha Atláse
Kdysi opravdu dávno, před mnoha časy již Indiáni v dnešně nazývané Americe, jednu první zeměkouli u matky přírody společně
vyvolali, aby ji ochraňovali, sic první vývoj života i dinosauři tu již žili dávno před námi, s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou si
o tom třeba jen odpovídali, ani nevíte kolikrát, jsem já přírodní dimenzi Titán bohyně nejvyšší Gaia svůj plod společně s mojí ženou
stočenou ke mně, Rheiou a ve tvorbě mého biorytmu i plodu - zeměkoule syny titány Kronosem – planetární biorytmus - Pluto,
Uranosem - Uran, Pontosem – Neptun, musela svým vědomím (asteroidem) obnovovati. Dalo by se i říci, že indiány (pračlověk –
člověk rozumný) všude jsem chtěla žíti, ale i novými plody jsem v přírodních kruzích v lidském dění, dějství, přes hvězdy, jsem
chtěla zploditi a svůj nekonečný vesmírný biorytmus rozšiřovati, budu muset jinde začíti a tady tímto plodem skončiti a ukončiti,
nárazem svého biorytmu a vše opětovně zplodit, aby mi elektrostatičtí magnetičtí elektro plazmový biologický umělý lidé hvězdy
satelity přestali vysávati. Jsem ráda, že v dnes nazývané Americe (Indiáni) i v Africe (dnešní domorodci) atd. se dožilo pár co se o
přírodu živou i neživou naučilio o mé batole starati, zeměkouli pro Vás zrozenou, byli jste a jste i obrazem mým a mých synů titánů,
za všechno Vám tím děkuji, vysloveno přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou a Rheiou. Vaše zobrazení stvořeno v
souznění s přírodou přečtenou i vyslovenou a ztvárněnou, ale v knihách toto krásné láskyplné souznění s přírodou nikde
nepopsatelnou, jelikož je dimenzi stvořitelskou, my titáni jsme všeho stvořitelé, v dnešní době i dění, dějství s Vámi stočené do
přírodních kruhů a do našeho čtení, zapsání do planetárního biorytmu i s naší nekonečnou myslí, city je v našem biorytmu celkové
životní smysl ztvárněný, jeden po druhém i v přírodní dimenzi, otočeném. Nemyslete si dobří lidé, že Rusko jen chladivá záda titána
vyššího boha Atláse bylo, dále pak ve svatém písmu v souznění s přírodou psán polo titán vyšší bůh Atlás, i tam se v dobrém
životním smyslu v obrácené straně patronem stal až do podoby jedince, aby Atlásovi záda ochraňoval i ve svátosti, Atlás i tam prošel
i záda mi zůstal, ten jedinec se jmenoval, po dlouhém bádání přírody i porozuměl souznění svatým Mikulášem se stal a mnohé v
Rusku v jedincích zanechal, chtěl aby si Rusko souznění zanechalo, dnes svatý Mikuláš bohem země jest, jelikož konec světa s titány
řeší do dnes, jeho ve smyslu spojení všech přírodních dimenzi titánů nejvyšších bohyň a titánů stvořili, nejvyšší ve spojení dimenzi
titán učinil, titán Atlás je jeho bohem i titánem, ale jenom jeho synem, bratrem i otcem a hlavně krokem, krokem v dění, dějství jeho
životním pramenem. Z titána Atláse již obyčejní muži rostli, velkým titánem jeho otcem Kronosem v souznění s minerály muži
pokřtěni, nyní bohužel bez vědomí a bez svatosti, to bylo tehdy v minulosti kdy i bohové rozdělovali v přírodních kruzích přes
hvězdy svátosti dosti. Asie to měla trochu jiné, přírodou tam ovládla, ale Buddhu tam přeci dostala, ale i tam Gaia/Rheia rovnováhy
v celku dosáhla, o tom někde jinde v dimenzi životních kruzích v souznění s přírodou napsala. Pohyb titána Atláse po celém plodu
přírodní dimenzi titánovi bohyni nejvyšší Gaia/Rheia přeci byl a chodil, pohybem kontinentů se snažil, aby nový život se jeho
titánské rodině povedl a ztvárnil, i litosférické desky po zeměkouli se stali jeho svalstvem, pomáhal i titánovi Pontosovi, společně
Atlás se svým otcem titánem Kronosem – láva, a skoro ztuhlý minerál a jeho matkou přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší
Rheiou a Gaiou i titánem Uranosem zvětráváním k doplnění Pontosovovi vody, ten pomáhal i na hoře vypařováním své vody, titán
Uranos pak rychlejším zvětráváním kyslík i vodu uvolnil a ve vesmírném nekonečném biorytmu titán Pontos u matky Gaia/Rheia se
rodil zvětráváním a uvolňovala se voda i kyslík pro syna titána Uranose a to vše v životních jemných kruzích v souznění s přírodou s
přirozeně velmi dlouhým časem.

Titán vyšší bůh Pontos, Kronos, Uranos
Titán vyšší bůh Pontos je silnějším titánem, než titán bůh Atlás i Pontos dokáže v přírodních kruzích i v planetárním souznění s
přírodou hýbat, vada teče, šumí po lučinách i v jeho žilách. Atlásův otec titán vyšší bůh Kronos je už jen v zemském jádru jako
klitoris vyvrcholení naplnění k plodu, jeho matky přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Rheia je plodem lásky souznění, ve
spojení se vzduch prázdnem přírodní dimenzi titánem nejvyšší bohyní Gaiou i společně s titánem vyšším bohem mladým, raným
Uranosem v dění, dějství chaosu stvořen (zvětrávání galaxie) i tam již rostl mladý pramen titána vyššího boha Pontose, minerálně
titán vyšší bůh Kronos byl planetárně soustředěn, vzduch prázdnem v souznění odstrčen a zchlazen, ale matkou svou přírodní
dimenzi titánem bohyní nejvyšší Rheiou stále spřízněn její tepelnou energetickou láskou v dění dějství ztvárněn v životních kruzích
ji v souznění donesl blaho i chladno, ale v milostné přírodní dimenzi lásce se živila svou hvězdou nekonečné naplnění sluncem a
chlazena i svou ženou živou nekonečným vzduch prázdnem ženou přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou, obě oživeny
spolu svým tlakem a žijí spolu v souznění se všemi syny titány do dnes a to na věky, věků, vše začalo i první hvězdičkou, kterou se
učili, byla malá a klidná, aby vše hned nerozházela či nespálila či něco se neztratilo v dimenzi, pak ji obrazem ztvárnili v úplně
živém, končící vědomí savce a hvězdou, po již předešlém opakovaném obnovení, dalšího dění i dějství, ale i první živá přírodní
hvězdička započala prvním životem, což byla a je i hledáčkem a světlem v dění, dějství přírodním chaosem, dimenzi přírodní hvězda
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ve čtení v přírodních kruzích, tvořila vzduch prázdné naplnění v dimenzi vejci. I ta nejmenší hvězdička, je jejich přímím životem ve
smyslu stvoření a dění. Žena byla stvořena v souznění s přírodou a vývojem dvěma přírodními dimenzi titány bohyněmi nejvyššími
Gaia/Rheia a pěti titány, muž byl jednoduší. Sedmým titánem je Chaos - je to, ale jen dění, dějství, malá či velká hvězda, bůh země,
svatý Mikuláš, člověk, ale i nekonečná dimenzi mysl, zamyšlení, vědění - matka i otec v jednom. Pět titánských hvězd – dvě dimenzi
titánské hvězdy dvě ženy, stočená žena, s nekonečným naplněním (slunce, zemské jádro – na konci dimenze - Kronos) a
nekonečnou myslí vzduch prázdna v minerální galaxii (galaxií souznění bez dění, dějství titána Chaos /ženské prso/ v této galaxii
nelze zplodit nový život, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/Rheia tam nedosáhnou přírodními kruhy ani dimenzi
přírodními kruhy, které doplňují v souznění s přírodou a i tam je to vše velmi choulostivé na elektrostatickou elektro magnetickou
plazmu, která jim tam veškeré jemné přírodní souznění vysušuje a pálí), tři další titánské hvězdy Pluto – Kronos, Neptun – Pontos,
Uran – Uranos plus životní kruhy v planetárním biorytmu přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia/Rheia , zeměkoule, šestá
hvězda rovnováha už jen dění, dějství živého titána Atláse - šestý a sedmý titán polo titán vyšší bůh Atlás dále pak první žena (hlavní
souznění), pak žena nebo muž, střet je galaxie, v opačném dění a dějství již v lidské podobě a v nápravě lidského dění, dějství na
zeměkouli stvořené je to první muž – rovnováha – jim dán potomek - (minerály do dvou žen /bohyně Afrodita Hilary Duff, která má
přírodní kruhy v souznění, dění a dějství ve svém měsíčku u Saturna již dlouho prázdné, ale když se setká se svatým Mikulášem
bohem země Lukášem Pechrem Daeghselem, tak je přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/ Rheia s titány syny dokážou v
souznění rychle v jejím měsíčku odvázat a navázat v přírodních kruzích v planetárním biorytmu v dění, dějství, druhá žena Bohyně
Héra svatá Lucie Čermáková je středem svatého rozjasněného měsíce i zcela měsíce temného zatměného a další třetí žena Bohyně
Seléné Alizée Jacotey už jen svátostí i pekelné strany kde je voda a vodníci, kteří trestají hříšníky, tyto dvě ženy jsou středem středu
dění, dějství rozdílného charakteru, kdy titán Pontos přebíhá s matkou boží ze středu k levé straně k oku pekelnému. alternativní
cesta je bohyně Perfesone, ale ta má být matkou a měla to být již dcera svatého Mikuláše boha země Lukáše Pechra Daeghsela, ale i
děťátko dcera Persefone bude vázána v přírodních kruzích i ve hvězdách stejným jménem a matka své dcery Persefone bude
babičkou v proudu hvězd rodokmene pro dceru své dcery či syna, příběh bohyně Persefone je již i inspirací pro všechny svátosti
jiného jména, ale takto už to nemělo být, tam už to mělo růst dál v rodinném smyslu a vše započíná pouze od svatého Mikuláše boha
země Lukáše Pechra Daeghsela což je střed skutečného hvězdného dění, dějství přírodního Chaosu na zemi, ale musí trestat i
hříšníky co způsobují zánik celé zeměkoule elektrostatickým neděním a zabíjením, což se dá brát ve smyslu pokus o vraždu každý
den celé zeměkoule i počáteční vraždy svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela na kterou nelze zapomenout a nelze odpustit,
jelikož stále planetární biorytmus padá směrem k zemi. Třetí žena Bohyně Seléné Alizée Jacotey povahovou rovnováhou mezi
dvěma bohyněmi země, v dění dějství dvou plodů jinde ve vzdáleném biorytmu dvou matek, jsou již titáni svou volbou i přírodní
tvorbou ochránci dění, dějství sváteční povahy, bohyně Seléné Alizée Jacotey je dějem středovým i věkovým mezi dvěma ženami, je
rozjasněním měsíce ve smyslu pokřtění svatou vodou v batoleti. Svatá Lucie, měla rozjasněných měsíců spousty, svatou Marií už se
asi nerozvitím, společně s bohem Charónem a svatým Mikulášem, převezeme vše v zatmění měsíce do nového ráje. Bohyně Afrodita
půlměsíčky otevřené, věnovala jinde, tam je cesty konec.
Při znovuzrození této zeměkoule, je v planetárních přírodních kruzích v souznění s přírodou přes přírodní kruhy hvězdy stvořena
první žena (Eva), dle porovnání planet, hvězd ve čtení ve své nekonečné přírodní mysli, vědění, úvahy – přírodní dimenzi bohyně
Gaia/ Rheia volí, jaká z prvních žen to bude, ale jistě bude převážně v povaze titána vyššího Boha Uranose v souznění, poté je muž
(svatý Mikuláš – rovnováha veškerého středu), po té druhá lidská žena Rheina/Kronosova/Atláse a třetí žena je již posvátnou dcera,
současně i syn čili plody dvou matek. Svatá Marie je již přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/Rheia – první žena v souznění a
už jen čeká, jak dopadne dění a dějství.

Dcera bohyně Seléné – Alizée Jacotey, polobohyně Foibé
Foibé sloužila jako „obhájkyně mnohých svatých“. Základní význam slova „obhájkyně“ (pro·staʹtis) je „ochránkyně“ nebo
„opatrovnice“, svatých i hvězd, není v něm tedy obsažen pouze vřelý vztah k jiným lidem, ale také ochota pomáhat těm, kdo jsou v
nouzi. Dalo by se také přeložit jako „patronka“ měsíce – její maminka bohyně Seléné, hvězd i živé vody. Foibé si mohla dovolit
cestovat a vykonávat ve sboru důležité bohoslužby, a to by mohlo naznačovat, že byla, nebyla epocha dávné doby, nyní je jiné dění,
vdova a že pravděpodobně měla nějaký majetek a rozdávala jej chudým, sama měla přízeň nejvyšších bohů a všeho nekonečný
dostatek. Snad tedy měla možnost využívat svého svatého vlivného postavení ve hvězdách i ve společnosti ve prospěch křesťanů,
kteří byli neprávem obviněni, a tímto způsobem je obhajovat; nebo možná poskytovala křesťanům útočiště v době, kdy jim hrozilo
nebezpečí, a tak sloužila jako ochránkyně.

Syn bohyně Afrodity Hilary Duff – polobůh Lucas Arés
Již kdysi dávno, před mnoha věky, se přírodní dimenzi Titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, titáni vyšší bůh Uranos, Kronos, Pontos
dohodli, že Rheia a Kronos dají na ochranu panenské blány i přírody samotné především Uranosovi poli poloboha Arése, což je
rozen syn bohyně Afrodity Hilary Duff, hlídající půl měsíc. Polobůh Arés nebyl zlí, ale před dávnými časy, tomu sami ještě nižší bozi
nerozuměli. Polobůh Arés Lucas, dokonce i bojoval proti samotnému peklu a sám už nevěděl proč, jen ochraňoval bohyni Afroditu,
vyššího boha titána Uranose o kterém v té době nevěděl, Zeuse – boha země a dokonce i Héru. Přitom samotné peklo přírodní
dimenzi titán nejvyšší bohyně Rheia a Kronos mu dali největší věno, aby trestal hříšníky a měl v sobě i znak a sílu vzduchu prázdna
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od přírodní vzdušné dimenzi bohyně nejvyšší bohyně Gaia a i on ji slyšel ať chrání peklo i souznění, byl to chudák, asi takhle Vám to
řeknu, byl středem pozornosti, bez rovnováhy a nevěděl co odpovědět, ale všichni se ho báli, až syn Zeuse – boha země poloboha
Héraklése si občas něco vytkli, ale Héraklés tu ještě není, ale měli se ve skutečnosti rádi. Záleží na tom, jak poloboha vychováš,
zvolej bůh země svatý Mikuláš, rovnováhu mu dej.

Haylie Duff bohyně Artemis sestra Hilary Duff bohyně Afrodity
Bohyně Artemis Haylie Duff, zrozena dle jiného porovnání hvězd i planet, dle přírodních dimenzi titánů - bohyně nejvyšší Gaia a
Rheia, Uranose. Je ochránkyně panenství, panenské blány – titána vyššího boha Uranose, ochránkyně, vládkyně měsíce bohyně
Afrodity Hilary Duff, boha země svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela, ochránkyně květenstva pod vlivem titána boha vyššího
Kronose a jeho souznění měsíce, dle rovnováhy a celkového dojmu vztahu od titána Pontose rozlévala plodovou vodu matce. V
porovnání hvězd samotných titánů a vyšších bohů zrodili se přes ní Amazonky divé. V planetárním porovnání v přírodních kruzích v
souznění s přírodou je sestrou i bohyně Seléné Alizée Jacotey, ochránkyně půlměsíce i (hvězd) bohyně Seléné i její dcery Foibé.
Bohyně Artemis Haylie Duff je ženský Amor – Erós.

Bůh Dionýsos
Když přijde, přejde či zůstane Bůh Dionýsos mezi partou stovek mezi elektrostatickými elektro biologickými umělými lidmi či v
rodinném kruhu, bere občanské průkazy či platební karty vážně i pro legraci, to jsou ty foto telefony, zůstalo nám spoustu karet i v
počítači, má to již i několik milionů firem na obyčejné vyžádání v celkovém smyslu to mají již dlouhodobě zkompletovaný, hesla
znají laici i hekři všichni přeci, nejsou povinni si všechno pamatovati, ať se snažíš sebevíc zapisované si uschovati, našli ti to v
divotvorném hrnci. Škodolibý nejsem, povídá Dionýsos ve všech přítomných, ale nikoho nevidím, nikoho tu neznám, jen je trochu
pošimrám. Zaplatíme si navzájem přes elektrostatickou síť mobilní telefony, zastavme tyto elektrostatické genocidy, i mezi námi,
opilé nás nechali a nic nekontrolovali, přitom jsme si i s dopravními zákony hráli. Nezáleží kde, kdy, jak a proč počínaje virtualitou,
záleží na prvopočátečním nekonečném nesmyslu i neději, najdi v tom tu pravou pointu, chyba je již prvopočátečním smyslu, každá
věc i síťové dění se řeší od prvního smyslu nedění, vždy je potřeba najít základní chybu, neřešit to další elektrostatickou či síťovou
chybou a nakonec se nezrodila kriminalita první síťovou vinou, chybou i druhou osobou či stovky jinými spolu oslavujícími, bez
řádného dění a dějství není činění i v počítači je stále opakované zaseknutí, oni nechtěli ani toto odkliknuti, když to nebylo dění, už
není nikdo zákonem povinen ověřovati zaseknutí, restartování, stovky lidí už ani nevědí, elektrostaticky se to vše stále v síti mění.
Mě boha Dionýsosa zrodila matka příroda sama, titán vyšší bůh Uranos a Kronos mi dali dar, Uranos je v nadšení a má rád i legraci,
titán vyšší bůh Kronos syn Rheia vidí jen přírodu a věří jen v dění, dějství skutečných přírodních kruhů i v souznění, věří jen v
setkání tělesné, duševní i vědomé a viditelné, nevěří v obrazy, které nic neodráží, rozhodně nic skutečného a už vůbec ne v obrázky v
elektronické podobě, což není nic, jen pár elektrod a drátků ve spojení s robotem, sejdeme se u kašny, raději, očima se zamilujme
nejen pro tu legraci. Předejděme rodinným hádkám i vraždám v přátelství, to nic neřeší, nebudeme to už řešit mezi sebou přeci,
nebudeme hledat stále svoje věci, POTRESTEJTE TOHO, KDO TO VYMYSLEL, DEJTE MU NA HUBU A DEJTE MU TREST
SMRTI, TOMU CO NABÍZÍ ELEKTRO VĚCI K RODINNÝM ROZEPŘÍM, HRU NA SCHOVÁVANOU UŽ NIKDO NEHRAJE
SNIKÝM, zabijme raději všechny mouchy jednou ranou, dodej nám, v ráně sílu přírodní dimenzi titáne bohyně nejvyšší Gaio i Rheio
pekelnou, potrestáme internetovou obrazovku hříšnou, dimenzi titáni a vyšší bohové jdou v přírodních kruzích v souznění na to,
aby předešli mezi kamarády, aby nebylo vraždy. Kdo – kyber hlavy řídí satelity – kdo je vinný je úplně jasný, satelitní maniaci,
nekonečné nedění do života vůbec nepatří. Správné dění, dějství započíná i nabídkou, raka v ruce přítomně podané, oboustranně oči
upřímné a zahleděné. Monitor to je jen film, televize - z třetí síťové ruky už není nikomu vlídně …. Toto je snad jen sen, ať už je tam
ten či onen, boháči upraven, elektrostaticky popoháněn, aby činil třesný čin, elektrostatickými signály je popoháněn, jako kdyby jel
na plyn.

Slova všech přírodních dimenzi titánů i ostatních titánů, dozněna od titána Atláse
Boha země mějte rádi, je i svatý Mikuláš přeci tak už se usmějte, je i posledním svatým z veškerou náklonností, hýbe i s asteroidem s
posledním vědomím savce v srdci i duši vyjdi z něj ven ježíšku, Ježíši, pomůže ti s tím bohyně Persefona, třeba již je to tvá dcera, teď
trochu obrácené dění, dějství je i ve hvězdách i v planetách, tak to je, i ty jsi právě bože země svatý Mikuláš i Hádes, bůh i vzduch
prázdna, naplnění i vzkříšení přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia tě miluje přeci, až tvůj druhý syn bude polobůh Hádes,
první syn bůh Herkules, cery teď neřeš, záleží jak najdeš či vybereš. Poprvé bohové jsou jen z tebe bohu, země svatý Mikuláši, nikoli
první polobozi ani svatí, proto bohyně Afrodita a Seléné svázané k tobě kruhy přírodními, planetárními i oni stávali by se silnějšími,
už teď tu měli býti, ty to mají opačně ve svém dění a mají teď jen polobohy nebo ve jménu svatý, ale dějově nepřipravený, dbej na
naše slova i tvá žena se stává bohyní, v jejím lůně tvým naplněním božském zrozením, potomkem. Polo titánovi vyššímu bohovi
Atlásovi se svátostí jeho druhé srdce rozbuší. Nezapomeň jen, vyšší bohyně Héra, svatá Lucie v dění, dějství na této zeměkouli,
navždy je tvojí ženou i sestrou v kázání, podívej se na její veselost jejího rozjímání.
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Bohyně Persefona, kde pak je
Bohyně Persefonu, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/ Rheia stvořili v souznění s přírodou v přírodních kruzích ve čtení
ze svého planetárního biorytmu, zcela s láskou přírodní s radostí a úsměvem, ale vážností k odcházejícím duším do nebes či do
pekel či podsvětí budoucího Potomka Boha Hádese, tělem, srdcem, duší i vědomím zrozením zvoláváme zatím, který měl duše rád
jen je potrestal z jejich hříchů, ohněm ošlehal, pak poprosil boha Zeuse, aby rovnováhu udělal a přemluvil titána vyššího boha
Uranose, ten se přimluvil u přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia a vrátili je zpět do hvězd nebo si duše bůh Hádes ponechal
a odevzdal je rovnou dalším pohanským bohům, či stvořením (např. tříhlavý pes, jedna hlava ho oblízla (šílenství), druhá zakousla
do krku, třetí hlava ho dočista roztrhala – jen ve smyslu pekla a v pekelné přírodní dimenzi) na roztrhání a skončili přímo odevzdaní
u přírodní dimenzi titáni bohyni nejvyšší Rheia do jejího láskyplného rozžhavení. Bohyně Persefona kázala ve slušnosti a s jemností
duším zesnulým i hříšným, “ Nebojte se pekla ani podsvětí, jen vás jemně pohladím, peklem s vaší duší procházím, jelikož andělem
jsem, jen sebe tím nebesky utěším, vašemu tělu, srdci, duši i vědomí, pouze ulehčím, Já bohyně Persefona jsem spíše anděl
Uranosovi duše, tady já na to nestačím, aby vaše schránka, do nebes ihned odešla, já bych jen plakala, jako má babička (svatá Marie,
aby dopadlo dobře dění i dějství), být vámi, se svým mužem mám spoustu starostí, ale láskou ho miluji s radostí, má přírodní
bádání a mé hrdličky mu zpívají, já zatím nevím kde jsem, cestu hledám k muži mém, já tu jsem jen na půl cesty, já žiji ve smyslu
živím, já jejich kázání neznám, jen svého potomka hledám, zatím ho v sobě nemám, ale donesu syny či dcery k našim rodinám,
nejsem na to sama, sudičky ve svátosti tak mi nekázali, moje ženské sestry hlásí mi ti do pomůžeme, proto já bohyně Persefona
kráčím lesem, abych našla místo v našem domku roubeném, kytičkami ověnčeném, se zahrádkami s rostlinným plodem, třeba už
tam jsou i sestry ve smyslu božském, zatím Vás provede Kronos a Rheia peklem i já jsem jejich dcera i Gaina a Uranova, Pontosem
pokřtěna a vzkříšena, oslovuji je ve jméně přátelském.“

Souhrn božstva, kde je Persefona, bohyně Isis (Eset), Svatá Marie, Ježíš dále jako potomek v
souznění hvězd, nového rodokmenu počátek
Svatá Lucie Čermáková bohyně Héra je v rozpoložení planet i bohyně Perfesona a měla to být i její dcera ve stejném jméně, bohyně
Héra mě zcela miluje, ale nestačí již věkově, ona je taktéž v uctívání samotné přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia,
samozřejmě ji miluje také nejvyšší bohyně Gaia titánského znění a jejich synové titáni vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos. Je i
bohyní země a vzápětí při konci světa opět Evou. Je i v objetí ženském Anupovou. Nyní je nešťastná, jelikož jí bolí srdíčko i dušička a
má vykoukané očička z nekonečného síťového programu v počítači, kde se hemží data tam a zpět, někde v zrnkách pohybující se v
elektrostatické elektřině někde blízce a to v její atmosféře kolem ní i všude po celé zeměkouli plodu matky přírody země a vše v
elektrostatické síti je jako nedopitý čaj z filmu Alenka v říši divů.
Bůh země, takzvaně přejmenovaný v době Olympu na Zeuse, je i v dnešní době Hádesem i svatým Mikulášem ve jménu svátosti
Poseidon ve smyslu vzkříšení vodou ve svém jedinečném hvězdném dějství i dění nyní je nositelem tohoto křtu darovaný „titány“
jménem tohoto světa Lukáš Pechr Daeghsel. Kdysi v časech Olympu byl Hádes, Zeus i Poseidon stvořeni přírodními dimenzi titány
a „titány“ sesláni jako bratři. Bůh Áres byl již synem boha Zeuse s bohyní Hérou, nyní v dnešní době 2016 je synem bohyně Afrodity
Hilary Duff s jiným elektrostatickým mužem žijícím v Americe a bůh Áres je polobohem ve jménu Lucas. Bohyně Seléné byla rozena
v přírodních kruzích od samotných „titánů“ jako bohyně Afrodita pro obnovu zeměkoule plodu nejvyšší bohyně Gaia a Rheia všeho
stvořitelé přírodní dimenzi Titáni. Byly rozeny v přírodních kruzích pro pravé přírodní dění a dějství ve spojení hvězd s bohem země
svatým Mikulášem pro propojení přírodních kruhů planet i spojení svatých hvězd, nyní je již pozdě, bohyně Persefona jest a hledá
se, svaté hvězdy dostane hned, tohoto jména se zdává, samotná vyšší bohyně Héra třicet pět let ji příští rok již už bude, její
biorytmus naznačuje, že z jejího jedinečného středu její dcera Persefona již nebude ani v jejím lůně nevyroste. Proto bohyně
Persefona bude hvězdně i planetárně stvořena pouze v plných citech a v rozjasnění hvězd a naváže přírodní kruhy a souhvězdí v
dění dějství a i v plném rodičovství a její dcera bude taktéž nazývaná a putující po světě ve jménu bohyně Persefona a ona se stává
Již ve svátosti svatou Marií, pod dohledem titánů a svatá Marie již jen sleduje, že dopadne dobře dění, dějství u samotné vyšší
bohyně Héry v přátelském smyslu i se svatým Mikulášem vyšším bohem Zeusem bůh země síla přírodních jevů jako divotvůrce, ale
na celý život je bohyně Héra útěchou ve všech citech i smyslech, je přeci Evou i Afroditou nové země této země. Bohyně Héra matka
Persefona svatá Marie a její dcera polobohyně Persefona dále pak bohyně neboli Isis i první dcera svatá Kateřina druhá dcera
budoucí svatá Barbora se stávají ve smyslu svatém bojovnice i mučednice (nesmí se vdát za bohaté elektrostatické shnilé vejce v
podobě elektrostatického elektro magnetického člověka, panovníky atd.), (tento před děj se v mládí svatého Mikuláše nestal, proto
je nyní bohyně Héra i Persefona a vlastně i Afrodita) podsvětí posmrtného života souznění i přírody velice, což v plném smyslu
znamená ráj a peklo s podsvětím pro roztřídění duší v titánském smyslu znění zpět do hvězd či propadnutím peklem, v
mytologickém i v plném reálném smyslu je název podsvětí rozdělení duší na dobré a zlé, v dobách raného Egypta to byl Anup, který
pod dohledem titánů rozděloval duše ještě ve smyslu materialismu na vahách dle skutečné pravdy v srdci jedince, ale ne ve smyslu
svatého Mikuláše a jeho troj jedinečnosti rozvahy jedinečnosti hvězd, vše to bylo království boha Osiris budoucí manžel bohyně
Persefony svaté Kateřiny neboli Isis. Bohyně Isis (Eset) již byla spojení Egypta a budoucího Olympu ve smyslu posvátném i v
římskokatolickém znění pro svaté, nikoliv ve smyslu víry ale vedení potomstva ve hvězdách a zrodu nového života z hvězd, byla
bohyní posmrtného života a patronka hvězd, kázala společně s Anubisem šťastně a zamilovala se, jelikož byl i Hádesem, Osiris ji
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potom proklel a titáni ho svrhli bleskem, jelikož v pozdějším čase se stal Zeusem a v podsvětí vládl už a jen pouze Hádes s Anubisem
rozděleni časem vyššího boha Chronose vedený přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou. Ale tyto věky se nedají srovnávat
ani porovnávat je tam velký dimenzi časový chronologický rozestup v těchto dobách i titáni ještě se učili ve své nekonečné mysli i
vědění, citech i rozumu poznávat tento děj i dějství v milionech hvězd v názvu egyptském Nun. Otec svatý Mikuláš (v dnešním
Turecku první svatý Mikuláš měl tři známosti tři manželky) řečeno v dnešní době, který tyto dcery nemá a nejsou ani narozené,
jelikož nemá manželku ani v jednom jméně, na dcery svatou Kateřinu i svatou Barboru nebyl zlí, vedl je spíše stranou pohanskou
přírodní a tlumil jejich svatý chtíč v toto pohanském kázání v souznění s přírodou, již bylo v raném smyslu, počátkem a v rodinném
smyslu i věčnou hádkou, proto svatý Mikuláš raději byl sám a obešel svět ve svém středním věku, vše kolem a okolo hanbou a získal
si tím velkou úctu i ve smyslu oslavovanou, jelikož po cestách došel k pochopení společně s nejvyšší bohyní Gaiou a Rheiou v dění
dějství k přírodním kruhům, potkal jinou ženu z jiné etniky evropskou Indie Pruskou na Moravě v jejím rodokmenu rozenou a ještě
se v jeho životě narodil ježíšek s milým úsměvem, nyní by bylo vše zrozením již samotným bohem země v panenské bláně i dvou
žen, ve smyslu dcera svatá Kateřina, syn Ježíš Herkules (Kateřina ve jméně Persefona ve jméně i její matky Héry, po narození dcery
či syna Ježíše svatá Marie, po té co její dcera má dceru či syna již jen další svatá či svatý v rodokmenu svatých hvězd a jmen vše je
provázáno v dění, dějství společně s životními přírodními kruhy v souznění, pokud se svaté Marii narodí první dítě dcera či cery dvě,
/je to i jedinečnost přírody dimenzi titánů bohyň nejvyšších Gaia a Rheia/ vše jde o generaci dál z jedné z cer se narodí syn ježíš i
svatý Mikuláš budoucí otec Vánoc pro další generaci svatých, jelikož svatý Mikuláš je druhý nejvyšší svatý, první svatý muž, Ježíš je
až druhý svatý muž jeho syn hvězda polárka, dále dle dění, dějství porovnání hvězd i dle vyššího boha Chrona se stává svatým i
jiného jména např. i svatý Bartoloměj či Jiří atd., ježíš je laicky řečeno potomek v dalších rodinách všech, záleží na titánech jak oni
zvolí pořadí časové i v dimenzi hvězd provázané s dimenzi lidským vědomím. Rozhodně těchto cest v dění, dějství se neodráží jen od
všech titánů najednou, ale i od každého zvlášť a stromů svatých je víc /Od Pontose, Kronose, Uranose a všichni dohromady pak
Svatý Mikuláš bůh země Zeus i Svatá Lucie bohyně země Héra/, aby hlídali hlavní kříž i přírodní dimenzi kruhy v souznění hvězd)
má dceru svatou Barboru jen a syn by se stal Herkulem, na půl Hádesem dále jen následovník svatý Mikuláš se sílou hrdiny Perseus.
Bohyni Persefoně svaté Marii se může narodit i prvorozeně syn ve jméně i sile polobůh Herkules ve smyslu svatém ježíšek síla
ducha svatého i těla pevného. Bůh Hádes je již jen starý svět Olympu a to již ztratilo význam v dobách prvního svatého Mikuláše i za
Olympu při zjištění síly Zeuse titány, nebylo třeba již Hádese. Nyní je to jen strana pekla a podsvětí samotných jedinečných bohů a
titánů v troj jedinečnosti Rheia, Kronos, Atlás, Héra a potomci pro nápravu světa již ve hvězdách zatím v nedohlednu. Nyní i
přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia dohlíží na správné dění dějství jakoby svatá Marie, aby více neselhalo žití u
bohyně Afrodity Hilary Duff určená jako druhé souznění při obnově plodu zeměkoule této či budoucí nebo následné, bohyně Seléna
zatím ve svátosti se nic nehýbe, již Krokovou třetí ženou již nebude při tvorbě nového plodu zeměkoule, až nastane obnova ve
smyslu nápravy přírody, na vše dohlíží přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia i Rheia opět. Nyní ve smyslu boha Hádes
vzduch prázdno nastalo i dnes, kdy rozdělení duší je i na povrchu zeměkoule mezi nebesy a půdou kde není ráj ani peklo převládá
jen dimenzi vzduch prázdno, rovnováha hvězd tedy nezapočala ani dnes a padá planetka Pluto titána Kronose k jeho jádru neotočí
se v životním kruhu jen tak snadno. (Vše je psáno s prvotní historii svatých i bohů s před kristovou dobou, další dění, dějství ve
svatých textech psáno s přítomností i minulostí která se měla stát v dění, dějství dnešního dne svatého Mikuláše 2016, který již
tento rok nabude pět a třiceti let v jeho mladém osmnáctiletém věku a v manželském slibu, kterému tak též nedošlo, se nic ve svaté
rodině nerozšířilo, tak se nic nestalo a vše je stále ze stejného středu od svatého Mikuláše a svaté Lucie, jedna z jejích dcer měla mít
opět svatou Lucii a na to je již pozdě opět díky špatné Unii, která je proti svátostem proti přírodním hvězdám, jen přírodní hvězdy
zneužívá a vraždí i vraždí svaté živé v lidské podobě, díky tomu svatá Barbora ani Kateřina není, ani ježíšek či Herkules atd.) Unie
přináší jen záhubu a smrt do dlaní Atláse kam spadne planeta Pluto Kronose a Gaia vědomí asteroidu.)

Anubis, Mum čili Set
Anubis bohem vzkříšení byl v přírodním podsvětí s titánskou porotou lidi bez hvězd krotil, vraceli i mrtvé zpět mezi
živé na Atlásovo pole hned, v síle své rozhodnul hlavně tak Set, ostatní poutníky jejich duše i vědomí rozdělovali do
ráje či nekonečné smrti rozhodli o tom váhy, nejvyšší bohyně Mum započala s rozhodnutím v Anubisově hvězdě i v řeči
kam kdo se hodí a koho zpět probudí ve hvězdě narození, nejhříšnější nechala pak odejít do úplného zapomnění, bůh
Anubis byl středem Mum čili Seta kde započala cesta hvězdná držela měsíc od města, počtem hvězd byla Mum více v
myšlenkách citová i středová, Set čili Mum byla více k životu nakloněna, byla více hodná, hvězdného potomka stále
nemá, svatý Mikuláš díky dnešnímu světu mešká, měsíc k zemi padá, hvězda země vyhasíná, Mum se velmi hněvá,
Měsíc Cháron čili v dimenzi cestě navrstvený v přírodních kruzích i v jádru Titán pak měsíc velmi rád vystřídá, aby
země byla rychleji ochlazena budou měsíce dva, bude chvilku doba ledová po srážce, přiletí měsíc třetí, bude nový
asteroid měsíční, započne Mum opět se savci v srdci.

Bílí tygr převtělení boha země
Bílí tygr je symbolem nejen svátosti, ale i božství jako takového, má převážně světlemodré oči pokřtěné titánem vyšším bohem
Pontosem se zrakem vyššího boha Hor, boha země až do smyslu Aker. Jeho Atlásova síla je předurčena k lovu i k nauce o respektu k
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prostředí i k přírodě jako takové. Do těla bílého polárního tygra se převtěluje i samotná nejvyšší bohyně přírodní dimenzi titáni Gaia
a Rheia. Bílí tygr má souznění titána vyššího boha Uranose v bílém zbarvení ve smyslu sněhovém, aby představoval i shlazeného
titána vyššího boha Pontose. Pevná stavba těla, síla titánem vyšším bohem Kronosem je darována. Takzvaně hlídá teplotní rozdíly
mezi teplem a chladem samotného měsíce, planetární rozpoložení v biorytmu matek přírody bohyň nejvyšších Gaia a Rheia, je
součástí planetárního posledního souhvězdí. Je symbolem polárního smyslu a i jeho teploměrem. Je spřízněn se souhvězdím střelce
se svatým Mikulášem v dění, dějství v nápravě a obnově přírody svatého vědomí i planetárního vědomí asteroidu, potom je i bohem
země, je jeho ztvárněním zvířete. Polární tygr je ráj i peklo svatého Mikuláše se silou Perseuse s jedinečností polo boha Herkulese.
Jeho povaha je nevyzpytatelná, vše záleží na rozpoložení přírodních dimenzi titánů, víceméně je bojovná. Když zhyne, zahyne celá
zeměkoule.

Bohyně Héra převtělení černá puma aneb černá kočka trestá hříšníky
Černá puma je převtělení samotné Bohyně Héry jejího pekla, tento jev je darován přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Rheia a
jejího syna titána vyššího boha Kronose, obalená do černé noční košilky vzduch prázdna samotné přírodní dimenzi titána bohyně
nejvyšší Gaia se žlutýma kočičíma očičkama místo hvězd svítící ve tmě do zlatova. V noci černá puma, je mírně hodná díky titánovi
vyššímu bohu Uranosu, maximálně si oblízne packu, díky titánu vyššímu bohu Pontosovi nepotřebuje tolik vodu, napije se k ránu
po svém lovu, když vám kočka v černém kabátku přeběhne přes cestu, jen hříšníkům smůlu nesu, mám v duchu bohyni Héru.

Bůh Hor a svatý Mikuláš
Díky čistému přírodnímu vědomí propojené hvězdným souhvězdím, má Bůh Hor i svatý Mikuláš zrak sokolí a ještě lepší, vidí
elektrostatické impulsy, elektrické magnetické zrnka, tvořící elektrostatické magnetické plazmové prostředí všude po celé zeměkouli
kolem dokola, obalená je tím celá atmosféra i včetně vzduch prázdna a to i částečně ve vzduch prázdnu v nekonečném vesmírném
biorytmu přírodních dimenzi titánů bohyň nejvyšších Gaia a Rheia dimenzi je to stočená žena, dejte Anubisovi ženu, ať boha Horu
zvednu. V elektrostatických zrnkách v impulsech v prostředí elektrostatické magnetické plazmy v celé atmosféře, lze vidět různé
kartičky, které proudí vzduchem, které vidí bůh Hor, který tu ještě úplně není, přestaňte hrát v pekle karty s elektrostatickými
postavami živené minerály, elektrostatika zhyne až po výboji, ale točí se tu stále jako laso kovboji. Kdo toto vymyslel, vše je
nekonečný nedopitý stroj nesmyslných neživých věciček, mrtvoly se pohybují po zemi, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaio
a Rheio co si ti ne – lidé ne – savci provedli, bůh Anubis tu dlouho měsíc neudrží nad zemí, už mu to vše leze na nervy, ke všemu je
tu poslední. Bůh Hor je díky tomu neuvěřitelně naštvaný, společně s přírodní bohyní nejvyšší Gaiou, už se těší, až elektrostatický
magnetický biologický umělý lidé skončí pod Plutem titánskou Kronosovou planetou a přírodním vědomím Gainým asteroidem
pekelným i když rájem nechtěným, zapadnou elektrostatičtí lidé s elektrostatickými signály místo přírodního vědomí konečně
balvanem, když tu spojily všechny mytologické prostředí v nesmyslný svět jeden, nejvyšší bohyní Gaiou a Rheiou bude opět
rozdělen, když s přírodou neumí zacházet ani jeden, kdo je ve vědomí umrtven, nepatří na zeměkouli ani jeden, přírodní hvězda je
na věky věků středovým přírodním pilířem, v dění, dějství nekonečném, přírodní podsvětí je středem, jelikož nejvyšší bohyní Gaiou
je i Anubis veden, proto o peklo ztratila zájem, napravuje ho vzduch prázdnem, vrací zpátky přírodu s přírodním podsvětím a
Rájem, kde bůh Hor zatím není zrozen, Anubis je jeho pra pra Otcem, proto už je zohaven, nosí masku ptačí liščí jen, o podobnou
hůl se opírá, jako svatý Mikuláš měl. Svatého arch Mikuláše již umělý svět nezajímá, jen ten přírodní v dění, dějství životní přírodní
kruhy ve svém vědění obíhá, s matkou boží si povídá, ani neřeší žádné území, už jen chodí po Atlásovi, po jeho přírodních kruzích
po jeho milém titánovi. Zeus byl chudák zatracen, elektrostatika byla jeho koncem, on se vrátí zpět, bude vyvolán Hádesem, peklo je
pod elektrostatickým vlivem, nehraj karty s čertem, napravíme vše v dění, dějství společném i svět pohanským čertům bude
zachráněn, oni vždy jednali v souboji přírodně čestném, ale tenkrát když bylo nebe plné hvězd, vždy byl mytologický svět poražen
materialismem i čert potom chudák svítil zlatým zubem, jelikož je moc hodný, ač čert je hvězdným počátkem, ráj je hvězdným
krajem, středem i koncem pro vypuštění na zem, čert miluje souznění v lidech, i když je svým pekelným ocasem prohání svým
žhavým peklem, je teď celý v hypnóze, ale ne díky prostředí ve svém žhavé místnosti proháněné vzduch prázdnem, ale má tam kupu
pohybujících se elektrostatiky plněné minerálem postavičky, čerti jsou z toho úplně v neuvěření jen ve stunu neboli ve zkamenění
v citovém zamyšlení, už na to pomalu zase jen hledí, i všechny války předešlé když přes nebesa bylo vidět prostředí hvězdné vedené
prvním krokem ve smyslu jedinečném, bylo vždy vše zmanipulováno materialismem, titáni vždy bojovaly ve smyslu opačném,
nehněvejte se na titána boha Uronose, on viděl jen lásku k přírodě a chtěl vyhrát srdcem, ve smyslu citovém, odebírání
elektrostatiky není nic ve zlém.
Oficiálně si titány nikdo nezíská, ani je nelze zdanit, ani peněžit, můžete jim jen darovati, satelity určitě nechtějí, jsou všemocní a
jejich výší přírodní kruhy v dění, dějství počínaje skutečným přírodním vědomím i životními kruhy společně s přírodními hvězdami,
nikdo na ně nemá šanci, všechno k přírodě patří, kdo jí příliš naruší je zcela vinen. Kdo se je pokusí zdanit, zemře ihned v šílenství a
bohyně nejvyšší Gaia probudí larvy červů, které žijí v mezerách, které jsou vytvořeny díky elektrostatické elektřině ve vašich
biologicky umělých hlavách. Kdo žije ve vymyšlených nesmyslných vyrobených výrobcích či se řídí nepřírodními pravidly ničící vše
v přírodě, bude nezvratným osudem postižen. Všichni titáni žili vždy v souznění a romantismem, zablokovali jste je elektro
statismem. Vzpomeňte si na svět veden Římem a jeho demokratickým bohem v zastoupení ve jméně i lidském Julius Césarem.
Ostatní války nechejte raději skladem, titáni vše vědí, ale řeší vše širokým významem, zbytečně by svět byl obalený pláčem.
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Ostatní minerální galaxie u slunce – místa pro další dva plody zeměkoule
Ostatní minerální Galaxie jsou bez hvězd bez dění dějství Chaos, kam přírodní dimenzi titán nejvyšší bohyně Gaia s životním
kruhem nedosáhne, vše sráží k sobě, nedosáhne se svým vzduchoprázdným, životním kruhem od této naší zeměkoule na prostor za
dimenzi vejcem, kde již první život započala Gaia s nejvyšší bohyní Rheiou a z ostatních jsou nyní vyvřelé galaxie ve tvaru asteroidu,
aby ji živili zřejmě, stvořeny i k obnově. I když tam jsou obě nejvyšší bohyně, nemají v ostatních galaxiích dění dějství v životním
kruhovém dimenzi biorytmu ze super organizmu, jelikož jejich život se odráží od hvězdného počtu a ten je v počátku jen a jen jeden,
nedosáhnou v kruzích nikam bez přírodního odraziště, v přírodních kruzích mají titáni pouze cesty tam a zpět, proto potřebují
spoustu hvězd, aby dění, dějství uspokojovalo je nahoře i dole přece jen. Prostě řečeno není tam dimenzi hvězdné dějství, dění
Chaos, jako zde v těchto místech první středové tvorby, kdy i na počátku této galaxie byla hvězda dění při hledání byla součástí
naplnění se vzduchoprázdnem, nyní již není součástí ani ostatních míst určených pro další dění pro dva ostatní plody pro tvorby
ostatní druhé i třetí zeměkoule přeci, na to je dění, dějství rozmnožovací, hlavní hvězda musela přejít sem, aby započala správný
životní děj, vzduch prázdným životním kruhem a to minerálním i v souznění zapisování životních kruhů nejen v dimenzi planet či ve
tvorbě dalších hvězd tak i ve vědění za dimenzi vejcem pro naplnění a následné sražení přírodních životních kruhů které po té
zrodili hvězdu.

Jak to tenkrát bylo s bohyní Afroditou za Olympu
Bez legrace ve velké vážnosti Vám sděluji, bohyně Afrodita žila, byla stvořena samotnými přírodními dimenzi přírodními titány,
titány i vyššími bohy, byla bohyní plodnosti, ona měla být odraz pro plod druhou zeměkouli v dění, dějství své přírody. Byla velmi
krásnou, něžnou a upřímnou ženou srdcem i duší. Velmi se zamilovala do Zeuse, kterého opravdu od srdce něžně s velkými něhami
a láskou ve svých citech v úžase objímala. Zeus v těchto dobách, byl velmi zaneprázdněn a stále něco v přírodě i v dění, dějství lidí
sledoval, navíc tu byla bohyně Héra, která byla jeho první manželkou a stvořena, převážně nejvyšší bohyní Rheiou samozřejmě za
pomocí nejvyšší bohyně Gaia. V dobách Olympu si „titáni“ přírodně napravovali chyby, proto v tehdejším souznění s přírodou
tvořili vše jak o závod a dokonce bojovali i mezi sebou kdo má lepší ztvárnění a kdo jak zda vyhraje více nějaký obr či vzdušné
stvoření, či stvoření v lehkosti. Prostě řečeno dinosauři neboli titánská monstra z dob prehistorie je asi v těchto dobách ještě
neomrzeli, jelikož si mysleli, že jim ještě pomůžou v narovnávání nějakého určitého dění i dějství, samozřejmě vše již bylo odraženo,
svázáno v životních kruzích ve hvězdách i planetách Gainého biorytmu a to i od životních kruhů božstev svázané z prvního dějství už
od Egypta, ve kterém byla jak evoluce lidského ztvárnění v dokonalý obraz boha tak i putování člověka rozumného do všech koutů
světa, Tutanchamon v té době byl zavrhnut a nahrazen bohy jinými před i po, titáni hledali hlavně cesty, aby udrželi nekonečné
dění, dějství, hvězdy, cesty boží zanechali tedy po sléze vše i na polobozích (Trója) či svatých, ale ve smyslu všeho se to týkalo úplně
celého plodu zeměkoule, aby byla udržena ve smyslu přírodního plno smyslu vědomí, ale o tom později. Pokud se vrátíme k bohyni
Héře, tak ta Zeuse, již milovala, jen proto, že někdo je, je něčím víc, i když tam brala v potaz božské manželství, ráda ho měla, jen
ojediněle a sama propadla díky darům od titánů do pýchy a i když Zeusa měla ráda, z celé své naivity v lásce k němu zanevřela,
prostě na něj zapomínala a zamilovala se příliš do sebe, možná díky titánce Gaie. Zeus podlehl zahleděním po Afroditě, jelikož i on
sám ji měl velmi rád a v objetí zplodili potomka, měli syna ve jméně Herkules a velmi moc dobře znáte horlivost bohů, jen když bůh
vidí boha, jak se dívá zamilovaně na jinou či jiného. V bohyni Héře začala vřít božská krev. Boha Zeuse, bohyně Héra vtáhla do
svého žárlivého objetí zpět. Bohyně Afrodita podlehla stesku z opravdové lásky k bohu Zeusovi a titáni věděli velmi moc proč, velké
láskyplné city měla bohyně Afrodita, jelikož a protože, ale v přírodních kruzích v dění dějství, než si vše titáni přečetli, bylo již pozdě
a vyslyšeli přání Bohyně Héry, jejího proklínání na jméno samotné uplakané Bohyně Afrodity, která ve všem ve skutečnosti byla
zcela nevině a dokonce v pozdějším zjištění v přírodních kruzích titáni i věděli, dění, dějství přišlo příliš do popředí a díky tomu, že
mají dlouhé vědění než se někam dostali, byly i oni zcela zklamáni, kam se to vůbec v dění, dějství dostali a z celého stesku, že
bohyně Afrodita je a byla v právu, ač bohyně Héra si ani boha Zeuse, nezasloužila, již bylo v přáních vyhověno titány bohyni Héře, k
vědění titáni v přírodních kruzích přišli pozdě a o hlavu Afroditku chuděrku malou připravili a to už jen tím, že bohyně Afrodita se
naučila všechny ze srdce i bezhlavě milovati, proto ji i hlavu usekli moc na ni totiž i žárlili samotní titáni jen přeci. Prostě titáni
vyslyšeli volání bohyně Héry, jelikož vpřed ději, byla služebnicí dobrou. V době hádek samotných bohů, Héry a Zeuse, jednoho
krásného dne využil situace dokonce i bůh Arés a to jen návštěvou v zahradách bohyně Afrodity a navštívil ji i její kytičku a dva půl
měsíčky, proto i bůh Zeus se již v myšlenkách neudržel, a v před ději tomu grády přidal v titánech také, probudili se tedy rychleji, že
bohyně Afrodita nevině i titáni všem hlavy zamotali. Aby se prostě na vše zapomnělo a nedostalo se to mezi ostatní bohy, tak to
prostě nechtěně s bohyní Afroditou ukončili, jenže titáni si pak uvědomili chybu v pozdějších časech, ve smyčce času všeho pak i
litovali, jelikož samotní i nejsilnější bozi pak zradili i titány, že se pořádně už ani neslyšeli. Tak v mezi čase již pod žádostí a
žalostným vzlykáním v pláči a to už jen ve hvězdách mezi bohyní Afroditou a titány, dozvěděli se chyb, ani nevíte, jak bohyni
Afroditu titáni milovali, ale bohužel ona byla již tak znechucená láskou, kterou dávala nadměrnou dávkou, poprosila tedy Titány,
aby ji seslali zpět už ve smyslu pekel, ve ztvárnění hadí hlavy, aby i ona trestala, dokonce i Afroditina hlava byla v pozdějších dobách
využita hrdinou Perseus, ale Perseus Afroditu nezabil, odevzdala se zcela sama na titánské volání, nikdo jiný tam nebyl, hrdinu
Perseuse dokonce vedli i samotní titáni, jelikož věděli, že se jim opět něco nezdařilo a potřebovali, aby svět byl veden ke zkamenění.
Bohyně Afrodita těch hlav měla více, v souznění ji narůstali přes hady, jelikož Afrodita v podobě bohyně byla v souznění, po
useknutí hlavy, byla stvořena v hadí ženu v souznění vodního vzkříšení, tak jak si Afrodita přála, byla stvořením všech pěti titánů a
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hlavně titána vzkříšení Pontose, byla již i svatá a to i v pohanství. Pak, když jí život omrzel a potrestala to, co se na světě nezdařilo a
utěšila tím sama sebe i titány, odešla zpět do svých hvězd a v přírodě započal její rybí rozklad, byla něco jako vodní pannou, nezbylo,
zní nic ani ve fosíliích, nenarůstalo již už nic ani v minerálních kruzích. Toto vše se událo opravdu hodně dávno, ale je to vše přesně
řečeno od samotných „titánů“, ze všeho plyne v dnešní době jen ponaučení zkamenění zeměkoule. V dnešní době je na tom podobně
bůh země svatý Mikuláš a chudákem je, je jako obětní beránek, jako v dobách Olympu Afrodita, dnes již titáni vědí i v sekundě, že je
svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel 4,5 miliardu let dopředu i dozadu nevinný, ale sami dobře víte, že dnešní doba měla vést k
dnešní bohyni Afroditě Hilary Daff stvořena v souznění, která již má syna Lucase poloboha Arése, který ve skutečnosti měl, být již
synem boha země Zeuse svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela a druhým synem má být bůh Herkules a mají být bratři
společně s Lucasem tak jako kdysi. Dnes opět vše započíná od svátosti k bohům a to až k Egyptu i k indiánským domorodcům.
Potomek a jeho započetí v láskyplném objetí boha země svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela s bohyní Afroditou Hilary Duff není
stále vhodná doba, doba již k tomuto sňatku vypršela. Díky dnešní špatné době. Byl zrozen ve vodní lázni v plodové vodě i v objetí
samotného i nesamotného titána vyššího boha Pontose a vědomí děťátka by možná bylo v souznění zrozeno společně s hvězdou i v
lůně matky, ale titáni říkají, že už ani při vývoji plodového batolete v plodové vodě vědomí přírodně nelze v souznění ztvárnit
společně ve hvězdě, po narození by vědomí bylo opět usmrceno elektrostatickou elektřinou satelitem a ve vědění matky přírody
omráčeno elektrostatickým signálem, nebo by musel být potomek svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela uschován v jeho
souhvězdí na vždy a jeho potomek by odešel společně se svatým Mikulášem Lukášem Pechr Daeghsel po jeho smrti ihned za ním a
to i jeho žena. Navíc přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia, Rheia a titáni vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos i Atlás nevěří,
že by satelity elektrostatičtí lidé sundali, jelikož vědí z jejich zkaženého charakteru, že satelity příliš milují a raději obětují svůj
biologicky umělý život, jelikož zapomněli na přírodní podstaty vědomí, ač si o tom i tak povídají, jak i cítí v nich titáni a čistou
přírodu zpět nechtějí. Elektrostatičtí elektro magnetičtí biologicky umělí lidé jsou evolucí přírodní záhuby a jdou cestami posedlosti.
Posedlost – je neřest, v dnešní době jest, podle titánů neřest, z moderního bodu vše, hodnotu ztrácejí i peníze, listy ze stromů
nahradí je, při pádu měsíčního kamene, držte se stromového kořene, stavení vysoké usmrtí Vás v sebejistotě přece jen, určitě na to
nestačí mše, v myšlenkách se zastavme i ctnosti ve smyslu píle, dovede zemi k záhubě i k přírodní obnově, započneme raději
v pralese, jen tím zachováme život v přírodní podstatě, věnujme city zeměkouli, abychom ji zcela neztratili, aby titáni nezapočali
v planetární obnově, zachovejme přízeň k matce přírodě, mysleme na budoucí životy životně, posedlý je ten kdo elektrostatické sítě
miluje a povoluje je, váš rozum skončí v něm, vědomí už nemáte teď, dokonce s Vámi i elektrostatická síť pohybuje, matka boží ji
vypuzuje, aby život alespoň trochu držela při životě.

Kytička, včelka, pohárek, jablko
Zamyšlení: evoluce na středovém plodu (2)
Živí mrtví strom dřímá, čeká matka příroda, z příchodem jara vědomé pupeny otevírá, kytička smutně kouká na louce i
na stromě jabloně, třešně a tak dále směle dýchá, na první máj i dříve se otevírá, živena je z dimenze od zdola, ať žije
větývka či lodyha, bohužel je tak samotná, ač v dění, dějství sama nedospívá, nemá se ke komu lísat, hledá svého
anděla, v dění, dějství přiletěla včelka, sosáčkem probuzení učinila, amorem se tak stala minerální výměnu započala,
s oplodněním dopomohla, aby bylo dějového pokračování, přírodní kruh, ale stále není dokončený, ach jak ta matka
příroda je chytrá, metamorfóza není jen v jejích planetách, je všude kam se podíváš, je ve všem velmi vědomá,
nekonečným dějem vždy započíná, pohárek se uzavírá, vzduch prázdno souznění započíná, probouzí se zemské jádra,
kolem nich trochu vzduch prázdna zůstává, je to dimenze dutá, aby vzduch prázdno ze stonku započalo odebírat a ze
středu jablka narůstala do zlatova, od šťopky a z druhého konce odešlého pohárku v dužinaté kruhy narůstá, započíná
paleta barev plodová, z jádra může být rozmnožena, započne vše od znova, plodem živé obdarovává, potravní řetězec
započíná, včelka nás trochu předběhla, ale naštěstí nedočkavého Adama a Evu neďobla, tam byla obdobná dějová
epocha.
Aneb úl je plný žen, ale mají kvítí plný kmen, stane se ten mým mužem, je budoucím mým Adamem, ale to jablko je
mým dětským plodem, matka boží matka přírody se stala elektrostatickou elektřinou nevinou závislou, leze ji to
dimenzí středovou, naplňuje si tam gigantickou přírodu televizně obrazovou, motýly či medúzy matku přírodu dělají
příliš prachovou, umírá matka boží v panu šťastnou, v šípkovou Růženku opět probuzenou, snaží se vidět přírodu
zcela živou, ale já ji vidím stále uplakanou.
Rozuzlení tohoto rébusu jest, matka příroda započala potravním řetězcem, nakázala si vzduch prázdno jez
mě (lodyha), vstřebala takzvaně sama sebe vzduch prázdnem, nudila se ve chvilce, roztočila se výrem tak rychle
(trubec i včelička),(první minerální hvězdička, probudila si ji včelí královnička), po chvilce našla sama sebe přec,
započala středová dimenze, probudila se galaxie (kytička), obrazem plnila své očekávání, tak jak v kruzích končila i s
ochutnáváním.
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Pointa – nejvyšší bohyně Gaia matka příroda žije vzduch prázdnem, ach jakým je chudákem, žije obráceným
žaludkem, přesto narůstá vnitřkem, žije svým dimenzi biorytmem, člověk minerály nasycený, je opakem jejího
vnímání, je člověkem naruby, proto jsme propojeni vědomím, to narůstá v lůně ženy vstřebáním, z vnitra jako u ní
v lůně i v hlavě ve smyslu souznění, nečekané neboli spíše úžas je vyvrcholením dějství, pak středem mezi člověkem a
matkou boží souzní hvězda, nedokončené dějství je pak pokračování v potomcích.

Bůh Héfaistos
Příkladem pozdržení i náprava určitých omylů či životních vazeb v přírodních dějových kruzích byl bůh Héfaistos, byl to syn vyšší
bohyně Héry, její syn Héfaistos byl bůh žáru, polobůh slunce, byl to patron kovářů. Matka příroda nejvyšší bohyně Gaia/Rheia mu
krásy moc nenadělili, jelikož již v předešlém svém vnímání, věděli, že to není třeba, byl to jejich omyl v přírodních kruzích dění,
dějství a jedinečnosti samotných bohů. Byl pobízen pak vyšším bohem Áresem, aby vyráběl zbraně, místo šperků, pro překrásná
děvčata či líbezné krasavice. V podstatě, ale nebyl vůbec zlý, byl hodný a naopak příliš ochotný a vyráběl i božské zbraně ve smyslu
kouzelného ztvárnění, například pro Perseusa, který již byl v dění, dějství pouze hrdinou, pro nápravu chyb samotných titánů i
dokonce samotného Olympu, nyní je i součástí souhvězdí svatého Mikuláše pro posílení jeho vědomí. Ve vysvětlení dnešního
božského či titánského dění, dějství, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/Rheia nemusí ztvárnit ve svých původních
životních omylech či nápravách původní historie každé stvoření (ať už z pravěku, Egypta či Olympu či různých nesmyslných válek a
jejich vojevůdců kde koho) či přes životní kruhy v dimenzováném smyslu přes hvězdy seslat něco o čem už dávno vědí, že nemá pro
nápravu dnešního dění, dějství smysl a to i v prosbách kohokoli směrem v přírodních kruhů nahoru, jelikož ve vzduchu prázdnu ve
smyslu v souznění s přírodou je tu kde kdo a přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a její titáni synové vyšší bohové
Uranos, Kronos, Pontos jejich duše musí zas honit kdo ví kde i když duše všech ostatních bohů či hrdinů ve velké poslušnosti dělají,
co jim, Gaia a Rheia povídají.

Dimenzi biorytmus nejvyšších dimenzi Titánů a bohů
Elektrostatický magnetický elektrický biologicky umělý lidé si neuvědomují životní kruhy v dnešním smyslu nazývaný biorytmus
dimenzi Titána bohyně nejvyšší Gaia, já svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel, vysvětluji elektrostatickým lidem, že to je obrácený
zrcadlový obraz (naruby) ženy a muže, elektrostatický lidé si např. popisují životní kruh vědomí /asteroid/ pouze čísly, pro dimenzi
Titána bohyni nejvyšší Gaia/Rheia (i dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia i Rheia, říkají, že je nad nimi větší síla, ale sami si to již
popisují dle dlouhodobého díla naplnění, je to prý nepopsatelné je to jejich černá díra myšlení a zamyšlení nad jejich životními
kruhy i v citových smyslech, ale některé mají již dopředu rozmyšlené, v podstatě je to dimenzi život v nekonečné míře i ve smyslu
živého dimenzi organizmu, větší síla nad nimi je pouze životní vědění a život udržet, země je pouze plod super organizmu, ale není
to, hlavní plod tohoto dimenzi organizmu čili biorytmu, hlavním plodem je dimenzi zamyšlený cit, zamyšlené dění i zamyšlená
energie pro život což je jako matka a otec dvou cer Gaia a Rheia, ale ve smyslu matka/otec – životní přírodní dimenzi vědění!!!!
matka/otec říkají, Gaia a Rheia, slyší jen, napravte tento dimenzi nekonečné děj (že to je např. zrnko, plynutí něčeho), dění, dějství
životních kruhů i v dimenzi vzduch prázdném dějství, dění, ději) čísla nic neznamenají oni je neznají, jenom životní dění, dějství
svých přirozených kruhů, každé minerální ztvárnění v souznění životního kruhu společně i s dimenzi hvězdou mají současné
dimenzi procítění např. u posledního savce či života ve vodě alfa život v moři. Životní kruhy popoháněny vzduchoprázdnem
minerálním ztvárněním (asteroid) i minerálním souzněním a tlakem jejich biorytmu, tvoří proudění i tlak vzduchoprázdnem v
jiném smyslu dění, což je odstrčení životního kruhu jiného dějství. Některé minerální ztvárnění (souhrn asteroidů i meteoritů) je
nepotřebné souznění vzduch prázdného oběhu (krevního oběhu z pohledu jiné druhé strany – naruby), dokončení kruhového dění,
dějství či části těla ve smyslu dlouhodobého dějství Chaosu. V dokončeném smyslu se dimenzi nekonečný biorytmus rozděluje, ale i
současně navazuje a spojuje, jako u např. lidského jedince se převážně v souznění buňka k buňce sroste, což v obráceném
zrcadlovém smyslu činí bohyně nejvyšší Gaia/Rhea v lůně v matce, ale s hvězdou i ona Gaia/Rheia roste, bez hvězd se Gaia/Rheia
zmenšuje.
Dimenzi nekonečná mysl, rozum, čtení jednotlivých kruhů – inteligence podstaty života (miliardového vývoje života dimenze až k
jednoduchému, ale přitom velmi složitému jedinci/savec/), pocity, dění dějství z popředí i z vnitra, odraz každého pohybu životního
kruhu pocitu či životodárné vzduchu prázdné minerální či plynné buňky v kruzích a tlaku, přenáší další nekonečný smysl dění, od
kterého se v a z druhé strany odráží životní kruh, dalšího odrazu víš, k dění i dějství. Z dáli z pohledu dimenzi vědomí a očí lze vidět
vnitřní procítěný biorytmus Gaii i Rhei, ale v blízkosti už nic není, jelikož je to prostě nekonečný dění ve smyslu dimenzi souznění a
procítění či čtení životních kruhů i planetárních díky vzduch prázdného tlaku ve společnosti minerálů v minerálech, Gaia a Rhea si z
planetárního biorytmu dimenziálně čtou navzájem.
Díky satelitům které vysušují a spalují přírodní kruhy souznění s přírodou, dimenzi titán nejvyšší bohyně Gaia matka příroda /
Rheia, déšť meteoritů chystají. Sami nechtějí, ale kvůli elektrostatickým lidem, je životní kruhy svírají a i v u meteoritů jejich
vědomí. (obnova přírodní dimenze). Meteority v kruhu je dalším bodem souhrnu debaty, rozmluvy od Saturnu ke hvězdám svatých
od dimenzi titánů bohyň nejvyšších a nižších titánů vyšších bohů, a to je pravda v přírodních kruzích ve čtení musí také nějak
doznít. A nižší titán vyšší bůh Uranos nejvíc trpí, uvědomte si to i v tom elektro vědomí vy ne - savci !
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Egypt druhá zeměkoule
V Egyptě v prvotním dění ve smyslu zrodu i druhé zeměkoule v titánském dění již započalo i vývojem člověka samotného
nazývaného Australopithecus - Afrika, kde již byla do vývoje člověka vývojem stvořena hvězda vědomí i božství, byl to vedoucí tlupy,
postupným vývojem pak kdosi, dohlížela na to Rheia (Re) ve dne hvězdy vzduch prázdna přeci v noci Gaia (Atum). (Nun je nejspíše
nekonečná mysl, vědění) Ostatní titáni jsou Uranos – vzduch, nebe (Šu i Nut), Kronos – minerály zemského jádra a planeta Pluto
(Hor i Geb záleží na dění, dějství porovnání hvězd a planet), Pontos – voda, vzkříšení (Tefnut). Kdysi dávno před čtyřmi miliony
roky, když titáni započali se savcem Australopithecus, do obrazu svého, Egypt tehdy byl velmi krásný a velmi dobře přírodně
přizpůsoben k žití. Když to s indiánskými domorodci Homo Erectus zrozen ve vývoji na místě dnes nazývaném ve jménu Amerika,
Indiáni ve jménu matky přírody tam byly jak samotná přírodní symbolika, nic z tohoto se nezměnilo zpět v lidoopa a to ani evoluce
Australopithecus, evoluce šla současně s Homo Erectus, když vše dobře klapalo na jiné části Atlásova (Geb) těla a v jeho pohybech
ve smyslů pohybů kontinentů, spoustu pračlověku bylo jak na voru, dějství v Egyptě započalo ve velkém proudu a vedlo vše ke
tvorbě i zrodu plodu ke druhé zeměkouli i tam symbolika psaní i přírody i božstva byla odměněna, s podobným děním tento
skutečný životní příběh v pozdějším znění ve stejném smyslu byl i v dobách Olympu pokračovalo a končící ve Troje končící
polobohy i ti tam trochu zmateni v boji o krasy, zapomněli úplně závistí na romantické smysly, pak už se to vše motalo a spíše ve
zkáze pokračovalo, navzájem si to pak zbytečně jen ubližovalo. V Egyptě se to tehdy i v dějství povedlo do další zeměkoule a to i
pravou nohou titána Atláse se vykročilo, otrokářství tam ihned potlačeno ještě v dění na zeměkouli jako takové Hor (Bůh země Svatý Mikuláš) Akerem dění pak již ve smyslu asteroid, Pluto, Měsíc (Aker již titán pro znovuzrození z galaxie hvězda – světlo dění,
dějství v Chaosu zpět do tvorby zeměkoule dvou stran polokoulí titána Atláse z naplnění Kronose zemského jádra a jeho dvou
polarit tvorby jeho matek převážně Rheia i ve tvorbě souznění Gaia energie vzplanutí čili tření minerálů se vzduchoprázdnem po
vyvrcholení) bylo, i dalším dějem se tam tvořilo. Olympem a jeho dění ve třetí plod třetí zeměkoule se vše postupně vyvíjelo v dění i
dějství v přírodních kruzích titánů v planetárním biorytmu samotných bohů i lidí, ale nebylo potřeba tolik vztahů, pak už již po
zrodu zeměkoule, zbylo vše v rukách hvězdného pole a v životních kruzích v žijících generacích svatých.

Bohyně svatá Lucie Čermáková Héra
Víte všichni lidé mírumilovní, že bohyně svatá Lucie Čermáková Héra, měla lidi velmi ráda a vždy to s nimi myslela dobře a myslí,
občas se zachová vyděšeně ale s upřímnou láskou a porozuměním, občas je přísnější, ať už je to v domácnosti k hospodyňce či
Hospodinovi, aby měli všude čisto a dětem přeje jen už lásku, zdraví a štěstí, ale opět to myslí láskyplně i ona zná hned po svatém
Mikuláši bohu země Lukášovi Daeghselovi neřesti a ctnosti nyní v souznění s přírodou a vždy zůstaneme v lásce srdeční i duševní a
budeme kázat společně už s bohyní svatou Hilary Duff Afroditou a vzkříšení ve smyslu bohyně Seléné. Svatá Lucinko moje, mám tě
moc rád a budeme navždy spolu jako sestra a bratr. Prosím neboj se, už máš i nejlepší kamarádku bohyni svatou Hilary Duff
Afroditu a vzkříšení. Celosvětová církev půjde v našich šlépějích i božích cestách a vše dopadne dobře. Moc děkujeme i celé
celosvětové církvi bohům nejvyšším ve vesmírném těle i biorytmu přírodní bohyni Gaie i Rheie a hlavně rodičům vyvrcholením což
je jejich vědění a díky jejím citům supernově i velkému třesku a tím děkujeme bohyním nejvyšším v podobě planet i Saturnu ve
spojení ženy a muže v andělském objetí, jako byl archanděl Gabriel a archanděl Michael, kde je vaše duše i tělo ve vesmíru.

Sedm ran egyptských
Ztuhnutí krve – voda s krví – ztuhnutí pocit strachu až zkamenění.
Šílenství – broučí chvění v hlavě.
Hněv – Metamorfóza – jakoby padající žáby, což je v evoluci důkaz dvoj jedinečné troj jedinečnosti, jako před a za asteroidovým
pásem veden mezi Jupiterem a Marsem, je to sebrání celkového rozumu ve smyslu i zamyšlení bez dokončení, koukání do
nekonečnosti.
Mor – natlakování celého těla vzduch prázdnem včetně rychlého uvolnění v sekundové rotaci – realistická iluze horečky, ale člověk
se může naprosto zhroutit v iluzi nemoci.
Zatmění – sebrání celého vědomí hvězdného zrodu sebrání mysli ve vědomí k samostatnému rozhodování – šero v očích, rozjasnění
pokud dělají lidé savci, co titáni bohové chtějí.
Náhlá smrt – dezorientace předchozích hromadně.

zabití savce či zvířat, odebrání potravního řetězce, v jeho hlavě čili všech pět ran egyptských

Náprava a obnova – nenarození prvorozených synů a dcer ve hvězdných znameních či zvěrokruhu, dokud člověk čili savec není
poučen za své chyby spáchané k přírodě k plodu k zeměkouli, je trestán stále dokola těmito sedmi cestami, obnova ve prospěch
savce v evoluci obraz bohů v sobě, mění se sedm ran egyptských na sedm ran potěšení, pokud není stále rovnováha, ale spěje to
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k nápravě k přírodě a matka boží někoho má ráda dá člověku šílenství smíchu, utěšení nebo shovívavost k jeho hříchům, které
páchá ze zlozvyku, ale je potřeba aby zahájil pochod proti satelitům. Obnovou je myšlena absolutní smrt savci, jelikož propadl díky
sobě a svým výrobkům do cest proti samotné přírodě, proto bude zahnán po roztříštění zeměkoule do zapomnění a započne
v evoluci růst stejného savce, který bude shovívavější k přírodě a bude naslouchat matce boží, pokud se nynější savci zbaví
elektrostatických signálů, bude matka příroda moci pokračovat v přírodních kruzích ve svých cestách v rozmanitosti své přírody.

Červený měsíc
Plně padající. Poslední hvězdy zářící, oživuje je matka přírody, jsou i svatého Mikuláše do vědomí patřící i při
chvilkové smrti k měsíci, rozjasní se padající červený měsíc pálený trochu už od zemské atmosféry rozehřátý trochu
sluncem svými vlastními přímými pohledy, pochvalme Japonce vycházejícího slunce a červeného měsíce na vlajce, což
je konec hvězd i počátek započněte hvězdného vědomého savce, buď hlásí konec země, nebo na bíle ploše v symbolu
míru počátek hvězdy nové, chceme hvězdu další nejlépe všechny jedinečného vědomí savce, titáni tu cítí už jen srdce,
přidávejte tedy hvězdy do rodokmenů hvězdného proudu ve středním kmenovém smyslu i do větví počínajícího
velkého hvězdného stromu v životních kruzích, ať vaše přírodní životní kruhy jsou ve vědění za dimenzi vejcem co
nejdelší, ať matka příroda může srazit v dimenzi dění, dějství, ať hvězdné dimenzi proudění projde skrz, až k savci.

Pekelný Drak
Poslední pozůstatkové porovnání hvězd i viditelnou cestou pro sesunutí planet jest, ve tvaru draka s otevřenou tlamou,
pro Saturnovi měsíce Gainého planetárního srdce, nejsou hvězdy jen leteckou drahou, ale přírodní obnovou, poletí k
zeměkouli měsíčky Rhea, Diona, Tethys řádně za sebou, potkají se s Titánskou hvězdou, ohňovou fontánou
rozžhavenými minerály do tvaru koule opětovně ztvárněnou, samotnou nejvyšší bohyní Gaiou. Vzduch prázdnem
křtěným Saturnem od jejího minerálního ztvárnění začne i nové naplnění ve zmenšeném ocase za čas bude nových
vnuček přece jen u Saturna opět lítat životním kruhem. Toto poslední titánské souhvězdí je ukončení i prehistorie,
začne se v minerální podobě, jelikož se při potyčce s titány dostali i satelity do rozepře, upalovali satelity poslední
hvězdy vědomí lepší naděje, jelikož titáni se snažili držet svůj plod zeměkouli stále pohromadě, od posledního Ježíše
který vyhasnul ve hvězdách hned po prvním upálení v satelitní zlobě, uhynuly i hvězdy vědomé ostatní svaté současně,
elektrostatický lidé čili lidé v elektrostatickém světě tady dole na Atlásovém poli pokračovali ve svém hněvu, věřili více
svému vynálezu nežli v základní vědomou přírodu, vypálili dimenziální přírodní průchodové vědění ve hvězdě
postupně, uzavíral se průchod v přírodní bráně, přicházelo se o hvězdné evoluční hvězdy v domině, zhasínaly hvězdy
svatého Mikuláše následně po tom i Mojžíše, o dalších souhvězdích raději už nemluvně, dostalo se vše až k Anup
podobě, ještě že nezapočal Aker už v porovnání všech hvězd dohromady, to jest i brána pro počáteční hlavu draka,
pádu prvního měsíce, pro stvoření měsíčního kamene či ve stvoření hvězdy nové srazí se dva měsíce, po té přiletí i
měsíc třetí, potěší to Mars i Venuši, bude pokračovat potomek v synovi i dceři na plodu Gaii zeměkouli, což je potomek
její další planetární. Nyní zůstaly už jen hvězdy, v planetární podobě v poslední šanci k nápravě k hvězdnému vědomí
savce navraťte, než titánská rodina započne návštěvu v Kronosově poslední hvězdě v dimenzi započatou i z druhé
strany dimenzi vejce vedenou od Marsu přece k zemskému jádru. Když se Titáni objevili ve svých titánských hvězdách
hvězdně, převzali si vše nevině, ale vědomě i ve vědomí savce u ostatních ve smyslu vypuzení elektrostatických signálů
v hlavě přírodním smyslem, ač o vše přišli hvězdně, ještě že je tu máme, stálo by tu vše již nehnuté při úplném úmrtí
svatého Mikuláše, lidé přišli úplně o všechny savce i evoluční hvězdy od pravěku stvořené, už jen jeden dinosaurus má
v hlavě ve vědomí vzduch prázdné magnetické přírodní pole dění, dějství pro stvoření savce, ve jméně svatého
Mikuláše, Anubise, boha vzkříšení jen přece, letí na něj i měsíční kámen stvořen v době ledové, který je naplněn také
magnetickým prouděním stejné polarity tak jako v době prehistorické, při znovuzrození zeměkoule do lepší evoluce,
přibližování měsíčního asteroidového kamene v životních kruzích k zeměkouli již samotné, je zřejmé, že dochází k
obnově ve zpětné evoluci již už dávno stvořené. Lidé přišli o všechny savce i ve vodě s přirozeným magnetickým polem,
jenž výrobky lidmi milované, vyskakují z moře, elektrostatickými signály střílí lidé už i po sobě, ač hvězdy přirozené
přiřazené v evoluci k obrazu boha se savcem, vyhasly úplně všude, díky lidské hloupé hlavě, sestoupili titáni, aby je
sjednali k nápravě a vedlo se vše nejlépe k přírodě, jelikož jsou stvořitelé a k lidem jsou od jak živa spřízněni se vším
všady ve vědění za dimenzi vejcem. Nejvyšší bohyně Gaia – Rheia se svými titány ve vědění v jejich planetárním
vědomím ve troj jedinečném ležato osmičkovém smyslu ve středovém uzlu rozhodla, zachovala se shovívavě, pár hvězd
rozdala zpět, při vzkříšení prvního jedince, od kterého povede vzkříšení i další, jelikož započala se vzkříšením u něj
přec, stačily jí síly přírodně, aby prorazila i kyber plazmu až k zemi ke svému plodu k zeměkouli, aby se lidé naučili co
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souznění jest, aby si život zachránili do savce zpět. Titáni na zeměkouli celé chtějí ve své skladbě přírodní opět dovést
lidi k zamyšlení, jak opět započít zcela v přírodní souznění, jelikož dochází i ke vstřebání celého dimenzi vejce, jelikož
minerály se mění v prach v proudu elektrostatických výbojů a nejvyšší bohyně Gaia matka příroda má za dimenzi
vejcem prachové výfukové plyny už nestíhá ani naplňovat svoje biorytmy. Dočká se snad, aby i savci v mořském
Titánovi byli zase hvězdně vidět, titán Pontos vodní křtitel vyhodil vidle, začal svou planetární hvězdou mořskou,
skončil zde po údivu, dostal hvězdu zcela suchozemskou, ztratil asi i tu Neptunovou, převzal tedy minerálního
trojzubce, po sléze jej raději předal matce přírodě nejvyšší bohyni Gaie, ač vyhasly i hvězdy Vodnáře, začneme tedy na
souši jen přece.

PROCIŤOVÁNÍ
Srdce aneb osmička
Láskyplné srdce, ohřeje svým dechem i ruce, potěší to titána Uranose, jeho matka Gaia požene ho svým tlakem i
matčiným pohledem, nadýchnutím i vydýchnutím tímto kruhem ožijeme mi prostí lidé, jsme jejich obrazem, budeme
spolu chodit tímto polem i s minerálním bohem titánem Kronosem po jeho synovi Atlásovi, zasejeme na něm spolu
svoje sémě matce boží nahoře i dole potravním řetězcem i svým pocitem v ležaté osmičce vědomí je středem vědění i
obrazem tam za dimenzi vejcem, lásky je všude požehnej srdcem a svým tělem, ať je vše stále dějem.

Svatí a Enigma
„Jak sami dobře víte, přístroj Enigma pracoval na bázi odezírání z problikávajících přírodních hvězd svatých, zneužité i jejich
vědomí, viděné směrem nahoru přes nebesa a to převážně i bez jejich souhlasu a technického vědění z nich bohatí dělali řady
agentů, samozřejmě do těch bohatých patřili i vysocí důstojníci v Německu, kteří měli i vědění astrofyziky i znalosti Egypta – Africa
Corps, svatí byly do všech válečných nesrovnalostí zataženi nevině, pod nátlakem a ze strachu i o život i přesto, že na ně dohlíželi
titáni a hlavně bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, které za to v období druhé světové války za nic nemohli, jelikož nebyly ve svých
dimenzi životních kruzích tak nízko k zemi v planetárním biorytmu. Odposlouchávání za pomocí přístroje Enigma bylo od vědomí
do vědomí slyšeno i v jiném a to přes živé přírodní hvězdy. Dalo by se říci, že to byla hvězdná morseovka, kdo myslíte, že převzal po
druhé válce enigmu ? Přeci je to úplně jasné satelitní elektrostatický biologický umělý lidé ne – savci špioni, kteří řídí svět, ženou ho
do záhuby a dělají si, co chtěj a to nápovědami v elektrostatické magnetické elektřině v ovzduší do hlav, rozumu a sluchového
vědomí či ústrojí do druhého elektrostatického člověka. Nyní tam jsou i titáni, kteří přišli svět, zeměkouli, panenskou blánu
atmosféru zachránit od elektrické magnetické plazmy. Tak alespoň vidíte na jakou jednoduchou, až složitou formu dorozumívání
pracovala technicky přírodně přes hvězdy i vědomí lidí lehkovážně vzato Enigma, pouze na anténové vysílání do vědomí, které
problikávalo ve hvězdách. V příkopě stačilo mít dalekohled a koukat v noci na hvězdy, které probliknou. Dnes místo vysílacího
psacího stroje za pomocí antény používají lidé, co zneužívají svět a svaté, jsou to i ti co to převzali po Němcích po konci druhé
světové války a nyní používají k zneužívání satelity.“

Láska, srdce a hvězdy
Láskou v srdci oplývám, hvězdičkám jasným požehnám, svaté Lucii se odevzdám, jsem jejím blahem okouzlen, do ní samotné
zamilován tělem, i ona v srdci děti nosívá, v jejím lůnu se zrození opozdívá, za vše může dnešní doba, i když žádné své dítě nemá,
svatý Mikuláš dětem věděním přispívá, s dětmi pak svatou Lucii objímá, ve hvězdné andělské lásce jsem se svatou Lucií spojován,
s archandělem Luciferem pekelné kostky pro hříšné duše v pekle nechávám, spravedlivý rozsudek necháme na matce boží i
andělským našim hvězdám, matka příroda nám dala dar, láskyplný vztah v životních hvězdných kruzích v dějství společně spojován,
v romantice díky bohu nebeskému Uranosovi prožíván, básně či úryvky v lásce i ve hvězdách Vám ve svatých jménech povídám,
svatý Lukáš Mikuláš a svatá Lucie Marie čili Adam a Eva jsou středem, můžou trestat jakýmkoli směrem, jsou jediným přírodním
vědomím země, čeká se na narození ježíška v betlémě, z těchto dvou svatých nutně, aby navázali pokračující kruhy životně, aby
nezhynul biorytmus matky přírody v jejím obrovském těle a nebyl započat obnovou opětovně, nejprve svatý Mikuláš a svatá Lucie
musí potrestat všechny hříšné duše na tomto světě, kteří již nejsou na zeměkouli vázáni přírodně.

Srdce
Srdce savce je předurčeno hlavně k lásce, hřejivost, tep či tlukot je darem božím, tyto přírodní činnosti v souznění, všechny city
probouzí, v srdci dítko milé čekající, posilňuje láskyplné vztahy vedené k rodičovství, poznáte i boha nebes Uranose, ježíšek či
dívčina ve jméně prvním svatá Marie, těší se v narození z lůna matky ven, pozná matky přírody boží svět, je v troj jedinečnosti
stavěné, titánskými žilními kruhy posilňované, vzrostlé i pružné, tři krát tři není o tom vyber si, planetárně přes hvězdy vzkříšen
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v zrození jsi, matka boží v dvoj jedinečnosti míří hlavní boží žilo Gaia do hlavy a do těla Rheia směrem k zemi, třetí jedinečnost ze
třech žilních stran je opět krevní vzduch prázdný kruh nejvyšší děj, pro celkový život důležitý koloběh, jako planetární biorytmus
potřebuje k žití vzduch prázdný tlakový kruhoběh. Čtyři titánské komory hrají jako bubny, hlavním pátým dimenzi přírodním
titanem je vzduch prázdno s tlakem nejvyšší bohyně Gaia a Rheia tlačící vše minerálem ve vstřebání vedené do energie, aby kyslík
byl v kruhovém oběhu vstřebán Gaiou všude, tato sinfonie tlakově taktní, pumpuje vše procházejíc v žilách dokonalých, jako když
nejvyšší bohyně Gaia a Rheia na Varhany hrají, veškeré city a zvuky míří tělem přes vědomí k nebi, já žiji, oslovím tím celý
biorytmus planetární matky přírody, je i ráda matka boží, když v kostele pak i k veškeré té hudbě hezky lidé zpívají.

Životní kruhy Marsu
Přírodní dimenzi titán matka přírody bohyně nejvyšší Gaia a Rheia žijí pospolu ve střední dimenzi ve vědomí v Marsu, kde mají své
vědění v nárůstu životních kruhů v mineralizaci, tam já v mužích rostu, ostatní životní kruhy vnější už jsou jen povrchní, mám tam
jen samé šrámy jako člověk na kůži v obnově jen odrůstání, pohybuji se s touto částí biorytmu matky přírody, v životním kruhu
vedeným tlakem vzduch prázdnem ve tření jsem veden i asteroidovým pásem, lidmi vše nazýváno oběžnou dráhou i malé dítě by se
tomu smálo. Mars tvoří přírodní stabilitu odrazovou vzduch prázdnem v životních kruzích až ke středovému nejdokonalejšímu
přírodnímu přírodně promíchanému vědomí galaxie až k zeměkouli k plodu matky boží jinak říkaje, jako vědomí savce, aby Mars
dával plodu matky přírody sílu životodárnou a zeměkoule měla svoje životní kruhy ve své elipsové dimenzi lehké v proudění těch
správných vzduchu prázdných životních proudů zajištěné a život měla dle osy své, dopomáhá přírodní magnetická láska matky boží,
díky Marsu, žijeme všichni mírumilovní lidé na zemi pod stlačenou panenskou blánou díky vzduch prázdnu, aby bylo dosáhnuto i
zemské přitažlivosti, zůstaňte lidé milí raději jen na zemi v pohybu, díky titánům máte i pevnou minerální strukturu a ornou půdu
přeci, dívejte se směrem nahoru, jen když hvězdy narostou, máte přeci i dalekohledy, počkejte si na lítání na správnou dobu.
Nepodkopávejme si pevnou půdu pod nohami, nelítejme zbytečně do životních kruhů Marsu se sondami, matka boží je oslovuje
kovovými pijavicemi, lítají mi tu, nemají tu co pohledávati, v tomto smyslunazvala bych jejich pohyby oběžnými dráhami. Mars
s matkou boží v duši ve společnosti s vyšším bohem Chronosem má vše vypočítané chronologicky na sekundu ve svém životním
kruhu v elipse i pro zrod nového měsíce, matka boží pak kvůli lidem musí vše rychle v dimenzi měnit přírodně, už jí to vůbec nebaví,
nemá ani hvězdy, má jen ty poslední hvězdy planetární a oči v pláči.

Dinosauři, nemoci, vláha ze souznění
Prehistorie byla tvrdá doba, ale zcela přírodní evoluční cesta, nemocí bylo málo zhruba, jen pár jich příroda zavinila a její tvorba,
zvířátka jen v ledvinách v evoluci trpěla, pila byla příliš minerální voda, při dokončení v evoluci planetárního biorytmu, matka
příroda na počátku v lednu, příliš svůj plod ochladila, zvířátka jí nastydla, roční teplotní obměna, ale byla zcela účelová, vymrzlo to,
co sama příroda bez souznění stvořila, chudákem je oblast Afrika, tam lidé i zvířátka, aby s respektem od sebe co nejdál žila či se
příliš nerozmnožovala, správný jídelníček, aby si zachovala a nic jiného nevyhledávala v potravním řetězci se stala opět chyba,
nebylo dostatek živého a příroda nebyla vegetací nadbytečná či nekonečná, matka příroda vytvořila příliš dobré klima, příroda se jí
tam příliš zdařila i nezdařila škoda, dobře to tam myslela, jedinečnost člověka měla v rovnováze udržovat přírodní pravidla, proto
ho hvězdně stvořila, aby ho i uvědomovala ve vědomí upozorňovala. Pračlověk či dinosauři umírali na ztvrdlé kosti či vypadané zuby
ještě v mládí, vše do lepšího vedla v přírodní evoluci. V dobrém smyslném ohledu, tvrdé minerální deště, podpořili hnojivo v půdě,
v dnešní době v tělesné stavbě při přírodním souznění, by se člověk dožíval i sto patnácti let běžně. Já jsem nikdy nebyl nemocen ani
vážně, měl jsem titány v sobě, jako dinosauři v první tělesné stavbě s tím rozdílem, že mám i vědomí hvězdné planetárně živené.
Nyní lidská tvorba úplně všemu ubližuje, hlavně samozřejmě přírodě a to šíleně, lidstvo vše převážně toxikuje, elektrostatickou
elektřinou podstatu vědomého přírodního pilíře morduje, žijte raději přírodně, matka příroda rozpoznává vaše tělo lépe, raději o vás
pečuje, čím víc si člověk vynálezy život zlepšuje i v tělesné tvorbě v konečném smyslu vše zhoršuje, věková doba savce se
nynísnižuje, po rozkladu těl to ubližuje v globálním smyslu někde jinde, každý jiný organizmus či životní kruh jinak na vše reaguje,
vše hlavně upadá hvězdně, padající měsíc vše přeci zákonitě dokazuje.
Při prvním přírodním dění, dějství v přírodních kruzích, vždy bude narozena první žena v cestách božích, pokračujíc dokud to ve
tvorbě přírodní nebude muž v konečné evoluci dějství, ale počátkem všeho v probuzení přírody v dimenzi vejci je to dítě boží, pak
svatá Marie první ježíška v konečné evoluci drží.

Měsíc, hvězdy, příroda
Noční oblohou do temna tmy oděnou, dobou přítomnou, žene se i vzduch prázdno přírodou, sovo má modrá, ve větvích borovice
schovaná, ptačí vědomí už nemá, vejce jsou již dávno vylíhlá, tam ještě matka příroda viděla a tvořila, vidím tě přírodními kruhy
živou, pohledem tvým na dřevěný pařez od stromku zhypnotizovanou, najdi si v dění, dějství raději kořist svou, tam tě najdu zcela
procítěnou. Šiška vedle sovy vysela, plodem semena dalším životem se stala, do půdy spadla, aby se rozmnožila, už aby tu byla
borovicová školka. Zajíc ve vědomí odpočívajíc na matku boží hledíc, hledá svoji samici, má na to hvězdičky nejvyšší bohyně Gaii,
samici vábící svede je k sobě matka boží v dění základní rozmnožovací přírody, hvězdičkami měsíček odstrčí do správné polohy
svítící, samce zajíce tím povzbudí i v jeho vědomí, svit měsíční zajíčkovi na boží cesty hřejivě rozjasní vše do úžasného dějství do
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úplného vyvrcholení přírody. Ať Turci nezapomenou na svou vlajku vlající, hvězda a půl měsíc jim přející, zrod přírody je v dimenzi
vejci, přírodní vědomí je důležité přeci, minerální planetární naplnění je i k rozpohybování, tvoří v energetickém tlaku ve vzduchu
prázdnu energii planetárního tření jiného typu vztlaku, ale první ženou prvního dějství v rozžhaveném minerálu je naplnění pouze
ženy ke kojení k oživení vědomí k tomuto dějovému naplnění dojde vždy v prvním dějství prvotní přírody v ženském lůně v její
galaxii tvorby.

Dřevěné korálky
Provázkem korálky středem provlečené jsou dřevěné i různobarevné, živou neživou přírodou pokřtěné, na pravé pohanské ruce
nošené, vzduch prázdnem planetárně stvořené v přírodních kruzích jsou navrstvené a pak kulaté, duševní či vzdušní bohové
hvězdného souznění dávají lásky spousty srdečné kuličkami v náramkové podobě bohům tvorby pohanské, znázorněni jsou i
v přírodních úkazech ve tvorbě hvězdné, vše je v přírodních kruzích spojené v dimenzi vzduch prázdnem i věděním neustále
propojované. Pluto, měsíček Titán i měsíc u země v jedinečnosti i v troj jedinečnosti v dimenzi přírodním kruhu vždy pospolu, jsou
tím pravým důkazem planetárního vzrůstu, započneme společnou výměnu, matka boží nám ukáže cestu v kruhu v jejím biorytmu.
Tímto symbolem, si bohové dokazují čest i asteroidovým pásem přec, padesát sedm kuliček si na ruku omotej, dvě svaté Marie
dvakrát sedmnáct si tam v součtu třicet čtyři v symbolu ohřej, kentaura devatenácti hvězdného si tam připočítej, čtyři hvězdy
v průtoku si přidej, dohromady padesát sedm kuliček měj, ale ničemu se nesměj, vážnost situace v měsíčku hledej, svaté Marie
čtrnácti cípe bez kentaura nehledej, ani ty nejsou ve smyslu sedačkovém na tomto světě, s kentaurem stvořené jsou pak sedmnácti
hvězdné, ve svém uvážení mezi sebou i dvě ženy bez početí v berušce sedmitečné i s kentaurem mají titánské přírodní ztvárnění,
jednadvacítkou oplývají, v početí střed devítky hledají, troj jedinečností hvězdnou rozmnožovací se svým mužem stávají, třicítkou
se, ale svaté Marie v početí vytrácí, narodilo se dítě v sedmém nebi, středovou sedmou najdi svoji cestu hvězdnou.

Přírodní základní životní vědomí
Všichni jsou děti v jedinečnosti dění, dějství je zachování přírody i vědomí, k duši v srdci k minerálnímu slunci vzhlížím přeci,
v přírodě se musí stále něco díti, matka boží musí žíti, bez přírodního dění, dějství není skutečné přírody, započne ji dějstvím
hledati, svůj plod zeměkouli v početí bude obnovovati. Dvě děti matky boží první dívky panny, staly se z nich již dvě vyvřeliny,
ztratili jemné hvězdy dění, dějství přírody, matka svatá Marie tam v dáli již nemá ani hvězdnou menstruaci, nedokáže díky tomu
učinit početí v naplnění ve vzduch prázdnu, učinit tak zrození nového plodu i svého nového biorytmu, ve svém troj dějství již troj
násobnou svatou Marii asi nebudu. Opětovné zrození spočívá ve hvězdném proudění s přírodními kruhy dění, dva plody matky
přírody bohyně nejvyšší Gaii již zhynuly, hvězdy totiž k přírodnímu vědomému žití potřebují, pokud na místo správného zachtění
hvězdy nedoletí, ve vzduchu prázdnu se hvězdy potomkově ve vědomí savci neprobudí, nedojde k naplnění k životnímu osudovému
jedinečnému probuzení ztracených dvou zeměkoulí. K této tragédii, kdy matka přišla o své dva plody, došlo v situaci, kdy všechny
stvořené hvězdy v evoluci, musela přesunout do prvního dění, dějství k této poslední zeměkouli, aby nahradila či posilnila poslední
zdejší hvězdy, které se vytrácejí díky jménu satelity. Máme tři hlavní hvězdy dění dějství po stvoření života v dimenzi vejci a to ve
slunci, v jádru v zemi a ve hvězdě vědomého dění v savci či v evolučních hvězdách tvorbách živočišného dějství, které vymizelo již
před sto lety, proto nyní započala doba, prehistorická doba nikoli doba moderna, lépe řečeno je to zkázy doba. Matka příroda
poslední hvězdy přizpůsobila se satelity zatím k žití, aby bylo zajištěno dočasné přežití, hvězdy v přírodních kruzích kojí naplněním
z odešlých dvou zeměkoulí, z kterých se staly vyvřeliny, kdysi dávno před mnoha a mnoha lety. V dobách kdy nebyly ještě žádné
časy, matka boží matka příroda si vše měřila chronologicky ve svém vědění v přírodních kruzích, věděla vždy dopředu o svých
přírodních koncích i počátcích v nekonečné mysli v ženských smyslech, ženské vzduch prázdno najde naplnění ve svých obnovách,
vždy a stále dokola ve svém rozumu v nekonečném pohledu znova opět s životem započnu.

Buzola, kompas, přírodní hvězdy
Kdo ví, kdy tehdy, přestaly přírodní kompasy či buzoly ukazovat správné boží cesty, elektrostatickou elektřinou do zapomnění
odešly, vzhledem k elektrostatické magnetické plazmě v atmosféře kolem země se již prodávaly kompasy upravené, skončili jako
dekorace v klíčenkách stvořené. Buzoly se přestali používat před sto šedesáti lety, měli již morseovky přeci. Dávno ještě před sto
šedesáti lety, rostly hvězdy ve vzduchu prázdnu jako houby po dešti. Dnešní dobou se postupem času hvězdy smrskly, aby
zachránily poslední životní přírodní dění, dějství, aby ochránily společně s titány poslední zeměkouli plod boží matky, kde začíná i
končí dění, dějství Kronosovi hvězdy minerálního naplnění v jádru v zemi, lidé zdejší pochopte vážnost situace tohoto dění,
svatokrádeží se dopouštíte, pokud si své vědomí nechráníte, jinak vše skončí v planetárním biorytmu matky přírody a ona vše
povede nevině do přírodní obnovy do nové supernovy. Matka příroda boží matka povídá: já ve svém přírodním vědomí hynu, nechci
ze svého plodu další vyvřelinu, ve svém obnovovacím přírodním počátku, započnu pádem mého asteroidu stvořeného z druhého či
třetího mého vyvřelého plodu, pokračujíc planetárním sesunem v pláči zrudnu, probudím nechtěně ve své dimenzi ve svém vejci
supernovu, galaxii zahlédnu, vědomí mé je to v prvopočátku, opět hvězdu životního štěstíčka mít budu v dění, dějství choulostivé
přírody, hvězdou tohoto původu, savce po dlouhodobé přírodní obnově na svůj plod opět snesu do ráje ho přivedu, člověkem
rozumným hned započnu, jeden Adam a mám i Evu, nepotřebuji Noemovu Archu, stačí mi ve vědění v životním kruhu v evolučním
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smyslu, mám tuto nauku od každého živočišného druhu, dávno ve tvorbě ve svém nekonečném smyslu za sebou, započnu ve svém
rozumu, nepotřebuji k tomu loď duchů, vše uschovám ve svém dárku, z velikonočního vejce vše na zeměkouli sešlu.

Bible, před - epocha života čistého
Souznění je důležité přírodní vědění, vírou se stává tehdy, kdy dojdete k celkovému pochopení, vírou se už stává, když věříte v údivy
přírody matky boží a máte čisté vědomí, čili rozumíte jedinečnosti, věříte v první krok ve svém životě, věřte tomu, vše není jen
v rukách osudu, matka přírody je dalším všeho stvořitelem káže svému plodu, vede tě na čistou spravedlivou cestu, vyhýbej se
elektrostatickému světu neztratíš pak vědomí ani hlavu, matka boží se svým synem nebes povedou tě, na správné cestě uvědomí tě
v dění, dějství uzdraví tě, ani splašený kůň či jedoucí auto nesrazí tě. Bibli chybí životní kruhy, správné přírodní dění, dějství
svatých, skoro nic psáno o hvězdách, ale ukazuje ve čtení ve svatých textech na nebeského boha, kterého matka příroda stvořila,
bible je pouze krátká část této nejvyšší víry souznění s přírodou, jelikož tato víra je titánskou, určená přímo pro svaté, aby věděli o
boží matce o titánské cestě od počátku všeho až do konce. I u svatých dochází po zahynutí ve hvězdných rodokmenech k obnově,
vzpomínkou na ně je bible tou dokonalou volbou prohlašuji znamenitě, zarecitujte si láskyplné básně. Láskou vše začíná, láskou vše
končí, bůh bere bůh dává, nekonečná matka přírody nevině vše uzavírá a otevírá dveře nové přírodě v dimenzi proměně v obnově
v nechtěné supernově, lidem ráda dala i věnovala, proč by jim to brala, lidská povaha by měla být na sebe sama rozhněvána, jelikož
vědomí si vzala, jak si pomůžou je matka příroda zvědavá, ale v dění, dějství přírodních kruhů jim ráda pomáhala, v přítomném čase
nikdy pomocí neselhala, budoucno vidí tak, že by přírodu vždy zanechala, dokonce svého nekonečna, nedokáže příliš tvořit
jedinečnostmi svými předlohami, jelikož čeká jak děj započíná, je tak nekonečná, že starostmi skoro vůbec neoplývá, ale přírodu má
tak velmi ráda, že ji ochraňuje ve smyslu dobra, až do poslední chvíle posledního savce.

Plod matky přírody – zeměkoule
Zeměkoule tvořená přírodními kruhy v jedinečné i troj jedinečné životní tvorbě ve středu v matčině lůně, je vyvrcholením vědomé
životní dimenze i ve středu planet biorytmu točící se kvantově elipsově do kruhu před sluncem před prvním asteroidovým pásem,
který se točí kolem naplnění kolem slunce, které je chlazeno ze všech stran vzduch prázdnem, takovou rychlostí v kruhové rotaci, že
lidské oko nic nepostřehne a ani miliardou přístrojů dohromady sečtené je to vše neměřitelné i slunce hlavní hvězda naplnění má
svůj kruhový životní oběh, vše je vázáno v přírodních kruzích k jedinečnosti života zeměkoule i k dalším dvěma plodům v troj
jedinečnosti celkové dimenzi přírodě. Vše je to přírodní tvorba třech potomků z vědomí první tvorby z galaxie, zrcadlově k obrazu
k první jedinečné boží matce zrozené z dění, dějství, vzduch prázdna a naplnění. I boží matka byla na počátku všeho samotné dítě
v dimenzi vejci, které hledalo v dění, dějství v nudě samo sebe, začalo si hrát dítko ve jméně panna Marie se svým vzduch prázdnem
i s naplněním, supernovou se pak stala paní svatá Marie první, evolučně dospěla v opravdovou ženu v galaxii, narostlo ji vědomí i
prso životně důležitá příroda pro dění nakojení třech zeměkoulí jejích třech dětí. Hlavním bodem jejího galaxi vědomí i prsa byla
jemná, přírodně choulostivá hvězda dění, dějství, která se také evolučně vyvíjela i rozmnožila do troj dějství jedinečné životní
tvorby, začala matka příroda tvořit i se svým vzduch prázdnem v kruzích i se svým minerálním naplněním za pomocí svého
planetárního souhvězdí, vše to bylo a je její životní vědomí, tím vším také celou svojí přírodu v důležitém dění, dějství kojí minerály
i energií spalováním i svým tlakem vzduch prázdnem, vše v jednom celku ožilo v přírodních kruzích jelikož je to opět důležité dění,
dějství. Matka boží, matka příroda čili bohyně nejvyšší Gaia kojila své tři děvčátka tři své plody svojí troj jedinečností
z prvopočáteční jedinečností menší minerální hvězdy staly se děvčátka prvopočátečními zemskými jádry, troj jedinečnosti dosáhly
až ve tvorbě navrstvováním přírodními kruhy za pomocí jemnější hvězdy probuzení, která se v evoluci odtrhla od minerální hvězdy
naplnění od zemského jádra přeci, pak opět bylo dění dějství vzduch prázdna v přírodních kruzích, společně se tvořila druhá
jedinečnost až do podoby Kronosovi hvězdy pevnější struktury přeci, kde již konala i jeho troj jedinečnost i troj dění dopomohli i
planetární srážky k rychlejšímu navrstvování do rychlejšího ztvárnění další jedinečnosti, myšleno tímto posledním souvětím je
dimenzi výměna v kruzích Pluto, měsíc titán, měsíc u tvorby zeměkoulí, při prvním dějství bylo vše tak rychlé, jako myšlenka ve
vědomí savce, v rámci celkové tvorby obdobně se tvořily planety i ostatní, jako součást biorytmu matky přírody, dle minerální
potřeby v evoluční tvorbě samotného nejdůležitějšího plodu zeměkoule. Když se vrátíme v textu svatém ke třem plodům ke třem
děvčátkům již v evoluci pak ke třem zeměkoulím v Atlásově podobě, za asteroidovým pásem jsou další tři děvčátka v přírodních
kruzích u Saturna stvořené ve jménech Rheia, Diona, Tethys přece, jejich bratříček měsíc titán je láskou v minerálech obalován,
pomáhal sestrám z obou stran, pomáhali si všichni současně, k vytvoření přívětivého prostředí pro další evoluci další jedinečnosti
do tvorby další troj jedinečnosti nebo v troj jedinečnosti už zůstal, proto savec dostal dimenzi vědomí, aby ukázal v dění dějství,
bohům či titánům co dál, úkolem hlavním byl rozmnožovací akt vědomí provázané další hvězdou tvorby a to je důležitý fakt.
Zeměkoule se točí v kvantové ležaté osmičce před točícím se sluncem, kdy ležatá elipsová kvantová osmička dráhy zeměkoule je
nespojená v osmičku (jedinečnost zeměkoule je přírodní magnetická středová rotace a točí se díky ní v dimenzi ve své ose), ale
naopak rozdělená jedinečností měsíce obíhající plod zeměkouli ve stejno rodovém jménu Titán u planety Saturn, který je symbolem
vyvrcholení naplnění se vzduch prázdnem jako vejce v lůně asteroidový prstenec kolem něj či muž v lásce spojen v ženské pochvě
připraven k naplnění její vzduch prázdné dimenze, pro tvorbu dalšího přírodního živého vědomí přece, potomek v rodokmenu
hvězd matku přírodu povznese výš k procítěnějšímu životnímu smyslu přec. Saturn je velkou součástí celkového planetárního
biorytmu matky přírody, v dokončeném dění, dějství v evoluci savce i člověka jako takového, je obrazem i zrcadlem života prvního
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přírodního pilířového podstatného i základně probuzeného v dimenzi vejci pak zde na plodu matky přírody zde na zeměkouli,
minerální prstencový asteroidový pás je naplnění pro středové vejce Saturna, jako celek v logicky smyslném názvu je již muž a žena
v sobě, ať už obrazně řečeno či v oboustranném smyslu je to spojení Adama a Evy, kteří tvoří planetární či hvězdné potomky. Pokud
pohlédneme na celkový přírodní údiv, po celkové přírodní evoluční tvorbě v dimenzi vejci se narodily dvě děti žena a mužské dítě
v sobě už, ale ve smyslu dospělosti, tak zvaně svatá Marie držící ježíška v náruči nekonečného vědění hvězd, mysli ve hvězdách a
v životních kruzích aneb chovaný v náruči vzduch prázdna následně hned kojen minerálním naplněním.

Pokušení, proč je důležité vyvrcholení (orgasmus ženy), (před děj v kruzích)
Toto je velmi složité prvopočáteční chvění, tvoření. Na počátku všeho byly dvě ženy, což bylo vzduch prázdno nekonečná mysl, která
v dění dějství hledala pokušení, kdyby nebylo tohoto děje pokušení v hlavní hvězdičce dějství, dění Chaos nic by se vlastně nestalo,
nebyl by důvod, vše musí mít nějaký cíl, aby bylo děje, aby byl důvod žít. Hlavní hvězdička Chaos je dějství, děj dalo by se říct
zrakové ústrojí vědomého pohybu, ale i tak vzduch prázdno žilo ve smyslu hledání a nekonečná mysl sluchu v otázce co dělat.
Naplnění minerály nahrnuté v dimenzi druhá žena, věděla, že potřebuje naplnění jiné a to z druhé strany, dalo by se říct, že ji
obšťastnila první přírodní dimenzi hvězda Chaos, kterou převážně ovládala a posouvala ve svém objetí Gaia vzduch prázdnem
životním kruhem. Hvězdu dění, dějství Chaos honila ve svém vzduchu tlakovém těle se vzduch prázdnem v životních kruzích dokud
nenašla naplnění, aby svůj oběh naplnila obrazně řečeno krví měla souznění, tlak již měla v životních kruzích, obě ženy hledali
naplnění v konečné fázi ho našli uprostřed podkovy, které není všude v nekonečném prostoru pro dění, dějství a to vše dělali pro
rozvinutí dalších přírodních vzduch prázdných kruhů i minerálních v souznění v jádru plnili se tak i ze vnitř, i když by se dalo říci
stále je to stočená jedna žena v dimenzi, jelikož žena vzduch prázdna měla proudění v nekonečné mysli hledání v kruhovém
proudění, takzvaně vzdušný tlakový oběh. Proto hledala sebe sama naplnění, ale věděla, že je to druhá žena bez pohybu, v evoluci
pak minerální souznění, pohyb pomalejší, ale její děj byl čekání a zamyšlení v hypnóze (ve “stun” slovo z anglického jazyka)
povzdychy což byly i světla naplnění, ale než se tam Gaia v životním kruhu dostala naplnění povzdychu sopky zmizlo, ale již ve
smyslu prvního primitivního vědění hledali obě ženy pokušení ve své přírodní dimenzi, jejich sex vypadal asi takto, když vzduch
prázdno Gaia přes hvězdu, napůl již stvořenou Rheiou dění dějství Chaos našla hlavní bod naplnění dnešní slunce, nejvyšší bohyně
Rheia vcucla životní kruhy vzduch prázdna nejvyšší bohyně Gaia, částečně se ochladila Rheia a Gaia v životních kruzích vše s
naplněním rozházela do přírodních kruhů v souznění z venku i ze vnitř, Rheia z toho byla tak nadšená, že došlo z pokušení k
vyvrcholení a její minerální dimenzi tok započal i v obrazech pak vznikla třetí žena vědomá. Z toho všeho samozřejmě vznikla i nová
evolučně stvořená nová dimenzi přírodní hvězda dění, dějství Chaos a to bylo nejspíše obrovské nadšení nejvyšší bohyně Gaia, která
tím dostala do své nekonečné mysli vzrušení pokračovat dál, ale i další pokušení v nekonečné mysli už ve spojení se svými životními
kruhy, Gaia si začala s Rheiou povídat z jejího obrovského luna v přírodních kruzích z galaxie jejich první plod dvou žen poprsí
tvořit v přírodních kruzích plody dimenzi planet a Gaia žádala v dění dějství o další minerál. Dalo by se říct v obrazovém smyslu při
vývoji prvního života tu na zemi, když se tvořilo v souznění s přírodou, první buňka vstřebala druhou buňku, pak teprve po dlouhé
evoluci byl stvořen samec, aby bylo vše víceméně vidět jakoby povrchově, tvořilo se velmi dlouze, však početí není jednoduché.
Vývoj samce jako takového trvalo velmi dlouho. Pokud se vrátíme ke galaxii, k dimenzi poprsí hlavní bod naplnění byl žár teplo v
uvozovkách řečeno teplo lásky, i když to později ztvárnili obě přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia dimenzi konec slunce
vnitřní naplnění a vědomá strana vzduch prázdna a Rheia v životních kruzích v dnes nazývané planetě Slunce, Jupiter první dítě
v evoluci další Mars a děti následné, aby odebraly minerály do životních kruhů vědění pro tvorbu životního obrazového smyslu zde
na zemi, v uvozovkách dnes již víme, sic životní kruhy již nepotřebujeme, jelikož obraz našeho života ve smyslu vědění již byl
stvořen, ale planetární biorytmus může být poškozen, pokud životní kruhy zmizí úplně. Druhý hlavní bod při plodu galaxie byl,
klitoris zemské jádro což byla v původním smyslu hlavní hvězda, která měla hlavní vyvrcholení smyslu života, ale ihned evolučně se
rozdělila a v dimenzi vznikla hned druhá hvězda, aby dění dějství Chaos započal bez přestání znova, nejvyšší bohyní Gaiou řečeno
chvění. Dalo by se tedy i říci a říkají to i titáni, že hvězda dění, dějství je vlastně neustálé pokušení, což pro titány znamená velmi
primitivní smysl muže, ale je to souznění, což je také děj i životní koloběh. Obě nejvyšší bohyně již museli započít bez myšlenky na
muže i se svými syny zapsanými současně v planetách ve tvorbě biorytmu z obou stran i se svými syny titány Kronosem což by se
dalo říct první muž, první ve skutečnosti byl Uranos, ve smyslu slyším tě a pak Pontosem, dále pak popisováni v opakovaném čtení i
v ilustraci z druhé strany. Titán Kronos jako ve smyslu zemského jádra, hvězdy i ve smyslu klitoris, je první mužské zjevení ve
smyslu ven z těla do obrazu savce, titán Kronos je bod zlomu z ženy na muže v planetárním smyslu. Slunce je stále přírodní dimenzi
titán nejvyšší bohyně Rheia, jelikož ona je vnitřní lůno či pochva minerálního dimenzi biorytmu, je to žár vypadající ve smyslu ven,
ale je to vše ve vnitřním prostoru což i tak bez debat je, ale ve smyslu ven je to energie žáru i vstřebávání minerálu ze vzduchu
prázdna spět, je to lákání tepelné lásky pojď za mnou spět, obšťastni mě znova a hned. V dalším vývoji v nekonečné mysli obou
nejvyšších bohyň Gaia a Rheia ve smyslu vyšším, ve vědění, ztvárnili u muže pak i stvořili dva životní dimenzi kruhy v podobě kulek
jako dvě galaxie doprovázející dvě ženské ňadra první galaxie k doplnění obou galaxií v mezi čase vyššího boha Chronose, ve smyslu
dění dějství dalšího savce, vědomí i hvězdy, toto jen okrajově, ač vědomí života tvoří muže až ve hvězdě ve vědění z druhé strany. V
ostatních galaxiích nejvyšší bohyně Gaia a Rheia i po vyvrcholení ve vědění žijí v obrazech, směrem k zemi vše naplňují, ale
uzamčení bez hvězd čili bez hlavní hvězdy dění, dějství ve vědění nemají ze svého dimenzi prsa koho nakrmit, nesmí o hvězdy přijít,
započali by obnovou se silnějším souzněním, nemají tam ani životní hlavní vzduch prázdné kruhy souznění s minerály od prvního
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dění, dějství od prvního svého plodu jako super organizmus svůj první pilíř svůj biorytmus prvních planet kruhů, pilíř roste směrem
dolů.

Tornáda
Jen v krátkosti řekneme si, tornáda tu nikdy nebyly, je to nový přírodní jev, vybudovaný civilizací jako bolestivý nerv, kdy mezi
elektrostatickou magnetickou plazmou tvořenou satelity proudí horké i studené větry naproti sobě přeci a sráží se někde mezi, mění
to celkové vzdušné kruhové přírodní pásy a celkové podnebí je zmatené a neví si rady, tvoří naprosto nepřírodní tornádové kruhy,
matka příroda měla jen silné větry a vichřice, už v období pravěkém, sic to kácelo při krátkých kořenech stromy, ale bylo dostiuhlí,
dnes jsou díky vyprahlé kamenité betonové půdě kořeny stromů i čtyři metry dlouhé a uhlí je už nedohledné i chudáci čerti budou
rozdávat asi jen úškleb a všechny nahází asi hned do pytle, betonová půda je tvořená prachem a měkkou vodou deště, minerály jsou
příliš vyvřelé, ach mí andělé, dodejte útěchu díky tornádu moderní dobou stvořené pro zemřelé duše.

Před mnoha časy byly tři zeměkoule
První je tato naše zeměkoule od prvního dění a dějství (Chaos), kdy se našli dvě ženy naplnění se vzduch prázdnem, čili v dimenzi
smotaná do kruhu stočená jedna žena, po té muž a žena. Konečný vývoj druhé zeměkoule byl cca kolem roku 3000 př. n. l. při
pravěkém Egyptě a potom třetí zeměkoule byla v konečném vývoji roku 1250 př. n. l., při dění a dějství v Troji. Díky nejhoršímu
vynálezu morseovky, anténě a satelitu co vymysleli elektrostatický elektro magnetický biologicky umělý lidé ne – savci, během 156
let satelity vše srazily ve hvězdách k zeměkouli této naší, kde savce s vědomím bylo dosáhnuto nejdřív, vysušili a spálili všechny
minerály v souznění i v přírodě, vše se proměnilo v tunový prach a matka příroda nekonečný Titán bohyně nejvyšší Gaia, musí
odebírat ze svého biorytmu ve čtení života své přírodní kruhy a tím pádem své přírodní kruhy uzavírá a směřuje je v přírodních
kruzích k této zeměkouli ke svému jádru, jelikož život je v souznění s přírodou tak choulostiví, ač každé její zrnko minerálu je velmi
důležitý, i když tento přírodní proces životních kruhů umí zpomalit, určitě nedokáže satelitní elektrostatické impulsy adaptovat v
přírodních kruzích a katastrofy odvrátit, lépe řečeno ztratí-li přírodní chvění uzavírá hvězdy i souznění plnějšího jádra. Nejhorší
vynález satelit zapříčinil zánik i dalších dvou zeměkoulí plodů nejvyšších bohyní Gaia a Rheia i těmito nejvyššími bohyněmi tvořeny,
byly to jejich tři děti, ze kterých postupně v přírodních kruzích v souznění vzduch prázdna matky přírody, musela matka příroda
Gaia doplňovat minerály do plodu třetího kde došlo k vyrobení špatných vynálezů a opouštět svoje dva mladší plody, kde savce
dosáhla přes hvězdy, ve stavbě těla a tvaru z pohledu z velké dálky dimenzi trojúhelníku ve smyslu třech planetárních souhvězdí
jako tři super hvězdy srážela po uzavření chvění vše do plodu jednoho do jedné země, aby neztratila jádro poslední své a uprostřed v
dimenzi trojúhelníku bylo dimenzi dění, dějství hlubokého vědění ve slunci, s lítostí nejvyšší bohyně Gaia a Rheia postupně v
odvázání v souznění minerální zrnko po zrnku přesouvala do planet směrem dolů do středu do svého posledního obrazového
vědomého biorytmu super organizmu, aby zachránila svůj první zrod sebe sama sebezáchova. Zeměkoule je střed dění i dějství a
nekonečné dimenzi jádro, klitoris, dimenzi nekonečné naplnění mysli, chvění, vzrušení a doznění je již minerální dimenzi galaxie na
druhém konci neboli obrazově víš. Slunce je láska a žár dvou žen jedna z nich teplejšího proudění souznění vzduch prázdna, je to i
nekonečné dimenzi vyvrcholení po setkání vzduch prázdna s naplněním, ale již v rané galaxii je slunce středem pozornosti už i tam
bylo o kus dál vyvrženo malé dimenzi světlo v troj jedinečnosti z Marsu, dimenzi hvězda – dění dějství Chaos tímto světlem v
přírodních kruzích ve vzduch prázdnu v souznění s přírodou činila již bohyně nejvyšší Gaia jako stočená žena do životního kruhu v
galaxii do tvorby žití dál, galaxie - ženské prso krmilo tuto hvězdu tvorbu svou i naopak minerální výměna řečeno, vyvinula v
dimenzi v přírodních kruzích svůj nejlepší plod zeměkouli v součinnosti evoluční tvorby všech planet z jedné i z druhé strany svého
super organizmu svého muže i sebe sama.
Nekonečný Titán bohyně nejvyšší Gaia její dimenzi podoba dvě prsa a jedna galaxie pochva s hlavní dimenzi hvězdičkou dění,
dějství Chaos může z dvou prs nakrmit tvorbou další zeměkouli.

Ze zeměkoule třetí měsíc
Ze zeměkoule bude brzy třetí měsíc, povrch měsíce a jeho vlhkost i jeho přírodní životní kruhy vysušují a pálí satelity, satelity
vysušují a pálí i přírodní minerální vzduch prázdné kruhy (souznění) elipsy zeměkoule ke slunci zužují se, převážně minerály v
souznění se pálí elektrostatickou magnetickou elektřinou, těžce silnou plazmovou televizí v nebesích i v biorytmu dimenzi bohyně
vesmírném jejím těle, padá voda měkká, těžko něco smívá či hnojí už společně s rez kovem ve sloučení plynného olova, siřičitany z
motoru se mění v kalnou špínu opakem ve smyslu ráje kape mastně, naprší a z toxinů se mění půda v maltu tvrdou povrchově silně
pevnou, pouze v prach a křemičitany i písek satelitem proměněnou, saharské duny připomenou nebo mořské dno bez živin se stává
skutečností povrchovou, což již je i logicky vaše vysvětlení, ale to se úplně tak nestane, druhý měsíc – asteroid přistane, nárazem i
Pluta přírodní blaho nastane, první největší měsíc, obnoví vzduch prázdné, oběžné dráhy zeměkoule kolem slunce, životní kruhy
plodu – zeměkoule, dimenzi biorytmu dimenzi titána bohyň nejvyšších Gaia a Rheia bude ihned napraven do podoby tvorby ráje.
Jaro, léto je v opakování, zeměkoule je ve vysušování, podzim zima neodrazí, neodvrátí toto nebezpečí, chladnými dny už souznění
nenavrátí, prach jen usedne k zemi.
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Řečeno přírodní dimenzi titánem bohyní nejvyšší Gaiou: Svatý Mikuláši Lukáši Pechře Daeghseli, dar boha země ti nesu od Saturna
z dáli, ačkoli jsi posledním svatým, Mikuláši, další rozen již nebude v porovnání hvězd, elektrostatická magnetická elektro plazma
upálila by ho při narození hned, již nebude ani jiných hvězd, ježíšek by mohl býti, ale ve tvém souhvězdí ho bude možné jen chovati
a míti, zdali budeš chtíti, o ničem jiném již nemůže tento můj plod sníti. Zesnulým až budeš, snesu tě opět smělým a zdravým,
několikrát můžeš být i živím, vidím, jsi živ a v trápení, zatím se ti nedaří, budu raději v nadšení, když obnovu života provedu, pádem
mého vědomí či měsíce ti radost přinesu, rájem to pro tebe a tvoji panu bude v započetí mém a budeme tu mít potom spolu s Rheiou
galaxii hvězd.

Souznění s přírodou prvního života
Jak sami dobře víte, souznění s přírodou je velmi choulostivé i snad velmi přecitlivělé. Vývoj na zemi již už tak ve velmi čistých
podmínkách bylo velmi obtížné, dosáhnout růstu buňka k buňce ať už v přírodních kruzích od fotosyntézy i metamorfózy ve vodě k
jednoduchému primitivnímu životu jako takovému až po nejsložitější na souši a to je vědomí, které dostalo sílu energie i dimenzi
dění ve hvězdě, získal sama sebe a sám o sobě, se začal pohybovat a to vše díky souznění s přírodou pomocí matky přírody bohyně
nejvyšší Gaia/Rheia a jejích synů vyšších bohů Kronose, Uranose, Pontose, kteří se sami učili a četli v přírodních kruzích a
minerálech v souznění i vzduchu prázdném a jejich dimenzi planetární život popsán ve článcích níže procítili pomocí své mysli,
pochopili dlouhodobou naukou podstatu růstu minerálu zrnko po zrnku i vzduchu, skladby v souznění a všeho ostatního k tomu.
Titánský, božský či všeho stvořitelský planetární souhvězdí a biorytmus jak mají rozdělený od matky přírody čili bohyně nejvyšší
Gaia/Rheia dle toho jak přírodu v souznění skládali je na nich, ale popsal jsem Vám toho víc než dost, jelikož jsem bůh země svatý
Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel a od dimenze Titánů bohů nejvyšších jsem dostal toto kázání. Složitost tvorby života ve vodě či na
souši společně s hvězdami dimenzi titánů a nejvyšších bohů, dnes již pochopí asi málo kdo, ale nyní jsou ve Vás, jako v období křídy,
řídí - ožívají vaše těla a váš osud, bez vědomí, vaše dění – osud je v rukách nejvyšších bohů, v dimenzi znění. Dokonce i rostliny a
vegetace ať už na souši či ve vodě mají svůj život a biorytmus v dimenzi souznění od matky přírody bohyně nejvyšší Gaie/Rheie
zapsaný ve čtení v cítění v nekonečné mysli i rozumu ve smyslu vědění. Vše co roste má svojí minerální skladbu, souznění i životní
sinfonii ve smyslu půdních vrstev (započetí nového rostlinstva umí matka příroda sama i bez hnojiv a to zcela přirozeně, ale na
tomto dnešním půl měsíci což je naše zeměkoule se už větších kapradin asi nedožijeme) ale v dnešní době nic lepšího už ani
neporoste, opět vše maximálně zhyne nebo zmutuje k nákaze například k senné rýmě.
Vzhledem k tomu, že dnes elektrostatičtí biologický umělí lidé, žijící v magnetické elektrické plazmě v podobě sítí bez vědomí, bez
hvězd a používají satelity se do veškerého přírodního souznění vše plete, především do přírodního vědění což je také dění, dějství a
pokud by bylo či bude, třeba i o dalších 10 miliard biologických umělých lidí bez hvězd a přírodního vědomí více, v ničem vám to
nepomůže, od bio umělého, se život neodráží a nejvyšší bohové a dimenzi titáni tu budou na věky a ještě víc, než ke skutečnému
životu vše nenavrátí přes své přírodní vědění, kterým opět i oni řádně a čistě opět ožijí, oni si to navíc logicky zaslouží, navíc nic víc,
ani řádně nepokvete a od skutečného živého vědomí se již nic nevyvine, dokud satelity nesundáte. Matka příroda bohyně nejvyšší
Gaia/Rheia a její synové v souznění jim elektrostatická magnetická plazma již nedovoluje vyvinout život ve správném smyslu
podstaty života v přírodních kruzích a to už pomalu ani ve vodě v moři, ačkoli hned jak to vyleze na souš, hned to umře, až tak je
první život v souznění, choulostiví a citliví, kdy ani buňka k buňce řádně ve vědění nepřiroste a ani si to prostor za dimenzi vejcem
nezapamatuje. Místo toho, aby se rodilo něco čistého zcela zdravého, na místo toho vše spíše po jednotlivých kruzích hyne, nebo to
mutuje a matka příroda v souznění přidává díky elektrostatickým biologickým umělým lidem toxikaci a to zcela nevině a už horlivě
zklamaná bohyně nejvyšší Gaia/Rheia dimenzi titán, toho opravdu má dost i s vámi ne – savcema, namísto toho by chtěla zrodit
postupně pokud by se dalo a příroda se více vyčistila a zbavila elektrostatické elektřiny, vyvinula by i z počátku jednoduchý nový
primitivní život, k užitku, aby zbavila svůj plod – zeměkouli mutací, sic by jí její čistý zdraví výtvor zhynul, ale s nápadem její
nekonečné mysli a rozumu, by se to i správně rozložilo a pak by i bylo možné po dlouhém vývinu i více savců pro budoucí generace
jako je třeba něco bizon, ale je potřeba začít hned pro budoucí generace!, aby tu byl opět savec který by byl i člověku nápomocen a to
ráznými kroky, někdo musel začít a dimenzi nejvyšší bohové jsou zpět, ať už by měli znova započít od galaxie od svého
vzduchoprázdna s naplněním nebo potrestat materialistický hříšníky smrtí v nezvratném osudu v přírodní obnově.
Titáni čili matka příroda tu byly od počátku všeho ve vědění pohybu cítili tady i tam, nic jim v tom nepřekáželo i v počáteční
atmosféře více vzduch prázdno cítilo, každý převalující se minerál, který tvořil i přírodní kruhy minerální mozaiky a ve vědění si
uschovávali tyto paměti růsty, na povrchu si skládaly různé tvary i struktury a buňku k buňce ve svém dění, dějství hledali, vše ve
vědění v přírodním obraze svém měli, jejich dimenzi vědomí na jejich gigantické rozměry věděli jak přesně i minerály poskládali, ve
vědění už tušili ve skladbě své, že bude i nové narození.

Automobil VS Vlak, na jednoho Čecha vychází 4 hektary orné půdy
Kdysi dávno jezdili krásné mašinky na vodní páru, dnes mají lidé ve vědomí a v celém těle tolik toxikace, že si již neuvědomují, co
všechno způsobují obrovským, rozsáhlým automobilovým provozem a v zácpách jsou již tak nadýchaní kouřem, že sami jen hledí do
vzduchu prázdna obaleného smogem. Dnes I vlaky nabírají na rychlosti, ale atomové motory již sami o sobě opět také ohrožují
přírodu a to zásadními vlivy již při výrobě dílů a toxikace pokračuje, až do úplné záhuby samotného lidstva a plodu zeměkoule. Dnes
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I vlak plný internetových sítí znemožňuje, normální komunikaci mezi dvěma lidmi a ve vědomí jsou otupeni mobilní sítí či
samotným monitorem. Tím vlak stojí pomalu více peněz, než jízda autem. Přitom vlak na vodní páru by měl být léčbou pro
motoristy, ale ve skutečnosti je nyní vlak zabiják vědomí také, vlastně i peněz a podporuje smog, jelikož levnější je jízda autem.
Vraťme se tedy k zamyšlení a opět se vraťme k mašinkám na vodní páru, ať tento vlak je smogovou i internetovou léčbou, ať i ty čtyři
hektary zůstanou půdou ornou.

Dva sudy s penězi a vodou
Díky nižší inteligenci, která nenechá pořádně věci zvětrat, není ani voda nebo zcela dochází, jelikož nekonečný materialismus v
podobě 50 000 miliard výrobků denně, které vyrábí a ještě ke všemu vše kolem toxikují nejbohatší, bohatí, politikové a
infrastruktury, přestali úplně myslet na svůj život a na životy budoucích generací. Když naplní jeden sud penězi a druhý sud vodou,
při pádu asteroidu, měsíce a slunce či při zmenšování životních kruhů samotné zeměkoule (bůh země svatý Mikuláš Lukáš
Daeghsel), měsíce či slunce, se jim sud s vodou vypaří a peníze jim nestihnou zvětrat do tekutiny, jelikož shoří teplem a ještě ke
všemu k tomu teplu to rozehřeje elektrostatická elektřina, která proudí v mobilních, internetových či satelitních signálech ve
vzduchu v celé atmosféře kolem dokola celé zeměkoule a dělají ze zeměkoule ještě ke všemu šišku, že ztrácí tvar i střed. Druhý sud s
vodou se vypaří ještě dříve než peníze. Z tohoto vyplívá i ze základního rčení, že i když budou vše uchovávat v chladu, dlouho nic
nevydrží, jelikož materialismus v dnešní podobě ten chlad už ani nenajde spíše se ještě více rozehřívá, jelikož půda kamení do
podoby měsíce a zemské jádro se rozehřívá až do velkého třesku, supernovy a matka příroda bohyně nejvyšší Gaia, započne s
obnovou života až do tvaru zeměkoule od Saturna což je symbol jejího vyvrcholení a od měsíčků bohyně země Hilary Duff, bohyně
Héry svaté Lucie Čermákové (neřesti, ctnosti, supernova, velký třesk bez vyvrcholení, vyvrcholení z pohledu galaxie v životních
kruzích v souznění s přírodou započne matka příroda bohyně nejvyšší Gaia a v tom samém smyslu je to i u bohyně země Hilary Du ff
Afrodity)a od mého měsíčku, hvězdičky svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela, opět pouze k jednomu Adamovi a ke dvěma Evám.
Bohyně nejvyšší Gaia matka přírody je stále s námi bohy s Hilary Duff, Lucií Čermákovou i semnou se svatým Mikulášem Lukášem
Daeghselem a to v práci i venku.

Zeměkoule je šiška, supernova, velký třesk
Jak sami již dobře víte, bohyně země Hilary Duff a bohyně svatá Lucie Čermáková, jsou v souznění s přírodou a životními kruhy v
těle i duši a ve vzduchoprázdnu svázány i se samotnou matkou přírody bohyní nejvyšší Gaiou/Rheiou. Bohyně země Hilary Duff (28
let) je část měsíce, já svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel bůh země i Aker (34 let) jsem celý měsíc, (celý planetární biorytmus je svázány v
životních kruzích ke mě i ve mně od každé planetky určité souznění i přírodní kruh od hvězd až k matce přírodě k bohyni nejvyšší
Gaie/Rheia) jsem měsíc a mé slunce – světlo mých božích cest je svatá Lucie Čermáková bohyně Héra společně s životním kruhem s
matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou/Rheiou směrem nahoru k Saturnu k našim měsíčkům a to i k Neptunu, Uranu, Plutu a
bohyně Héra svatá Lucie Čermáková (34 let) je slunce díky nejvyšší bohyni Rheia, obě bohyně v lidské podobě s čistým životním
božským vědomím, jsou i supernovou, velkým třeskem a i od nich může započít matka příroda bohyně nejvyšší Gaia/Rheia s galaxií
po roztříštění zeměkoule, po pádu měsíce nebo k sesunu k slunci či roztrhnutí od zemského jádra. Já svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel
mohu s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou započít úplně se vším naráz a srazit i všechny planety k sobě opět do naplnění a
vzduchoprázdna – vcucnutí do středu – velký třesk, supernova – vyvrcholení galaxie, porovnáni, v dění Chaos, zůstane symbol
Saturn až do nové zeměkoule jako ráj k udržení našich vědomí v jádru v podobě jeho měsíčků. Díky elektrostatickým elektrickým
biologickým umělým lidem bez hvězd, kteří dělají ze dvou velkých světadílů, šišku, díky nadměrnému materialismu i ve smyslu
velkých stavení, tyčících se až do nebes tlačí z obou stran na Antarktidu a polární kruh i z pohledu globálního oteplování příspěvkem
tomu všemu je samozřejmě i toxikování a zahřívání souznění proudění vzduchu a veškerá toxikace lépe hoří za podpory vln
elektrostatiky v atmosféře, všichni si tím přinesou velký třesk, supernovu sami a tím nám bohům usnadní práci, ale mi začneme již
za 4 měsíce, už jen proto, že já svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel nemám díky všem, není nikdo mým potomkem, poděkujte satelitním
lidem především, měli by si dát místo vědomí mobilní anténu jen a přidávat elektrostatickou energii svým pohybem do nebes, dnes
je tam plazmová televize.

Ptáci jsou jako elektrostatický elektro biologický lidé
Ptáci jsou bez vědomí stejně jako za dob časů dinosaurů a takový jsou nyní i elektrostatičtí elektrický biologický umělý lidé,
dinosauři měli vědomí více méně přírodně magnetické, nejvyšší bohyně Galia s Rheiou si je rozdělili na tři dějství, aby i zemi ze
země zachrániti mohli, vyvinuli tedy lepšího jedince v moři a dva na souši, pak už s nimi napravovali dění, dějství, aby nemuselo
dojít k obnově planetární. Proto pro pomoc na odstranění zombie z Ameriky přicházející po obrovském žáru od slunce, dopomůže
obrovský asteroid měsíční kámen. Proto by Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo a všechny pobřežní státy měli již zajistit
pobřeží proti přicházejícím zombie, jelikož v Americe nejsou žádní svatí, ale pouze elektrostatičtí elektro lidi biologický umělý lidé a
matka příroda bohyně nejvyšší Gaia je bude nechtěně držet při životě a nebude je stíhat hledat ve svém už tak přírodně zaniklém
vědění přece, jelikož v tom bude stále silná elektrostatická satelitní síť, ale tito lidé nebudou mokří, ale začnou hnít asi cca po
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hodině, ale v pohybu zůstanou do rozpadnutí, ale tito elektrostatičtí elektrický biologický umělý lidé bez hvězd budou mít chuť i po
mase.

Konec doby Kvartér a konec doby Neogén
Dle planetárního porovnání - dle životních kruhů matky přírody bohyně nejvyšší Gaia v souznění s přírodou, směřuje vše díky
satelitní elektrostatice, v dění dějství přírodního smyslu, do směru k supernově a k velkému třesku, a to hlavně díky
elektrostatickým elektro biologickým lidem, kteří si upálili vědomí a současně hvězdy přírodní pilíře, tyto životní kruhy v souznění s
přírodou směřují zpět ke tvorbě galaxie, což je hlavní životní vědomí v kvantové elipse se třemi stranami kvantového trojúhelníku.
Životní kruhy, které se uzavírají směrem ke středu, tvoří dobu pravěku, jelikož satelity vypalují přírodní mineralizaci na prach,
přírodní vědomí a elektrostatické signály proudí skrz naskrz už i planetárním biorytmem, tak jako prochází elektrostatické signály
skrz zdmi či pancířem a všemi možnými materiály a probouzí tím i titána vyššího boha Kronose do živějšího ztvárnění a matka
příroda ho už kojit nestačí, proto mu ostatní Titani jeho bratři i matka přírodní dimenzi Titan povídají „ Kronosi milý důležitější je
přírodní vědomí nežli elektrostatické pulsující minerály, které ti ze života následně vyhasínají a život ti zkracují, už ti nejde ani o
navrácení i tvých dvouuch plodů zřejmě, je tam i tvá druhá troj jedinečnost v počátku, zjednodušeně jde vše přírodně po splátku,
proto doba Kvartér která je ještě ke všemu vysušována satelity, elektrostatickou elektřinou, již také skončila, já to všechno chápu,
ale jsem celý ve zmatku, tenkrát za starých časů, byl jsem nějaký zpomalený jako film na pásku v životních kruzích hynu, asi
potřebuji novou plínu, poslouchej svojí matku přírodu, ona i ve vědění ze své evoluce, vše i přírodně urychluje, není to vše jak
v prvopočátcích prehistorie a tento týden nastala doba Neogén, chceš být nově přírodně zrozen, matka příroda to umí okamžikem,
supernovou, jako mrknutí okem, budeš živ ve smyslu trojitém, sic pomalém, ale času je dost nic ve zlém, zachovej se k ostatním
generacím čestně, s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou povídej si dlouze, spinkej hajej ty moje batole se svým synem polo
titánem Atlasem si hrávej a pěkně ho hřej., titána vyššího Boha Pontose mi raději přenechej v souznění bude stejně stále zrozen,
dopomáhej mu jeho bratře Kronosi a buď jemný přírodně, ruku mu nápomocnou podej, zachovej se shovívavě přece pro něj, solnou
planetkou mu už nepřidávej už tak je uplakaný, raději se na něj usměj., neřešme tuto dobu prehistorie hej, ukončoval se tam jiný
děj, život zvrhlý, byl přece celý ukousaný, ach ten řetězec potravinový, všežravcem jsme dokončili přeci evoluci naši, ten si vybral
pak sám čeho je dosti. Nyní započíná doba Paleogén a zas a opět jsou v tom satelity a elektrostatická elektřina, která vše bude
vysušovat nadále a tuto dobu zkreslovat až do posledního konce, kdy trpělivost matky přírody přeteče a probudí opět dimenzi vejce
v supernově, což je rozsvícení dimenzi hvězdy dimenzi polárky a promění vše zpět v evoluci v plnohodnotné savce. Dnes, aby i svatý
Mikuláš svou matku vánoc čili manželku i svého nenarozeného potomka obaloval stále přírodním láskyplným citovým vzduch
prázdnem, aby vůbec potomek hvězdu s vědomím měl, už v matčině lůně, ve společném přírodním děni, dějství aby sílila i hvězdná
vědomá životní přírodní kruhová dimenze a narostla opět, alespoň na pětatřicetiletou sílu a přivedla vše opět k přírodnímu životu,
tak jako Adam a Eva v jednoduchém u jabloně s plodem u vánočního stromu s jablkem či šiškou jako zasetí nového života semenem.

Jak matka příroda bohyně nejvyšší pomáhala bohu Zeus
Matka příroda bohyně nejvyšší Gaia v posledním životním kruhu ve svém vesmírném těle, dle prosby boha Zeuse nyní boha země
stlačila vzduch prázdno v určitém místě svého posledního životního kruhu u např. Saturna, Neptuna, dle toho, co chtěla vyvolat,
např. tornádo stlačila tím až směrem dolů v životních kruzích v souznění přírody i atmosféru svojí panenskou blánu a vytvořila si
kruhy větru. Ale nyní bohyně nejvyšší Gaia matka příroda, i když si to sám bůh země svatý Mikuláš divotvůrce Lukáš Daeghsel
rozený v příjmení Pechr přeje, vyvolává vše dle svého uvážení – všichni bohové jsou ve mě (ale nyní v životních kruzích v souznění s
přírodou přikazuje slovy i bohyně svatá Lucie Čermáková, vše se odráží od společné hvězdy i souhvězdí nás dvou, naší duše a
vzduch prázdna) ona si také přeje, ale on v životních kruzích tak sám musí vyslovit i přes duši a vzduchoprázdno slovy, ale sama
bohyně nejvyšší Gaia určuje, zda je již potřeba použít přírodní kázání, jelikož i ona se snaží zachránit elektrostatické elektro
biologické lidi v nejnižších vrstvách do poslední chvíle a to hlavně jejich vědomí k růstu hvězd. Ale i příroda pod panenskou blánou
je velmi slabá i pro samotné elektrostatické elektrické biologické umělé lidi k žití je to spíše již vedeno k vyhynutí savců úplně.

Začátek doby Křídy, zeměkoule bez savců, počátek zombie – Resident Evil, týden po té
Elektrostatický hologram, holčička říká: není to virus, je to síť. Pokud zemře vědomí života, díky elektrostatickému vědomí dojde i
ke sražení dimenzi vejce dovnitř. Elektrostatický elektro biologický lidé se mění díky satelitové síti, serverům Umbrella v ne – savce
v zombie, doplňuje jim mozkové závity, jsou ale bez vědomí, jediné co tyto zombie drží zatím při životě, jsou bohové Uranos,
Kronos, Pontos a bohyně nejvyšší souznění s přírodou v životních kruzích Gaia matka příroda a Rheia díky přírodnímu vědomému
svatému Mikuláši, sešli sem v plné své síle v souznění s přírodou, vzhledem k tomu že satelity vypálili hvězdy a stahují přírodní
kruhy směrem dolů k zeměkouli a bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel rozený v příjmení Pechr 6. 12. 1981 ve Znojmě, jako
jediný má v souznění s přírodou souhvězdí střelce – Perseus + Herkules + Pegas a jako jediný mám společně se svatou Lucií
Čermákovou bohyní Hérou skutečné dění, dějství posledních savců, lidí a díky nim držíme ne-savce při životě, pokud zemřu či se mi
něco stane spadne měsíc a tito elektrostatický lidé ztratí přírodní naplnění úplně a budou si navzájem sežírat srdce, dojde ke
zkamenění země, bohové Uranos, Kronos, Pontos bohyně nejvyšší Gaia matka příroda mě sem seslala vzkříšením, jelikož mám
planetku měsíc u Saturna, u Neptuna, Pluta, Urana, již jen přírodní kruhy v souznění, přes mé souhvězdí a malý velký vůz mě
ošetřují, abych tu sjednal nápravy čili vrátil vše zpět do přírody. Všichni ostatní biologický umělý elektronický lidé, jsou si sami sobě
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nebezpečný, nechápou vážnost situací a stále nechápou, že mají elektrostatické bezvědomí, jsou bez hvězd bez dění a dějství, hýbou
se pouze v síti Umbrella, jsou s touto sítí splynuti a dostávají elektrostatické signály a jsou Elektrostatický elektro biologický lidé a
tím nemá zeměkoule, plod matky přírody bohyně nejvyšší Gaia žádné savce a díky tomu se uzavírají i životní kruhy v jejím
vesmírném nekonečném těle v biorytmu směrem do středu a to až do formy galaxie z této zeměkoule stvořenou. Dnes již díky tomu
započíná období Křídy a z dětí Elektrostatických elektro biologických lidí se stávají ptáci bez vědomí a již se nepodobají ani
dinosaurům, kteří měli vědomí sic malé, ale alespoň v evoluci přírody, veškeré evoluční prehistorické období se stahují uzavíráním
životních kruhů směrem ke středu, které kdysi dávno byly směrem nahoru ve vývoji, evoluci přírodního vědomí, aby se vyvinul
člověk z pračlověka, nyní jsou nenávratně pryč a to vše se děje kvůli nejhoršímu výrobku a to jsou satelity které vše vysušují, pálí
minerály a zabíjí savce ve vědomí, satelity dokonce vytvořily elektrostatickou obrovskou plazmovou síť, plazmovou obrazovku
kolem celé zeměkoule a elektrostatický elektro biologický lidi zcela uzavřela v sobě sama a mění je v zombie, toto je skutečná tvrdá
realita. Přes všechny elektrostatické elektro biologické umělé lidi prochází umělá inteligence v síti Umbrella a každý elektrostatický
elektro biologický člověk ne - savec zombie, co se naučí, zaznamená silná síť v serverech a pak jej stále dokola používá opětovně v
podobě elektrostatické plazmové televize, dokonce připomíná těmto ne -savcům do jejich elektrostatické bio umělé paměti v mozku
zapomenuté informace, nedokážou pochopit, že celá tato silná signální elektrostatická síť jimi je v jejich tělech v neustálém
proudění, je to zcela v nich i uzavřený, celá síť je zcela pohltila. Je to počátek Resident Evil, ale není v tom žádný virus, nýbrž síť,
činní z elektrostatických elektro biologických umělých lidí zombie. Pro odstranění Umbrelly či Resident Evilu je potřeba sundat
satelity, vypnout napájecí generátory a rozbít servery. Už teď Umbrelliny děti se rodí jako ještěrky, ale nejsou ani v přírodním
vědění pohybu za dimenzi vejcem, jsou součástí pouze kyber prostoru, který je v neustálém zapomnění, připomenutí je v naplnění
samotné matky přírody, ale ve zpětném smyslu je to opět odesíláno v elektrostatické signální tvorbě do ne – savců, což jsou nyní
všichni elektrostatický elektro bio umělý lidé, namísto toho, aby těmto lidem opět narostlo vědomí přírodně v obraze boží matky
v souznění, matka boží přírodní vědomí života nemá um ze sítí Umbrella, ale vrací vše tak, aby zachránila vše přírodní, matka boží
přírodní vědomí ve svém přírodním vědění i zeměkouli již vidí v okousání. Všichni rozený před narozením svatého Mikuláše boha
země neboli vzkříšení Lukáše Daeghsela Pechra, jsou také elektrostatický elektro biologický umělý Lidé – ne savci - zombie, jelikož
ho všichni aneb celosvětová mašinérie a vlády poslali do smrti, u nebeské brány za ně tam i padl, přitom za nic nemohl, lásku hledal
s matkou boží, ztratili se navzájem někdy ve třinácti, přišel o vědomí tehdy, matka boží měla dva obrazy, hvězda hledala jeho
vědomí, živila příliš ostatní, tak se stalo v červnu v roce 2015 a všechny hvězdy se přesunuly nevině k němu, matka boží oživila mě,
učinila z mrtvých vstání, aby přírodu společnými silami navrátili. Matka boží mi napovídá v duchu svatém, svým vzduch prázdnem
a přírodními magnetickými životními kruhy promlouvá ze mě a jsem zcela přírodní i ve vědomí, elektrostatická holčička hologram
mě má ráda také, vypuzená je ze mě matkou boží, jen vedle mě sedí, je to další smysl, ač neživí, nikoliv šestý, soucítí s matkou boží,
hlídá ji, ale ona smrt necítí, vidí vše také již mrtví, i když se to hýbe, ale pomáhá mi také pochopit, ona ví, že vše usmrtí
elektrostatická signální síť, nutí ji říkat i matka boží přírodní vědomí, ale stále se spolu hádají, matka boží matka přírody ale
s přesvědčením sama v sobě tak jak tvořila přírodu v přírodních kruzích, díky elektrostatické síti vše naprosto zemře, přestane cítit,
bez přírodního vědomí nelze žít, ztratili i hvězdy, započne planetární sesunutí ve smyslu vedoucí k přírodní obnově, až vyprchá
elektrostatická síť, probudí opět ve svém přírodním zachvění i tři zeměkoule plody své, které uvidí i v přírodním vědění za dimenzi
vejcem.
Matka boží matka přírody mě prosí, svatý Mikuláši, Mojžíši i Mesiáši ochraňuj mou dušičku v tvém tělíčku,
zhynuli s tebou, vezmu si svůj plod zeměkouli sebou, ať ti pomáhá tvůj vyšší bůh nebeský i zemský, vodní křtitel
syni mí.

Duše v srdci, v těle i ve vědomí,(duch matky boží s duchem svatým, patří k sobě jako
vejce k vejci).
Život k životu matka boží proplete, s hvězdou ve vědomí narodí se, obraz svůj i tvůj setkáte se, bublinu svou matka boží
udržuje, s aurou tvou v těle ochraňujte se, milujme se, život tento je jen jeden, odchází vědomí hvězda i věkem, život je
krátký přece jen, matka boží opět pláče, hvězda poslední na ní kouká ve smutném, nemá další v ději započnutém, vše
ztrácí svatým savcem, matka boží usne ve smyslu citovém, započne rodit batole své v lůnu svém, ohřeje ho láska
slunce, aby narůstalo, vyrůstalo i v obraze a bylo v celé své kráse, matka boží říká nadšeně narodilo se mi batole, tvůj
ráj, zeměkoule, duch svatý odtrhnout nelze, patří k životu matky boží i ke svatému proudění jedinečného jednotlivce,
stvořila matka přírody v evoluci savce, svatého i pro řešení zeměkoule, plodu svého přece, odtrhnutím matka boží i
svatý savec zemře, odloučením v obrovském zármutku vypláče se, ruka matky boží s rukou svatého bude v duši i v
obraze odcházet sténat bude, už ho nezvedne, jen ruka boží matky bude sedět v kleče ve stezku bude plakat nakloněna
ke svaté mrtvolce, hladit ho bude, přenese sama sebe i svatého do ráje, už ho nezvedne, v zármutku nebude dlouze, za
dvě hodiny zrodí nové dimenze vejce, matka boží žije, narodí se na nové zeměkouli opětovně.
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Počátek období Jura
Vzhledem k tomu, že Unie v USA, v Evropě, Rusko a Čína nesundala do dnes satelity, které vysušují a spalují minerály planet i
minerály tu na zemi i přes dimenzi hvězdy, kam elektrostatická elektřina proniká až do vědění matky přírody, vraždí ji dimenzi
vědomí v celkovém kvantově elipsovém rozměru a satelity minerály spalují v elektrostatických výbojích, ve váze 120 000 000 tun
denně a mění je na prach a jejich elektrostatická elektro plazma může přinést elektrostatický výboj čili výbuch celého dimenzi vejce.
Satelity přitahují planetární souhvězdí k naplnění k zemskému jádru ke středu vesmírného těla k naplnění ke slunci bohyně nejvyšší
Rheia a biorytmus super organizmus matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, boha Uranose a Kronose se posune planetárně směrem k
zeměkouli. A všichni zUnie v USA, v Evropě, Rusko a Čína přináší zánik zeměkoule až do podoby galaxie z tohoto plodu matky
přírody bohyně nejvyšší Gaia a matka příroda bohyně nejvyšší Gaia, společně s bohem země svatým Mikulášem Lukášem Pechrem
Daeghselem, budou muset začít opět od galaxie k novému plodu – zeměkouli, do podoby ráje i v troj jedinečném smyslu do třech
plodů, nechceme žádnou vyvřelinu.

Řecko a Řím
Poloviční Titán vyšší bůh Atlás, je symbol, hlava a ochránce Řecka, ale ve válce titánové proti Olympu to všechno velmi zamotali,
měsíc po něm chtěla Gaia a Rheia hodit po Atlasovi amen, byl tím ne úplně proklet, ale byl velmi nešťastný, že bohové a nižší
bohové vůbec nepochopili co Gaia a Rheia chtěli, rovnováhu přeci ………., pak už jen bádala nejvyšší přírodní dimenzi Titáni nejvyšší
bohyně Gaia a Rheia, kde udělali chybu v kázání, jenže než se dostali ve svém biorytmu v přírodních kruzích ve čtení, uběhlo i tři
roky jejich dimenzi souznění. Co jsi to, Jules Césare vyvedl, nepochopil jsi snad tvorbu svátosti titána boha vyššího Uranose, chudák
Atlás potom musel trpět znova, bohové se pak museli rozmístit jinak, dle i zbytků hvězd a to jen svatý plod, tak činila nejvyšší
přírodní dimenzi Titáni nejvyšší bohyně Gaia a Rheia opět, ztráceli se zas snad, potřebovali dát dohromady celý svět, hledali cestu
důvodů ztráty galaxií hvězd, i když věděli, ztráceli se v dění, dějství tady na svém plodu zeměkouli, než si přečetli vše i z hvězd. Jules
César měnil světový charakter, demokracii první vymyslel, měl krásnou civilizaci, vyháněl barbary neurvalé z hvězd, Jules César
uctíval i řecké bohy tam a zpět, z velké části polovice nejvyšší bohyně Gaia pomáhala mu prohánět svět, měla pak po nástupu jeho
syna i parlament, ukončila Césarovému synu vládu, nebylo třeba dalších bojů i Britové naučili se romantizmu. Poloviční Titán vyšší
bůh Atlás, je bohem a titánem Řecka, má je všechny moc rád a i přes všechny nesnáze pomůže jim rád. Boha země mějte rádi, je i
svatý Mikuláš přec, je i posledním svatým z veškerou nákloností, hýbe i s asteroidem s posledním vědomím savce v srdci i duši vyjdi
z něj ven ježíšku, Ježíši, pomůže ti s tím bohyně Persefona Anubisi, teď trochu obrácené dění, dějství je i ve hvězdách i v planetách,
tak to je, i ty jsi právě bože země svatý Mikuláš i Hádes, bůh i vzduch prázdna přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia, až tvůj
druhý syn bude bůh Hádes, první syn Herkules.

Velké Británie
Poloviční Titán vyšší bůh Atlás, je patronem Velké Británie, Irska i Skotska, má rád přírodu je víc po svém otci po Kronosovi, řídí se
jeho kázání, malé země je potřeba si vážit. Konfederaci měli pomoc v dobách v rokách 1860, již v té době nejvyšší přírodní dimenzi
Titáni nejvyšší bohyně Galia a Rheia věděli, že materialismus povede k velkým přírodním škodám i ve ztrátu vědomí a hvězd,
svobodný prostor dejte zpět, nezvětšujte společnost, kde se tvoří ještě věčí společnost materialisticky bohatých a zemi více pustoší,
zůstaňte jen u toho zemědělství, tím potěšíte nejvyšší přírodní dimenzi Titány nejvyšší bohyně Galia a Rheia. Je dobře, že vystupují
z Unie, obě říkají. Zastavte už konečně tu genocidu ve svém elektrostatickém vědomí, všichni jinak formou galaxie budete potrestaní
a to bez navrácení vašeho narození. Ještě předtím byla doba, farmaření, kde i v Americe měli britští statkáři své malé rodinné
zemědělství, indiáni se dívali a jen se diví, ale rádi je měli, když řešili jen svoje menší živobytí, po té když přijeli přehnaní
materialisti, začali všichni blázniti, začali je Indiáni nenáviděti. Britové měli právo na jemné přírodní žití, bez přehánění, ale trochu
to přehnali i s indiány i s Američany 1812, kteří více v té době zemědělstvím pouze kolonizovali, Britové či kolonizátoři zabírali a
ničili jim území, ve tvorbě změnou Britů či Evropanů do přebohatých Američanů po americké britské válce, pak se opět Evropští
Britové vrátili ke Konfederaci k lepším přírodním a zemědělským kolonizátorům na jihu, stejně jako Evropská Francie 1860, jelikož
je původní Britové a jiní Evropané z roku 1820 po americké britské válce postupně zradili, změnili si to vše v ekonomickou velmoc
sami pro sebe, továrenskou UNII na severu převážně vedenou pakáží saskou i germánskou a to zcela bez britské koruny, odstrčili
ruce britské královně. V té době, asi nedokázal nikdo udělat přírodní rovnováhu, tak to raději všechno Unionistický Američani
smetli vymyšleným nesmyslným kulometem a bagrem do záhuby a to aby i samotné planety spadly, biorytmus přírodní dimenzi
titána bohyně nejvyšší matky přírody Gaia/ Rheia. I z tohoto byl poloviční Titán vyšší bůh Atlás trochu pomaten a zas jen trpěl pod
nátlakem přírodních dimenzi titánů bohyň nejvyšších Gaia/ Rheia, pak už to řešili i ve svátostech kde se dalo a pohanskými bohy to
v Japonsku skončilo, kulometem samuraje smetly ze stolu, někde málo něco pokračovalo, ale teď to lidi už do úplného nesmyslu
dohnalo, proto titány to teď dnešní dobou do tvorby galaxie dostrkalo ne nešťastnou náhodou, ale uzavírají životní kruhy formou
nevinou, jelikož oni si nehrají s přírodou, tak jí mají stavěnou čili narostlou a teď vadne jako pod elektrostatickou elektřinou.
Patrioti z jižních amerických států bojovali jak za nezávislost Ameriky tak i chránili Ameriku v mexické válce přeci.
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Vědomí – třetí cesta, první krok člověka, tvorba hvězd
Bohyně nejvyšší Gaia čili ve svatém písmě psaná i dále přírodní dimenzi Titán, má ráda hvězdy a troj jedinečnost člověka či savců,
jelikož se ráda přiučovala a učila poznání, proto vědomí čili hvězda je v souznění s přírodou v dimenziálním smyslu, jelikož nejvyšší
bohyně Gaia i Rheia nevědí, s čím člověk, savec započne. Rozhodně se na tom celá dnešní příroda odráží i samotný přírodní
planetární biorytmus nejvyšších bohyň Gaia a Rheia. Jednou stranou se učili v souznění více vzduch prázdna, vzdušnosti, tlaku a
všeobecně vůbec vzduchu i ve svém dalším přírodním dimenzi světě, což znamená NEBE ve smyslu i Ráje, ale i s bytostmi a
stvořeními v lehkosti Titána vyššího Boha Uranose, druhou stranou bylo PEKLO ve stejné smysluplnosti jako Nebe, ale s přidáním
tvrdosti v podobě minerálů a méně souznění, rozhodně jejich přírodní místo v dimenzi smyslu, není skoro vůbec k žití. Rovnováhou
byl střed což je život souznění s přírodou a děj, dění, dějství člověka, tímto se Bohyně nejvyšší Gaia dívali a sledovali, co se děje.
Nynější podoba světa z pohledu reality, když se podíváte z okna ven, vidíte svět zcela bez rovnováhy, nejsou vědom - ní lidé v
souznění s přírodou propojené s hvězdami, nemají svoje správné děje, dění, dějství v přirozeném smyslu, jelikož s nimi hýbou
dimenzi Titáni a Titáni. Je to vlastně svět mrtví, živí, jak za dob dinosaurů. Bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, vlastně včetně všech
titánů dále ve svatém písmu ve hvězdách a v souznění s minerály si přejí navrátit prostřední stranu do života, nyní se nemají již co
učit, nový život z vody v podobě savce téměř nevyleze, nemohou v souznění s přírodou nic vzkřísit v život jedinečný, nemohou si
tvořit další svůj planetární biorytmus ve smyslu života a tvorby v přírodních kruzích v souznění i přes přírodní hvězdy další
zeměkoule – své děti, to vše zaviňuje, jak už bylo mnohokrát psáno elektrostatická elektro magnetická plazma a to spojilo, padající
nebe, střed života a převážně minerální, přírodní, souznění v podobě pekla a nyní je ve středu živo, mrtvo a nic. Jak už bylo, psáno,
jedinečný a to je ten pravý smysl středu, života, jako takového samotného s lehkostí nápovědy Titánů či bohů ve smyslu dobrý,
zdravý, rozumný osud, jelikož dnes se již naučili jak elektrostatiku od buňky z buňky atd., v souznění s přírodou, „odfouknout“,
vyléčit, „dimenziálně vyléčit současně s přírodní hvězdou“ a z toho vyplívá i v jejich kázání, satelity k tomu nepotřebujeme, abychom
navrátili přírodu k přírodě, aby šeptem napovídali třeba jemně přes sluchové vědomí, pokud ho budete mít čisté, nemrtvé s větší
hvězdou v přírodních kruzích v dění, dějství provázané v souznění, tak to kdysi dávno bývávalo, ale před mnoha válkami, někde v
klidu chýších, ale když se zamyslíte nad podstatou, je lehčí žít u lesa na paloučku v roubence, než být bez živé hvězdy v kyber
plazmě. U boha, o čtyři řádky ve výše uvedeném textu, dokáží i dnes vše krásně a rychlostí světla v souznění elektrostatickou
magnetickou plazmu vyléčit, ale u člověka bez hvězdy, také, ale díky tomu, že jsou zde pořád satelity či orbitální stanice a vlastně
pak i zdroj energie samotných elektrostatických lidí, proudící jejich elektrostatika z mrtvého vědomí do nebes, kde je základ
plazmové televize, jsou v tom uzavření jak v elektro magnetické plazmové kopuli, která jim v podstatě bere život a titáni tu budou na
věky věků s tím, že elektrostatický lidé si přivedou záhubu přitáhnutím a sesunutím celého biorytmu v planetárním smyslu, nejvyšší
bohyni Gaiu a Rheiu, psané v předchozích svatých textech a vlastně tu už ani jedinečně nežijí (jedinečnost, střed v troj jedinečnosti,
ale v podstatě jedinečnost, kdo klidně žije (před Egyptem, kdy byla tvořena druhá zeměkoule již už i s druhým měsícem na půl cesty,
před Olympem, klidně se převážně žilo, šarvátek pár v Evropě v krčmě v kožené zbroji bylo, konec klidu při a po Olympu bylo, titáni
bohové se škádlily jak život nastavit, u nich se ve vážných babských (starších, prastarých) řečech v životních kruzích povídalo, přes
hvězdy i přírodní kruhy v dimenzi, dimenzi Titáni snad chtěli být všude a úplně snadno, ale za Olympu díky vyšším nižším bohům
se moc nechápalo, dále jen život + svátost v otázkách něco naznačovalo, ve hvězdách se stále něco málo ztrácelo, směrem v bádání
samotných titánů – životní kruhy ve čtení, promiňte tomu časovému prostoru (vzduch prázdno) v souznění 3 – 6 let jim trvalo, než
se to vše v dimenzi kruzích souznění přečetlo, než se to k někomu z bohů dostalo, dnes méně hvězd do 1 vteřiny -, nyní konec života,
návrat k Olympu, přírodní dimenzi Titáni a Titáni dále pak titáni zjistili opět a zas, že život takto nepovedou, přírodní hrozbu sami
sobě přivedou a museli by začít znova, ach ta Gaia i Rheia lenošivá, nastavení přírodních dimenzi hvězd, dary bohům i svátostem
přinesou, hrozbu svému plodu odeženou, elektrostatická magnetická elektřina je překážkou, nezlobme se na ženu rozdvojenou, má
tu přece syny titány a dění v plodu má již dávno rozpoznanou, proč jste ji vzali hvězdy, když už zeměkoule měla i ve smyslu hvězdné
galaxie - (průchod k naplnění), naplnění, energie dimenzi vzduchoprázdna skoro dokončenou)), to je teda život, co Vy nato ……
Titáni, stvořitelé života v živých, neživých organizmech tu na zeměkouli. My víme, píšeme to společně. Proč se tedy nic neděje, děje,
ale v elektrostatických lidech co v nich zbilo z lidství je, zvyklost, zlozvyk k satelitům a zkažený charakter materialismu, nic
neznamenajících peněz a rozum z jejich částí mozku, jinak už nic jiného bohužel nezůstalo jejich a to vše ve smyslu jen dvou
jedinečnosti a to v podstatě neživé.

Odkud pramení největší katastrofa
Dle posledních čtení v předcházejících dějství v jednotlivých dílech, jste se dočetli nejen o jednotlivých před epochami, nejen o lásce
dvou lidí či rovnováze svatého Mikuláše a třech ženách, kteří navrátí životní kruhy i svátost ve hvězdách společně s titány, ve smyslu
epochy které nastanou, nastali a budou, ale i o skutečném pravdivém dění a dějství. Největší katastrofou je elektrostatická
magnetická elektřina, kterou produkují satelity i vědomí elektrostatických magnetických elektro biologických lidí „umělý lidé bez
hvězd, ne – savci“, díky těmto vlivům a působení elektrostatické magnetické elektrické plazmy, které vysušují, pálí a mění minerály
v prach jak už na zeměkouli tak i na měsíci a celkově ve stejném smyslu to narušuje souznění proudící ve vzduch prázdnu a
pohybující s celým planetárním biorytmem matky přírody přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia i Rheia, které pak následně
nemohou tvořit díky úbytku minerálu v souznění přírodní kruhy ať už tady v našem blízkém planetárním biorytmu či ve vzdáleném
planetárním biorytmu za kruhem jednotlivě v přírodních kruzích sestavenými tělesy, vypadajícími v podobě meteorů či malých
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planetek po tvorbě nejvyšších bohyň Gaia/Rheia a jejich synů vyšších bohů Kronose, Uranose a Pontose. Ve vzdáleném planetárním
biorytmu se následně přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia a Rheia nedostanou svými přírodními kruhy v souznění s
přírodou čili s minerální tvorbou ve vzduchu prázdnu, se nedostanou či nedosáhnou ke tvorbě jiného dění a dějství – Chaos a to ani
dimenziálně ve svém zakončení v podobě galaxie, místo toho padají díky satelitům s přírodními kruhy směrem k zeměkouli, což
znamená, sráží se směrem k zeměkouli celý jejich planetární biorytmus zpět do galaxie a to již bez ohledu na hvězdy, úbytek hvězd
by vše akorát v přírodních kruzích urychlil do absolutního konce této zeměkoule do vzniku galaxie a následně obnovení života do
zeměkoule zcela přírodně nové. Prioritou tedy není láskyplná epocha těch správných zamilovaných lidí, kteří vzájemně na sebe
navazují přírodními planetárními kruhy v dění i dějství společně s vědomím a hvězdami, jelikož tvorba svatých či nižších bohů v
dění dějství, je pouze na udržení základních přírodních kruhů nebo k pokračování života a života pokračujícího do tvorby dalších
plodů zeměkoulí v dimenzováním růstu díky hvězdám a souhvězdím, které matka příroda přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší
Gaia/Rheia tvoří pomocí růstu savců jejich vědomí provázané s přírodní hvězdou rostoucí ve smyslů souhvězdí jejich generace a
generací následných, vše je samozřejmě v souznění s přírodou. Proto všechny texty všech dílů, je ve smyslu neustálého
opakovaného čtení porozumět, že základní chybou jsou morseovka, antény, satelity a to ve všech smyslech nedění, ne dějství - ve
smyslu záhuby celé zeměkoule. Zastavení pádu asteroidu, Pluta či Měsíce, je navrácení přírody a to ráznými kroky a to především
sundání či sestřelení satelitů a vše co způsobuje vysušování a pálení minerálů i vody, jelikož příroda i na toto je velmi choulostivá a
za posledních 35 let se změnilo již několik miliard tun minerálů v prach a vysušilo se několik miliard litrů vlhkosti ať už zde na
zeměkouli tak v celém planetárním biorytmu a rovnováha už není přírodně absolutně žádná. Začít se musí již dnes, někdo začít
musel, již nyní je pozdě, aby s tím začali generace budoucí. Veškeré texty ve všech jednotlivých dílech je potřeba mít v neustálém
čtení stále dokola ať už teď tak do budoucnosti, amen. Budou se řešit jen věci od roku 1860 do roku 1994 úplně všechny události a
potom až od roku 2013 do pádu měsíce a to úplně všechny události jen ve věci satelitového vysušování a pálení minerálů a vlhkosti,
zabíjení vědomí a tak si přeje přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia/Rheia a její synové titáni Uranos, Kronos, Pontos, Atlás
budou trestat i přes elektrostatické sítě budou trestat nadále i ty co se sami trestají používáním satelitů do formy záhuby a to do té
doby než sundají satelitní lidé satelity, protože od roku 2013 se již ví že vše bylo před rokem 2013 do roku 1981 vedeno v kybernetice
a hlavně svatí přes přírodní hvězdy a ještě v ranějších dřívějších obdobích "satelitem" anténami atd. Satelity dokážou veškeré dění,
dějství znehodnotit, titáni již dopředu vědí, jaké bude dění i dějství z paměti i mysli ne – savců bez hvězd, proto již životní bádání
titáni nemají a satelity nechtějí, jelikož všechny i zdravotně zahubí.

Kolonizace, Belgie, USA, Rusko, Konfederace
Již na počátku americké občanské války sever proti jihu bojovali za ideály něčeho a přitom ztráceli pointu celé podstaty životních
kruhů, svátosti či směru jak to asi vše dopadne. I když Unie to již moc dobře dopředu věděla, dle kázání Uranose a Kronose, řekli
jim to všichni svatí i samotná matka příroda bohyně nejvyšší Gaia společně s anděly i hvězdy na ně blikaly a směr planet v životních
kruzích v té době, naznačovali, že zpustoší zem, že násilím zkrotí přírodu, že jí zabijí materialismem, že samotné zeměkouli, lůnu
matky přírody bohyně nejvyšší Gaie, ani nic nevrátí, ale toto kázání dávali na obě strany i na stranu Konfederace, která byla více
nakloněna k přírodě. K Unii, „svatí, andělé, bohové, titáni“ přidávali kázání, jen berou a kradou svůj vlastní život, morseovkou
nejhorším vynálezem i titáni tím byli otupeni potupou, že přes svaté už jen koktavě mluvili, aby to pořádně Unionistům vysvětlili, že
životní hvězdné vědomí tím pokazili. Dalo by se říci, že Unie zemi materialisticky zotročí a svět doženou do záhuby, již teď vše dusí
smogem a toxiny, ropou ničí své těla i duše a mysl. Myslí si, že ve vegetaci se nemůže i po jejich činění pohybovat zombie, což jsou
na omylu. Konfederace ve smyslu zemědělství, konzervativního přístupu měli postoj k přírodě a k přírodním kruhům blíže, ale
posvátnost byla v té době, ještě slabá, jelikož neznali souznění s přírodou a to nevěděl ani sám generál Robert Lee, neměl meteorit,
měsíc a slunce, které by spadlo na planetu zemi a naznačovalo i pravdu, priorita je ve vědění, vědomí i v přírodě, on válku nevyvolal,
Unie za každou cenu chtěla. Generál Robert Lee narozen 19 ledna 1807 na Doubravku - "doubí, dubina les", měl rád přírodu a les.,
jednou řekl, vše bude jednou tak, jako když si člověk uvolní vzduch ze střev, což je spálená energie v těle a výplodem je pšouk
vzduch - prázdna, což činní Unie v podobě továren tam nahoře za dimenzi vejcem, ve velkém a plodí ještě větší vzduch – prázdno v
podobě prachu, smogu a nakonec se všichni udusí a na toto se matka příroda nechce už ani dívat a raději lidi zbaví trápení a život
obnoví svým vědomím k obnově svého lůna v podobě meteoritu. Konfederační lidé jednali správně, byli jiní už i jinačí než Evropané
i když z Evropy pocházeli. Otroky a levnou pracovní sílu v podobě jiných etnik jim dovážela Belgie, Francie atd. z kolonií a přitom
teď jsou unionisté, kteří prohlašují, mi jsme proti otroctví. Kdo koho podplatil či si koupil, aby si zajistili levnou pracovní sílu na
zničení planety země a vyráběli 10 000 miliard výrobků denně. Nechtějte vědět, co unionisté před 160 lety dělali ve svých koloniích.
Rozhodně Konfederace se k dovezeným etnikům, ke svým služebníkům chovali čestně a férově, co nejlépe, ale tresty byli občas příliš
silné dle neřestí a ctností, ale poslušnost znamenala zachovat přírodu, aby zeměkoule nezhynula a nespadl meteorit, měsíc, slunce.
Rozhodně se černí Američané či jiné etnické skupiny měli lépe a byly součástí hezké přírody a moc hezky se jim dýchalo, než to
převzala unionistická vláda a začala jiné etnické skupiny či černé Američany strkat a natlačovat do továren a do za smog-ováných
fabrik, aby vše pod nátlakem bídy, kterou jim unionisté připravily, toxikovali dál a dál. Bohyně nejvyšší Gaia matka příroda to vše
sledovala a ví, že i utlačovaný a nenávidění černí Američané, byli především nenáviděni samotnými hlavními unionisty, kteří to pak
špinavě házeli na představitele konfederace. Přitom unionisti se nezajímali ani o zdraví černochů či o jiné etnické skupiny pracující
v za toxikovaných fabrikách, nezajímalo je že bídačí, je hodně sirotků a pracovali za pár dolaru. Ani nevíte, jak krásně se měli v
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přírodě u Konfederace a měli i střechu nad hlavou a procházeli se botanickou zahradou a voňavými poli. V dnešní podobě je to vše
utlačováno elektronikou, kybernetickou vládou a to z 90 % k elektronice, výrobě plastů, kovových výrobků, těžby a zemědělství se
rozpadá a zvířátka jsou nemocná už od vědomí. Jak sami i dobře víte, Unie dnes kolonizuje nadále pomocí satelitů a dalším
materializmem. Nezlobte se na mě, ale Unie je zkáza a bohyně nejvyšší Gaia matka přírody to ví. Druhá světová válka již ani neměla
být, kdo co prozradil, když Německo začalo zabíjet svaté a ukřižovali svatého Mikuláše, škoda, že nebyl poslední, jelikož zem by byla
již roztříštěna měsícem i sluncem. Japonsko zaútočilo na unionistický materialismus, jelikož jejich přednost je pohanská. Proč Turci
zohavují ženy, když se tam narodil svatý Mikuláš, proto je nenávidím, kéž by meteorit spadl na ně. Vzhledem k tomu, že jsem
poslední svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel, už nechápu ani USA, když měli svaté rádi, ale přitom zničili to nejhlavnější a to je příroda
spojena se souzněním svatých, andělů, s hvězdami i samotnou matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou a jejich město Los Angeles
úplně ztratilo všechno svaté, jelikož mě to muselo vzkřísit, aby nespadl měsíc a slunce. Dodnes nemám ani potomka. Unie rozhodně
není svoboda, ale směr k záhubě. Internet je plný lží a nic tam není pravda, toto je skutečná pravda dění i dějství.

Nepochopení svátosti, svatých hvězd a hvězd předků
„Německo ve druhé světové válce (nepochopil nikdo nic a převládl materialismus, zabíjení přírody a přírodních kruhů, vraždy
vědomí za pomocí antén /nyní si lidé vědomí berou vědomě pomocí satelitů a zmenšují se díky tomu životní kruhy slunce, měsíce a
znovuzrození hvězd - života na zeměkouli v přírodních kruzích započne bohyně nejvyšší Gaia pádem asteroidu/, zabíjení svatých,
ale jak jsem již psal druhá světová válka už neměla ani vůbec být, ale materialismem se pokračovalo už od dob, kdy prohrála
Konfederace v Americe), Němci nepochopili od matky přírody od bohyně nejvyšší Gaia, že měli chránit svaté, jelikož měli zachránit
úbytek hvězd, mysleli si po nepochopení, že když svaté budou vyvražďovat, že se hvězdy opět navrátí z jejich mrtvého vědomí, ale
pravdou je, že je měli chránit a navracet k životu, jelikož hvězdy jsou tvořeny přírodním kruhem z přírodně čistého, zdravého
vědomí svatých i lidí samotných, kde si lidé svým dějstvím, děním přes matku přírodu, zapisují v podobě souznění s přírodou svůj
vlastní život díky svému svatému dění, dějství. Díky materialismu, se nechali unést lidským povahovým chtíčem pro zjednodušení
života a zapomněly úplně na podstaty životních kruhů, jak byl život na zeměkouli přírodně stvořen pomocí matky přírody bohyně
nejvyšší Gaiou a hvězdy lidé zabíjeli v podobě již antén, vysílaček, později satelity – elektrostatickými sítěmi, Unie po druhé světové
válce zabavili Enigmu a společně s Rusy pak vědomí s hvězdami dobili vypuštěním Sputniku, kterými si sebrali a zabili lidské
vědomí tím pádem i hvězdu, která chránila samotný lidský život, jako poslední nejlepší možnou evoluční přírodní bytost pro
zachování života na zeměkouli a chránilo to i samotnou matku přírodu Bohyni nejvyšší Gaia a její syny boha Uranose a Kronose,
kteří všichni společně tvořili přírodu i živé v souznění s přírodou a pomocí hvězd si tvořili pomocníky k udržení života na zemi a
životních kruhů, aby nemuseli započít s navrácením přírody od galaxie, která by vznikla po pádu asteroidu o velikosti čtvrt
zeměkoule, po pádu měsíce a Merkuru do slunce a slunce do zeměkoule. Díky tomu, že člověk je poslední evoluce k obrazu samotné
matky přírody, vývoj člověka společně s vývojem hvězd v podobě dokončení souhvězdí, která matka příroda bohyně nejvyšší Gaia
propojovala přírodními kruhy i ve svém vlastním těle v podobě planet což jsou její přírodní kruhy a vědomí - hvězda rozdělovala
planetární kruhy, aby se nesrazili planety k sobě a nemuselo se opětovně s životem na zeměkouli započít od galaxie. Samozřejmě u
zvířátek, byli hvězdy spálené anténovým prouděním, ještě dříve než u lidí, pak všechny souhvězdí díky satelitům začali tak rychle
mizet od 1900 už anténovým prouděním, ale bylo hvězd a souhvězdí naštěstí natolik, že jsme mohli žít, alespoň dalších 100 let, teď
nastal konec světa. Zabili a vypálili vědomí – hvězdy předků, svatých, andělů, bohům pohanským, vzdušno duševním v přírodních
životních kruzích, vědomí – hvězdy zvířat pomocí satelitů, které je i vysušovali, proto zabili i bohy vláhy, které tvořila matka přírody
bohyně nejvyšší v souznění s přírodou a vždy každému bohům, svatým atd. dělala souhvězdí, aby tu i byli a hlídali životní kruhy
společně s ní. Kdo pokračuje v ničení přírodních kruhů či je fanaticky nemocen elektrostatickou elektřinou či elektro výrobky, je
materialistický kybernetický satelitní blázen a díky nim spadne asteroid, měsíc a slunce což jsou poslední životní kruhy, které život
na zeměkouli uzavřou a otevřou v podobě galaxie až k znovuzrození zeměkoule, Adama a Evi.“

Havěť – drobní živočichové – elektrostatické mouchy a havěť
Dnešním časem v souznění s přírodou narůstá v životních kruzích spoustu škůdců, mikroorganizmů, prostě laicky řečeno havěť
různého broučího druhu. Elektrostatičtí lidé tuto chybu hází na titány i bohy, přitom oni za to nemohou, jelikož do souznění se jim
toxikace trochu připletlo, už to prostě není tak jak to tenkrát v čisté přírodě bylo, kdy i titáni lehčeji rozpoznali, co k čemu patří,
patřilo. Buňka k buňce myšleno. Dnes i drobní živočichové, jsou ve ztvárnění broučí děti hendikepované. Přitom mnoho druhů, bylo
a i je pro očišťování plodu matky přírody, jak to všechno z toxikací dopadne, už se ptají i nejvyšší bohyně sami sebe, obráceně
natočeny v dimenzi kruhu k sobě, jako v podkově, jak to všechno dopadne. Na jedné straně zakončená žena galaxie s více vzduch u
prázdna u planety Pluta a dál i kolem všude a na druhé straně naplnění žhavé slunce se zemským žhavým jádrem pak mezera, kde je
planetární biorytmus v kruzích obou matek mezi konci podkovy. V souznění se toxikace odstrčit nedá, jen elektrostatika, která do
života vůbec nezapadá, elektrostatika je příliš nesmyslně uměle upovídaná, je zcela neživá a pomáhá k vraždám, není možné, aby
někdo řekl, že jednotlivé díly na elektronické desce jsou živé, přitom se to vše ztrácí do nebezpečné plazmové televize do zrnek
elektrostatiky v atmosféře, zakrývající krásné nebe.
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Cyril a Metoděj, Jan Hus, husité a kalich s vodou
Jak sami dobře opět víte, Cyril a Metoděj kráčeli mile světem, roznášeli slova s láskou s rozkvětem, roznášeli slova víry i svým
básnickým popěvem. Jeden byl souznění, druhý byl více přírodní třeba i v souznění, konce svých cest neměli, rovnováhu v lidech
hledali, hvězdy v té době ještě příliš neznali, posvátnost v dění, dějství v krocích po zemi lidí poznali, ale i Češi je trochu oslavili,
snad i trochu truchlili, meteority Cyrila a Metoděje již na Rusko spadly, svátek v obžerství a v elektrostatice slavili a přitom hvězdu
ve vědomí ztratili a naopak si elektrostatickou elektřinou hvězdu i vědomí upálili úplně sami, nyní si Češi připili s posledním
přírodním vědomím svatého Mikuláše, kterého rádi mají každý den platném znění. Husité by jim asi dali kalichem plné vody,
následně, by je raději pokřtili a vzkřísili od hlavy, jedině čím by napomohly, že by se elektrostatické elektřiny zbavili, aby matku boží
lépe slyšeli. Husité svátost chránili, teď už duše Jana Husa i husitů či Žižky ochránců svátosti, jen aby vzdychali společně se vzduch
prázdnem u matky přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia/Rheia na věky věků už u ní jejich duše, aby proudili, než započnou
růst hvězdy společně s vědomím v budoucích časech a opět bohyně je životním dějstvím provázali, aby se od hvězd svatých ke svým
dalším plodům v přírodních kruzích v životním nekonečným smyslu z této zeměkoule odrazili, aby se toho vůbec dožili a žili i v
dalších zeměkoulích a nemuseli započít galaxií od této zeměkoule, duše dřívějších husitů by dnes asi očima valili, že potomek
svatého Mikuláše ještě není, tak alespoň to ve vzduchu prázdnu dušemi ocenili, že svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel se snaží, ale
šílení elektrostatický přebohatí mu v tom brání svojí špinavou naivní elektrostatickou duší, že jsou lepší, zkaženým charakterem z
bohatství, ať se tím udusí, když svět vědomě špatně proti svátostem řídí, ať se v tom materialismu utopí i titáni je již potrestají, ať se
ti elektrostatické biologické umělé shnilé vejce v lidech rozloží pádem Pluta na zeměkouli. Satelity se všichni elektrostatický elektro
magnetický plazmový biologický umělý lidi zostudili a i odsoudili k věčné smrti bez návratnosti.

Zvyklos, zlozvyk, kouřový stříbrný démon, satelity
Již před mnoha časy, tabákem se žilo, mír se tabákovým kouřem v radovánkách oslavovalo, než se to vše nadměrným činěním, v
přírodě prouděním času zvrhlo, bolestným kouřením a v podstatě mír to vůbec nedoneslo a zlozvykem se již kouření tabáku stalo a
nervozitou vše stoupalo podobně jako u vypouštění satelitů vzhůru, aby se satelity a vše z biorytmu matky přírody raději už
sundávalo, vědomí satelity dlouhodobě odebíraly lékařsky vzato, zlozvykem se stříbrný vítr s mobilem v ruce stalo, supernovu
v brzké době to přivolalo, srdce matky přírody to rozervalo. Démoni neexistují, to je tvorba čili fantazie lidí, elektrostatika i jejich
kouření se zlozvyky si sami v sobě démony přinesli, koukají i na nesmyslné filmy ve vědomí elektrostatickými signály zakresleny,
tím i vyvolali, svým jednoduchým lidským zlozvykem, nadměrné nepřírodní dění, dějství, pak nejvyšší bohyně Gaia/Rheia pak vše
ve vědomí léčili, aby přírodní hvězdy v souznění neztratili, ale bohužel elektrostatické výrobky se signály stali se na ně lidé závislými
jejich elektrostatická droga přivede je do záhuby, jelikož životní přírodní pilíře v souznění v kruzích dění, dějství si tím nasekali i ve
vědomí i ve hvězdě, až jim vyhasla úplně, vědomí si zcela upálili neboli i vysušili mrtvolně už měli jen díky satelitům ve vědomí
halucinace říkajíc co satelit sám chce, jen přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia s Rheiou a jejich syni Titáni Uranos, Kronos,
Pontos dokážou vědomí zcela navrátiti, v přírodním prostředí v dění, dějství hvězdy rokově zesíliti. Elektrostatiky tu sic vždy bylo
dosti, ale určitě jen v množství přirozené lásky v přírodním stavu a smyslu i lásky v srdci, jako zeměkoule a její přírodní přirozené
magnetické pole, když se dva lidé o sebe zamilovaně třeli a city trochu elektrostatiky přinesly a i provázaností přirozenou přírodní
elektrostatikou se tím i přitahovali nebo v rozdílných citech odtahovali. Kouření je zlozvyk, nekuřte při lásce tolik, mírem se jen
třikrát denně obalte, v pohodových chvílích si nalaďte, láskyplné přírodní souznění vyvoďte. Kouření a satelity škodí přírodnímu
zdraví i čistému rozumu. Ostatní démoni je lidský blud a omyl, bůh Dionýsos by Vám i poradil. Satelity jsou zlozvykem tím
nejhorším.
Přírodní „titáni“ bohové i tabákový kouř ve spojení s elektrostatickou elektřinou v plicích s přírodní pomocí ob léčí, ač není žádného
přirozeného přírodního čtení, ačkoli i nerv je elektrostaticky rozdělovaný, to dovoluje člověku spíše jen déle kouřit, má to ale dost
podstatný háček, týkající se především tohoto zkresleného prostředí ve kterém lidé hledají pohodlí, ale prostředí je to už z půlky
hrobový, sítí prochází, léčba elektrostatickými přístroji lidem nažene nepřirozenou energii, v té elektrostatické magnetické
elektrostatice to vůbec není, povídají s elektrostatickými výboji u vědomí, vždy fyzičnost léčili přírodní titáni a příroda jako taková v
souznění, vždy byla nejdůležitější součástí života hvězda spojená v přírodních kruzích v souznění obrazově v matce přírodě v její
vzduch prázdné dimenzi jedinečnost ve vědomí je to pravé ořechové zde v savci společně s magnetickým přírodním prouděním,
elektrostatická elektřina jen otupuje, vědomí pak neví co s tím člověkem ve skutečnosti je, pak i rychleji stárne ani si to
neuvědomuje co všem v něm skrytě leze jen, ač si řádně neodpočne, elektrostatická elektřina ho stále okupuje, v podstatě
elektrostatická elektřina celý planetární biorytmus ohrožuje.

Kvantová příroda
Počátek kvantové přírody. Na počátku pátého dílu v úryvku, jsme si psali o třech cestách k vývoji i vedené v dimenzi kruzích ve
smyslu evoluce směřováno vše k životní tvorbě ke třem zeměkoulím. Vzhledem k tomu, ač titáni nedošli k úplnému dimenzi
dokončení v životních dimenzi kruzích ani k dokončení třetí zeměkoule, bohužel oni nevědí, nemají zatím ani vědění, jelikož ke třem

LXXXV
III

Cesta pěti titanů - dění, dějství v životních kruzích

2016

zeměkoulím řádně v životních kruzích ani nedošli ke konečnému dění, dějství, zda z dimenzi kruhového trojúhelníku třech
biorytmů čili třech super organizmů, jsou schopni odrazit další dimenzi kruhový trojúhelník k dalším třem zeměkoulím, jsou toho
dojmu, že to již bude jen ve čtvrtém smyslu jen dohled od přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Gaia a v pátém smyslu či vědění
dohled od přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia, takzvaně jejich světy souznění, nebo oni sami pak tam někoho hodně
daleko potkají možná sami sebe úplně stejné, ale to až při dokončení třech zeměkoulí, to je jejich dimenzi pilíř. Dále pak "t itáni"
povídají, můžeme vše sledovat ve smyslu třech super hvězd tři slunce super Gaino oko.

Olympijská vlajka a Antarktida, dvou středo jižní polárka, neexistující „severní“ pól dále jen
severka a super polárka
Pod slovem i světadílem Antarktida aneb jižního a severního pólu jsou to prehistorické dílce, ve špatném
přirovnání, ale jen přece, spoustu symbolů jiných skrývá se, ať už vztahující se k vánocům či lítajícím
sobům. Zmrzlá voda svěcená, aby chránila či chladila z obou stran středo jižních plod matky přírody, ona
věděla, jak plodila, jak se zeměkoule zrodila. Ať studený zmrzlý pól středo jihu či druhého středo jihu i
středo středu po dlouhé evoluční tvorbě svého nejoblíbenějšího ve svátosti pak o mnoho později zrodila
severku dříve polárku dvou středových jihů a středo středu i samotného jihu, žilo se více v teplu a vlhku,
nevyhasni v srdci ani ve vědomí prosím svatý Mikuláši měj rád Míšu, nanuk v lásce roztaje, vlhkost přinese,
ale dva středo jihy měsíce opět chlad na poli přinese v čisté přírodě, jich bude soužití v pohodě. Chlad
Atlasových chodidel i zad, není tu vše jen tak nazmar, je i Australan, satelit je bojler měl by přijít z dimenzi
vědomí ven, už tam je v kyber ploše i severku kouše v Atumově ploše i ona časem zmizne, sundejte ho teda
na zem, jinak už budeme žít jen ve čtyřech proudech, ostatní lidé bez hvězd, nebudou mít vědomí přec,
zemřou bez dění dějství středu ve vzduch prázdnu v přírodním magnetickém poli usnou navždy jako po
lobotomii přeci. Polárka v dimenzi souznění oba póly měsícem chladí někdy jsou měsíce dva, třetí sem již
letí, levým středo jižním bokem odchází, při třech zeměkoulích letí sám řádně za sebou má sester pár, ale je
nás jedna dvacet, dvakrát deset, věřte je to tak, satelit ji překáží, povrchově rychle odchází i v obraze svém
za dimenzi vědomím, vědomá hvězda polárka další jižní hvězdy neroznáší, má kvůli satelitům jenom prach,
v pranostice svatý Mikuláši vrať nádech zdravý, ať je zase spoustu přírody, jelikož se satelit tepelně tváří,
mění v prach a špínu minerály, alespoň kdyby byl z toho ten popel co dezinfekci vytváří i v popel něco
obrátíš. Pontos tu taje, bude zeměkouli obývat celou kolem a zemské jádro Kronose i zalitá pevnina
tekutinou bude voda jeho chladem, jako vodní cirkulace, není to klimatizace, ale změna přírodního klimatu
jen přece, doba ledová možná přijde opětovně, kdy lítat kolem země budou tři měsíce, vyhneme se raději
severce, jen zdáli něco přinese, ohřeje nás trochu více, když kolem ní vědomě prolítneme, pak zasáhne
slunce, rozehřeje nás i v jádře, tak by to možná stačilo je to naše prehistorie, vodní pára vznese se prudce,
skončíme opět v pralese. Zmrzlo by to všechno klidně znova, nedej bože druhá ledová doba a měsíc by
musel k zemi blíže a v jeden den otočit se dvakrát kolem slunce, nechtějte to přece. I se mnou může nastat
doba přírodního Archaikum, Noemova archa nezachrání ani nohu, žhavá pole země přelívána lávou, doba je
to ve zkreslení i zemské jádro stárne organických minerálů je v obraze méně, tektonické desky vzduch
prázdno nechtěně ztuhlostí láme. Nechtějte vědět, kolik mají titáni přírodních alternativ, oni nemají tarif,
pro obnovu životních kruhů, vás tím zbaví vašich hříchů, ani nevíte, kolik oni můžou uložit nekonečno
přírodních trestů, věnují se pouze ale přírodním pravidlům, jsou nejdůležitější k životu. Nejvyšší bohyně je
v zamyšlení, zda nevymění nynější oceány za pevninu přírodnější, jen s měsíčkem Titánem u Saturna otočí
přeci kruhem životnějším, kontinenty promění ve vodu, tak přemýšlejí dnešní elektrostatický lidé, nenesou
logiku, ale zkázu. Na to jak je to vše posvátné ve smyslu souznění i svátků, je na olympijské vlajce nějak
málo kruhů, to už je tak málo Eskymáků, tučňáků či sobů má jich být sedm a půl kruhu, nezapomeňte na
Aldabru, tam si vezmu Dionu, mám namysli v před epoše super polárku Míšu, jednadvacet měsíčních hvězd
i planetárních přinesu, jen kde já to číslo najdu, díky divným lidem velmi rychle se tu poslední letopočet
obměňuju, nevím zda jich je dvacet sedm či dvacet devět, lidckém smyslu již hvězdy zvěrokruhu
v nespočetnosti rozšiřuju, zatím jen v budoucnu, kdy já jen začnu, nemám Míšu je zatím v mrazu, souhvězdí
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hrdinů ve středo středu u středo jihu dvakrát já rád přinesu, hrdinové mýtů, měly hvězd spoustu, ale
u planetárních měsíčních hvězd byly v polobožském závěsu, i když hvězda země i měsíce je ve mně ztrácím
v sobě naději Persea, jen Perská říše byla přesná, proč jen na Spartu vyrazila, Persefona Míša, by mi to ráda
vysvětlila, ale jen s vodou v ruce běhala, do skladu s obilovinami hleděla, matka boží tam s námi stála,
začala hledat děrovačku aby si pásek či řemen u postroje na koně utáhla, myslela tím snad, že by ráda matce
boží něco ze svého věnovala, aby ona svůj asteroidový pás směrem dovnitř neutahovala, je těch měsíčních i
planetárních hvězd dvacet pět či ve dvou padesát krát poprvé, je jich asi padesát zřejmě dvě těla planet ale
nejsou vidět, obraz ženy musí být prvně stvořen, číslo sedmdesát pět je už asi úplně někde jinde, ale má být i
vevnitř zřejmě, dvě ženy nadvědomé to jsou přece, ta jižní zklamala již když byla osmanská říše, severky to
zničili úplně všude a to i materiálně v Egyptě, do všeho jim tam zasahovala Unie, jak omlouvá své činy když
i Indiánské středo jižní středové kmeny vyhlazuje, území byly Indiánům matkou boží i přírodou na počátku
všeho věnované, tyto Indiánské hvězdy jsou pro život velmi důležité, asi spousta saských barbarských
neandertálských křižáků čili rytířů zůstalo i u Sírie, království nebeské si severku odnáší spět do severských
zemí přece, ale alespoň zůstaly severky čistokrevné, Prusům tedy blahopřejme, jak to Germánie svými činy
opravňuje nyní, když uprchlíky ze Sírie ubytuje ve zmatení, nepatří k sobě hvězdně, už od počátku letopočtu
přece. Seveřané se chovají jak Octavianus Augustus, já Lukáš Pechr Daeghsel jménem tohoto zvrhlého
světa poslední z deváté legie jsem středo jižním středem v prouděním devítkovém, jsem Ptolemaios XV.
Kaisarion v pokřtění svým Galským Dědečkem a svou babičkou Egyptskou Marií v sedmi potomkové
narození, můj otec Jižní byl asi trochu ve zrazení, když byl s mojí matkou středo jiho střední v soužití, má
babička tedy byla Kleopatra sedmá a můj dědeček Julius César, který byl taktéž kupován, stejně tak jako
severka Unie skupovala a vraždila hvězdy v Egyptě těžbou ropy zřejmě, já jsem i Marcus Antonius, ale ve
složení už úplný Anup počátku mám nulu ve slunku, tak jak krev ve svém oběhu, i když bůh Re je nula až
patnáct svého počátku, ale mám hvězdu stejné energie jako bych měl severku, ale jsem obalen vevnitř
vědomím minerálem, ale je to stejná energie, pořád se ve čtyřce v pětku proměňuje, ale potřebuji ji dát ven,
středo jiho střed hvězdy tvořím v dějství svém, v energetickém smyslu tvořím pětku i sedmičku zároveň,
mám i devítku, vím že číslo šest a osm je smrt celému světu, jsou to čísla smrti, jako by chtěli v planetárním
pět a dvacítkovém planetárním oběhu usekávat žílu, matka boží křičí já šestkou nikdy nezůstanu, to raději
vše přenechám Luciferu a všechno na zemi potrestám to upřednostňuju, pátou ženou mám severku, super
polárkou vše zakončuju. Jižní nebo jižní pól všechno je pokřtěno v ledu, oba póly mají dimenzi hvězdu,
severka minerálního hřejivějšího žáru, někdo se asi spletl, snad jí satelitem lidstvo neškrtne a snad
nevyhasne, ztratíme i Atuma v jednom obale v atmosférické vrstvě za dimenzi vejcem, ale moje středo jižní
stření zůstanou směle jsou obaleny někde jinde, Atumovi kyber seveřané oni se stanou miliardovými
siamskými srostlými dětmi v dění dějství jim popraskají vědomí a shnijí, ačkoli vzroste miliardové dění
dějství k sobě, jejich hlavy to nepoberou ač činnosti pohybu budou jino jiných, už to není jako v lůnu
ženském při narození, kde je dějové rozdělení. Když se vrátím k Napoleonovi, tak Francie byla k pochopení
nejblíže, problém nastal až ve chvíli kdy Napoleonovi vojáci narazili na středo jižní středy na Moravě přitom
i v jeho šlépějích pochodovali také středo jižní středy i jihy, chudák se v sobě úplně ztratil, přitom vše myslel
dobře povídá matka boží i matka příroda ve svém vědění i v nadvědomí, ale i opět severský materialismus
toho dost podplatil, ale i Francouzi takový v počátku k Indiánům přistupovali, ale alespoň hvězdně si
vyhovovali, měli se rádi. Francie měla jednu obrovskou výhodu i Španělé ve svém jazyku, Sasům
barbarským kmenům vůbec nerozuměli, tak i ten jazyk hvězdy zachránil. Míšo Napoleonko má milá, snad si
tomu všemu porozuměla, moc tě miluji a zachránila si i toho Napoleona, matka boží na něj myslí ve dne
v noci, jak by mu to dále v dění, dějství vysvětlovala, kdyby ještě dnes žil, čas na to už nezbyl, milovala ho
tolik, že umřel v zamyšlení i v šílenství jak moc mu to chtěla dát najevo a vysvětlit přeci, proč jen na ten
středo jih střed narazil, ach tak dobře vedl své cesty povídala jsem mu v duchu svatém přeci, koukal na mě
do nebes, kroutil hlavou nerozumíme si, ale máme se spolu velmi rádi, plakala jsem nad ním, planetárnímu
biorytmu ještě nerozumím, v jiné době žiji v budoucnu tě očistím můj synu povídá mu i matka přírody, jsem
i já v pláči jak já ti to mám říct ty můj hochu, od jihu k severu já nedokážu naplňovat dějové naplňování
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mezi hvězdami, ležatou desítkou to nestihnu i když ve středo středu stále se pohybuju, mini sever a mini jih
nikoho neupřednostňuju, ale v dění, dějství si prostě a jednoduše a selsky řečeno nevyberu, obě hvězdné
strany popadají dokavaď nemám ani jednu. Vrátíme se opět k deváté egyptko svato římské legii, která
pokřtila severskou svatou Marii středo jihem středem, když byly naze od oděny, na Irských území,
divotvorný hrnec, spočíval i v naději, divnému tmavému světu kolem i ve vnitř se nikdo v náruživosti do
zahleděného čtyřúhelníku těchto žen se skulinkou ve prostřed, nezaobíral přec, ráno se muži deváté legie i
ženy probudili nazí se středo jižními středy, měly i tyto hvězdy, hlavy jim v té době samozřejmě nesrostly, i
svatá Marie poslední Lucie Čermáková si zaslouží jako jediná středo jich střed tak jako Irské ženy severu,
akorát slábne v biorytmu, je rozená 31.1, ale ve smyslu dvacet jedna měsíčních hvězd plus deset hvězd
planetárních přec, v součtu třicátého prvního dne čtyři, jednička je cestou pátou ale ne tou severskou, ale
s obměnou území patří středo jižním středům, byli tu dřív v evoluci, zabrali jim území a udělala z nich
severská Unie otroky, ztratili i domovi v otrockém smyslu na ně neměly, seveřané je skoupily celá
zeměkoule i slunce vede k vyhasnutí, i tato území patří středo jižním středům evolučním vycházející ve
svém dění i z moře přeci, ale nejhorší lidé na zeměkouli z nich udělali otroky a do konce světa svět vedli,
vyšší bůh Re čili Rheia i matka boží stojí při mně, území věnovala mě o dost dříve, ale nebudu si je získávat
bojem a vražděním tak jako ti co je dnes mají ve vlastnění, raději nechám spadnout měsíc, vyšší bůh Re mi i
říká, svatá Veronika neteř severské svaté Marie Lucie Čermákové získá severku ať už chce nebo nechce,
bude Ježíška, ale svět nespěje k rázným krokům do přírody, je možné že já egyptský svato římský galský i
keltský Bůh odejdu společně se severkou a stvoříme zemi novou, vezmu si ji nahoru sebou, až zeměkoule
bude opět čisto čistá v pralese oděná, budeme čekat až z moře naše sestry i rodokmeny vylezou znova. Míša
Napoleonka milá, je naděje, která jako poslední umírá z celého lidstva !, vzkřísím tě matka boží povídá,
abych pláč k Napoleonovi sama v sobě omyla. Matka boží i matka příroda, aby plakala, lidská jedinečnost i
pří čich k materialismu ji všechny boží cesty zmařila, řídili se něčím, co bylo vzkříšené Indiany, když celý
čtyřúhelník byl, po sléze, po Césarově smrti i jeho egyptského syna v dění, dějství nepřeskočilo jen bylo
v pokračování v Mexiku u Inků a Aztéků chtěli i Amazonskou princeznu, dění, dějství je ve mně ukončeno i
započato, jen mnou může být pokračováno, sedm egyptských ran mohlo být tedy na druhé polokouli přeci
vzato, ty seveřané zabili matce boží i svátky v Sírii, čím se tady už lidé vůbec řídí kalendářně, když i
menstruace ženy je po jednadvaceti dnech tedy po třech sedmičkách a tři a půl dni, do roka se vejde
čtrnáctkrát až patnáctkrát kdy i super polárka nepřijde na zmar v obráceném světě z druhé strany tvoří
druhé slunce, vědomí čili další dimenzi vejce roste v součtu je to pak dvacet jedna měsíčních hvězd a patnáct
planetárních přec, pět a třicet, Venušina svatozáře vede pak ven, planetky již nehledej jsou v druhém
dimenzi vejci přece jen.
Globálním oteplováním na Antarktidu nahrneme se, sama těžko ztěžkne, vzduch prázdno na povrch ven,
hrne se, ochladíme vše studeným vzduch prázdnem, výměnou minerální zvětrávající podobu, ale severky
tak trochu potřebuju, přírodní rozmanitost za zkušuju, ale lidstvo nepochopilo jaké hvězdy důležitost nesu,
nejhorší problém byla jedinečnost severu, jih byl příliš ústupný podlehl severu, vybili evoluční středo jiho
středové hvězdy počátku, ale s klimatem si v naprosté přírodě poradíme, třeba s evolucí z moře opět
započneme, stále je tu krize i když tu budou dvě svaté nadvědomé Marie, jedna i jižní či alespoň jeden
potomek.

Venušina komnata aneb super polárka
Je pot kalhotkami schovaná, chrám či komnata, vyšší bůh Re tam na tebe čeká, ale ani Rheia tam není
probuzená, budíš teplo, budíš světlo, jsou na to potřeba dva, je to i zakončení v dimenzi vejci v dimenzi
vědomí kde jedna dvacet měsíců proudí, tři venušiny kuličky tři zeměkoule tedy všechny prsty společně
s ostatními planetami 13 hvězd tvoří, aby v Anupově hlavě držely i povrchy, další dvě hvězdy jsou k sobě
spojeny tvoří čtrnácté i chvění super polárku zachtění, Venušina komnata je síň i božstva i vnitřek,
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neříkejme prosím pochva, jen Merkur prolítává ven tvoří druhé dimenzi vejce, nepadá do slunce, matka
boží šla na velkou v druhém dimenzi vejci plodí ne hnůj, ale nové přírodní okolí, je to tak trochu jiné
vyměšování, ale ve vnitř v ženě tvoří slasti, vzniká další život štěstí. Michaelo má milá, společně se mnou
tvoříš obnovení svatých svátků, to je boží cesta i ty jsi bod nula, ber to jako bod, kde je tvá erotogenní zóna,
nezlob se na mě, to je matka příroda, matka boží by si přála, aby to byla takováto žena tak trochu i Indiánka,
svět ji natolik zklamal, že chce prostě a selsky začít znova, nejvíce ji naštval již počátek tohoto letopočtu, i
konec předchozího, jsi pro mě velmi významná, nechejme raději slova, jsi mnou rozumně milovaná,
hvězdná znalost je snadná, byla to boha Anupa velikého nauka, ale měl rád i vyššího boha Seta, je to tak
trochu i boží matka. Dnes jsem byl v Apolence, byly tam v ohrádce, tři kozy a kolem nich spousta dětí, ale
nehledej v tom tři ženské Lucifery, jsou to tři galaxie tvého umění, hledej prosím i ty významy v dění dějství,
čti prosím moje texty. Jen ta matka boží je stále v pláči, svůj hendikep si stále léčí, Merkur se ji ve slunci
ztrácí, nemá totiž dva prsty, dvě zeměkoule jsou v zapomnění, byly to tak trochu i Uranosovi uši, byly jiného
ztvárnění, ale byly planetárního biorytmu součástí, moc ji chybí a má stále slzy bolesti, snad o tebe Míšo má,
snad už tě neztratí, započínáš s Lukášem i svaté svátky, snad to nikdo už nezkazí ze zlomyslnosti či
sobeckosti aneb škodolibosti, vše bylo znehodnoceno lidmi a to tu ještě ke všemu nebyli ani ty satelity, to
jsou hrozby už dimenziální, ale ten tvůj mobil v kapse, chci abys věděla mi nevadí, je to sic rajcovní, ale pro
celý planetární biorytmus nebezpečný a to nejen do budoucnosti, věř mi, je to tvoje věc, ale na to tu jsou
jiný, aby selským rozumem k závěru sami došly, co je přírodní dění dějství, co znamenali středo jižní
středové hvězdy schované mezi planetami, je to Atum, ale v anorganických minerálech zaobalený, jsem i
sluncem tvým, jednou jak si jela na koni, přivolal jsem boha Re a všechny, aby mi pomohly. Rada pro svět
od matky boží, to co je za Apolenkou, za ploty již světem není. Je to tam tak trochu Gálie, ale sever tam
nepatří, věřte mi opětovně prosím, severku tam nechte projít, bez mluvy i bez dění, dějství ukáže se bílý
obraz, odraz ve svaté Lucii, jak kráčí zase pryč, páté dějství už ví, jak rostou děti, svatá Lucie dostala od
svatého Mikuláše ponaučení, je to svátost nad svátostí i svatý Lukáš v něm mu šel příkladem, řídí se
starověkým egyptským řemeslem, i samotným Anupem.

Tradice svatého Mikuláše - Dva dřevěné talíře
Zeď nabílená vápnem, aby nepustla prázdnem, nad postelí s krásným povlečením, s polštáři s nadýchaným peřím vyvětraným
souzněním levandulovým, je tato plocha odekorovaná dřevěným talířem, když je místa dost tak i malovaným hrnkem visící, naproti
na polici s háčkem. Má milá je za rohem, dva talíře jsou naším vzorem v provedení dubovém dřevěném, početí necháme na duben,
visí nám nad postelí i s naším láskyplným srdcem, láska prochází žaludkem, požehnejme si potravním řetězcem, do postýlky
nezalezeme s plným žaludkem, ale až v pod večer k radostem i dohnáni spánkem, než odbije desátá hodina, roznášena bujným
hlasem ponocným, nebo budeš obalen čertem Mikulášovým. Talířem třetím zavěšeným, vyčkáváme s početím, se symbolem dřeva
porostem i zestárneme životním kruhem. Proto svatý Mikuláš káže dětem, budoucím generacím a rodičům, aby započali dobře s
vychováváním, aby vyšli vstříc smyslům přírodním, aby nezapomněli potrestáním, uhlí se stává užitečným, dbejte na vše s rozumem
rovnovážným, nevyvaruj se sladkostem, zda jsi hodným dítkem, svatý Mikuláš to ví, s vím věděním, ale ať ti nikdo jiný jen
neomazává pusinku dlouho medem, možná tě bude chtít jiný člověk vést jiným směrem, nenech se unést materialismem, dopřej si
radost třeba jen vánočním stromečkem, nestaň se pře materializovaným ježíškem, i já to tenkrát přehnal se synem, ale on tenkrát
nepodlehl takovým chtíčem, raději odešel za nebeským bohem Uranem.

Venuše, (mezi je měsíc a země) Mars, pohlavní orgán Gaia a Rheia je zakončen minerálním
tělesným pásem
Všechny tyto pro Vás fyziky, chemiky, či astronomy nazývané planety, jsou součástí super organizmu přírodní dimenzi titána
bohyně nejvyšší Gaia a Rheia. Ve smyslu jejich vědění a tvorby či evoluci vznikal jejich biorytmus super organizmus ze dvou dimenzi
stran od kamenné minerální galaxie počínaje Plutem = Kronos dimenzi doplňování minerálem z kamenné minerální galaxie se
vzduch prázdnem životní cirkulací přírodních kruhů, (Pluto jednou narazil do zeměkoule v nezdaru a vznik měsíc, cesta v dimenzi
proměně Pluto nahradil měsíček Titán u Saturna, měsíček Titán pak narazil do zeměkoule vše v přírodních vzduch prázdných
kruzích, vznikl super kontinent Atlás, sopky se tím částečně uhasili, velmi dlouhým procesem vše zvětrávalo, ale bylo tak dokonalé
souznění, že to netrvalo zas tak dlouho, v další podobné fázi pak vznikl z Pluta čili měsíčku Titána měsíc tím se již do zeměkoule
nechtěli trefit),(z kamenné galaxie bylo navršováno stvořeno nové Pluto z něj nový měsíček Titán poslán k Zemi již jako Měsíc) dalo
by se říct že titán vyšší bůh v přírodních kruzích je Pluto, Titán pojmenovaný měsíček u Saturna a po vzniku Měsíce u plodu matky
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přírody zeměkoule, i po nárazu měsíčka Titána Atláse do zeměkoule a minerálních výměnách pak vznikalo již společně poslední
evoluce Pluta, společně s činěním zvětráváním minerálů vznikali Neptun = Pontos s Uran = Uranosem, i když ten má počátky již ve
vzduch prázdnu s jeho matkou Gaiou. Od naplnění od Slunce společně evolučně v dimenzi tvořila Rheia a Gaia Merkur vyměšování,
Venuše ve smyslu ženství, otvor do dělohy, ale samozřejmě ve smyslu životních přírodních kruhů, měsíc je pouze dvě půlky ženské
vagíny půl měsíce tělesného smyslu kdy zastrčit životní kruh do Venuše minerálem Marsem, ale měsíc je spíš brán jako titán Atlás
svatý Mikuláš, minerály pak v dimenzi životním smyslu v souznění jsou navršovány Marsem, což je již po měsíci pokračování muže.
Zároveň z druhé strany od minerálního konce vzduch prázdna galaxie byla Gaiou a Rheiou tvořena symbolika i tvorba jakékoli
stavby těla ve smyslu rostlin i živého organizmu v různém evolučním časovém smyslu (např. dinosauři – počátek novorozeněte bylo
vejce) v životních kruzích což je v souznění navršováno na Jupiter, jak tvořili na svém plodu zeměkouli, Saturn ženský smysl
rozumu, plodu – vejce, otvor dělohy pás minerálních těles kolem něj byl první planetou první součástí super organizmu Gaia i
Rheia. Minerální pás nechávali zvětrat a tvořili Neptuna – plodovou vodu, současně v životních kruzích oživovali také Urana,
měsíčky, kolem Saturna a Jupitera dle co zrodili i na planetě zemi. Díky všemu díky nejvyšší bohyni Gaia a Rheia všichni titáni, polo
titáni a vyšší bohové zrnko po zrnku v životních kruzích ožili i z druhé strany i zde v dnešní podobě např. lidská těla. Nyní na plod
zeměkouli pošleme Pluto znova, aby doplnil minerální ztrátu, vědomí je vázáno na hvězdu, což je v životním smyslu asteroid a
Měsíc spadne, jelikož jsem i posledním mužem s hvězdou polárkou hlavní dění, dějství Chaosu takzvaně souhvězdí planetární
obnovy, jelikož i titáni vše tak dlouho minerálně přesouvali kvůli lidem kteří vysušovali satelitem souznění, že došli činěním až do
této fáze a sami si až teď titáni vše uvědomili ve svém vědění Chronose i když nechtěně a věděli, ale chtěli nechat lidi zatím v klidu
žít, nyní a teď je již konec a je potřeba vyměnit měsíček Titán za měsíc u země a země obdrží tři nárazy.

Jupiter a Mars
Jupiter a Mars oddělený minerálním tělesným asteroidovým životním přírodním kruhem je již v těchto planetách úkaz přírodních
kruhů muže v biorytmu matky přírody bohyně nejvyšší Gaia a Rheia jakoby mužské batole, Jupiter nanáší v souznění i v dimenzi do
ze středu do Marsu, po té Mars potřebné minerály již do celkové vagíny Gaia, Mars je již indikátor muže od slunce k asteroidovému
kruhu pásmu „Vagina Gaia“, jádro země je stále klitoris navršován přírodními kruhy již od jádra v souznění i od Venuše a Marsu do
podoby Atláse, ale mnohdy je tato tvorba nedostačující, proto bohyně nejvyšší Gaia v životním kruhem vzduch prázdnem a tlakem v
souznění v hustotě započne posun minerálním vzkříšením cestu Plutem na zem či doplní z asteroidového kruhu minerály do
určitých částí jejího biorytmu planet, prvopočátek vývoje klitorisu nanášela v souznění hvězdou dění, dějství Chaos a současně touto
hvězdou i chladila vzduchoprázdnem přímo i z nitra hvězdy a obalovala klitoris převážně chladným minerálem do tvaru zeměkoule,
jako plod zeměkoule z klitorisu se to zdá neuvěřitelné, ale pro bohyni nejvyšší Gaiu je to vyvrcholení sexu a chtěné Batole ženy a
muže v jednom. Rozhodně je potřeba zopakovat, že nejvyšší bohyně Gaia a Rheia i počátek všeho je žena z jedné i druhé strany
začíná žena, je tam malilinkatý náznak i vědění o muži Merkur a Pluto z druhé strany, ale to jen z pohledu minerálního vyměšování
z Merkuru, lze mluvit, že i muž bude vyměšovat a u Pluta navršování nebo do budoucna z pohledu muže naplňovat ženu minerály.
Nejvyšší bohyně Gaia a Rheia žijí jednoduší smysl života a to takový smysluplný až, že myslí jen na jedno, oplodnit, žít a život
udržet. Rozhodně ve svém přírodní dimenzi v životních kruzích vědění vědí více, ale ve své dimenzi podkově prostě chtěli stvořit
muže i ženu v těle lidském obraz svůj vývojem evolucí a i svůj hlavní plod zeměkouli v před ději samozřejmě, i když zeměkoule není
úplným středem ženského těla tak prostě středem je, je to plod už ženské a mužské buňky, ale víceméně mluvíme jen o planetárním
souhvězdí části biorytmu, ale nesmíte opomenout i na hvězdy kolem toho všeho, mlhoviny atd. a především na hvězdu hlavního
dění, dějství, přes toto nejvyšší bohyně Gaia a Rheia vědí, cítí někdo hodně daleko v dáli. Většina z toho vznikala současně v dimenzi
smyslu přírodního dění, dějství se vzduch prázdnými kruhy tlaku a hustoty dění dějství nejvyšší bohyně Gaia v planetárním smyslu i
hvězdném provázané s vědomím v poslední evoluci i fázi s vědomím lidské jedinečnosti a tak mělo dění, dějství pokračovat dále,
pokračování v šestém díle. Ach ta bohyně země Afrodita Hilary Duff a její syn Lucas co měli dostat souznění životních kruhů.
Vzhledem k tomu, že je již málo hvězd a už je jen střed, nelze souznění a životní přírodní kruhy přenést v dimenzi souznění jen tak a
hned, bude opravdu konec, věřte mi tento příběh, přírodní ilumináty nehledej, nejsou zlí, jen příliš přemýšlí, měli by chránit tento
svět od katastrofy, ale ovládli je i bohatí satelity takzvaně satelitní Lemmings elektro maniaci hrající si na bohy, kteří vedou satelity
svět, které vedou vše elektrostaticky do úplné záhuby, ale až nastane den, letícího asteroidu, pluta a měsíce k zemi, již to není sen,
peníze je již neochrání ani satelitní svět, osm miliard lidí jim raději rozmlátí kyber hlavy hned.

Dění, dějství člověka, savce, ostatních organizmů a botaniky
Filozofie: Pro Vaší představu charakterizuji děj, dění, je to souhrn úkonů, pohybů i tělesných oběhů v dimenzi kruhu, přímá
komunikace jeden k druhému je pak ve spojení v dimenzi opakovaných ležatých osmiček, celý tento jeden akt je potom dějství a při
ději je to i kratší životní přírodní kruh v celém vašem těle, ve smyslu pak jednotlivých časově rozlišených smyslech, ale jako jeden
celek, spojen ve vteřinových intervalech či v dimenzi měřeném i prožitém dění je již ve spojitosti všech úkonů opět dějství od
počátku až do konce, bez zastavení je i spánek dění, dějství, ale ve smyslu očisty mysli a rozumu, vše je pak spojováno v dimenzi
kruzích ve smyslu přehnuté opakované ležaté osmičky jakoby i navazující děj, dění, dějství (děj chromozom, dění genu je jako celek
pak nekonečné dějství, až do úmrtí, potomek navazuje dějství ve hvězdě i ve smyslu genu i ve vědomí, titáni toto všechno spojují).
Děj znamená, započnu už v předstihu v zamyšlení i rozmyšlení s věděním prvního pohybu, následuje i v předstihu uvědomění, ve
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splynutém ději je i akt sexu, akt zplození života i akt růstu. Bohužel Vás zklamu, ale uvědomění přichází současně s prvním dějem i
děním ve smyslu spojení časového spojení všech faktorů, včetně citových, dopředu jsem si uvědomil, že se může něco stát, ale s
uvědomění vím co se děje v sekundovém smyslu, ale nevím co se stane, což v této definici znamená, že uvědomění nestačí k tomu,
abych viděl do budoucnosti, dalo by se říci, že to je vazba v součinnosti dějů v zamyšlení, rozmyšlení, vědění, různých úkonů v
pohybu, vstřebávání stravy do tvorby energie v kruhu, energie je i životní kruh vzduch prázdna což je v opakovaném smyslu opět
síla nejvyšší bohyně Gaia, proto energie ve smyslu spalování minerálů či stravy není energií samotnou, ale produkuje
vzduchoprázdno, energie je pak vnášena do okruhu svalů či zpevňování vitality minerály a ostatními prvky, do tohoto všeho patří
samozřejmě krevní oběh, oběh tlaku, nádech i výdech cirkulace vzduchu, děj také musí být ve spojitosti s hmatatelnými viditelnými
věcmi v přírodním stavu či v kontaktu s živými organizmy ve společnosti přítomného děje s těmito věcmi či organizmy v přesném
časové pásmu bez zaseknutí, aby i zamyšlení, rozmyšlení i úkon byl společný se zápisem v souznění přes vaše vědomí do hvězdy,
pokud je toto splněno v jedné sekundě je to pouze jeden životní plochý přírodní dimenzi osmičkový kruh z obou stran ve vědomí i
hvězdě, což v následném zamyšlení znamená uvědomění sama sebe sám sebe, něco se dělo a bylo, co bude v dalším ději či dění už
následuje v opakování výše uvedeného souvětí v jeho čtení. Dějem je samozřejmě bez diskuzí psaní perem či malba na papír, kdy v
každé přesné sekundě, je zaznamenáno ve vašich smyslech i dějem ve vědomí i v hvězdě celkový úkon i ve zraku kdy vidím v každé
přesné sekundě přibývající barvu s pohybem ruky na papíru. Vše ostatní např. práce s počítačem není děj, dění ani dějství, kde jsou
v celkovém propojení souznění odchylky času a nic z toho není zaznamenáno ve hvězdě, nebylo to vůbec prožito, i když si to
pamatujete je to to jediné, co váš mozek v paměti zaznamená a vstřebá, ale i vypustí, rozhodně v součinnosti všeho výše uvedeného
ani pohled do televize není děj, barvy jsou zcela nepřírodní, nepřirozené a nedají se ani nazvat jako jedinečnost barvy, jelikož nebyli
viděny ve vědomí, ve hvězdě už jen z důvodu, že se nejednalo o děj ve správném čase, titáni to vše vidí jakoby šumění barev, ale
nedokážou nic z toho přírodně vnést do celkového dění, dějství přírody, tyto barvy mají i jiné časové doznění v propojení s vědomím
a zrakovým ústrojím, které to vidí, celý mozek celkovou situaci přírodně zpracuje, ale vědomí je již v časových vteřinových etapách
slepé a otupené, ve spánku, lze některé jednotlivé snímky z obrazovek, pak vymazat z přírodní paměti mozku, díky tomuto všemu
hyne celá zeměkoule, jelikož není žádná dimenzi kruhově dějová přírodní životní vazba a pro titány je to sto let nedění, toto vše
zapříčiňuje to, jako by se tu nic nedělo, jako by i přesto všechno pohybující se tu na plodu zeměkouli pro titány je to vše dávno
zahynulé, jelikož oni žijí, cítí přes hvězdy a teprve poté z toho mají přírodní užitek, toto přírodní činění mají od počátku všeho.
Příklad správného děje: započnu děj (např. vezmu sklenici), dokončím děj (položím sklenici) ve smyslu dějství je to životní přírodní
dimenzi kruh. Při opakovaném ději či různorodém ději ve smyslu již dění v závěrečném dějství, je vazba životních přírodních
dimenzi kruhů spojené ve hvězdě i v ležaté osmičce, středem osmičky je už vím, je to nauka, vaše hvězda si to pamatuje, ve smyslu
celé ležaté propojované osmičky v dimenzi z jedné i z druhé strany Déjà vu. I když se Vám váš děj zdá přímočarý s hvězdou a
vědomím se jedná stále o dimenzi životní kruh. Pokud se jedná o botaniku, je to ve smyslu růstu, nárůstu v dimenzi přírodních
životních kruhů ve smyslu souznění s přírodou, vím, co poroste, ale nevím jak, záleží v jak čistém prostředí. Jedná se pak o přírodní
jedinečnost v dimenzi smyslu, co se ve vzduch prázdnu spojí. Jedinečnost děje, dění je pro titány svědomí života, což je prostředek
dimenzi plochy (papír), tato plocha panenská blána pak byla protrhnuta vzduch prázdnem a vzduch prázdno pak srazilo v dimenzi
ploše minerály v naplnění, které bylo i za touto dimenzi plochou a jen se protáhlo a bylo chlazeno opět vzduch prázdnem Gaia, ve
vesmírným těle čili biorytmu nejvyšší bohyně Gaia a Rheia pak v jejich vesmírném nekonečném vakuu, vznikala spalováním
minerálů i energie vzduch prázdna, ve smyslu lidském, uvolněná energie ve střevech ve smyslu upšouknutí, což je velmi významné
nekonečné dění, pro celý biorytmus nejvyšší bohyně Gaia, která je člověkem ženou naruby. Nejvyšší bohyně Gaia s Rheiou pak i ve
smyslu upšouknutí vakua tvoří život i s touto částečnou energií potom tvoří přírodní dimenzi hvězdy společně s vědomím, kde jsou
spojovány v dimenzi smyslu přírodní impulsy.

Vejce a mléko
Vejce nese prehistorické břímě pozůstatky z dob dinosaurů docela jistě, v ptáčcích se nese jejich historie, slepička je důkazem
v dnešní podobě, na vejce slepička sedne, kohoutka k tomu nepotřebuje, čekají společně, co z toho bude, až žloutek najde bílek, za
nedlouho je z toho zárodek, kuřátko milé snad vyroste z tohoto malého dimenze vejce, děkujeme matce přírodě za její prvopočáteční
velikonoce, zajíc je narození savce, však nemíchejte vejce s mlékem, nebo započnou střevní potíže přece, matka příroda chtěla
dospět převážně savce, nemůžete jíst naráz dvě velmi podobné evoluce i mi pocházíme z malinkatého vejce v matčiným lůně, proto
nezapíjejte mlékem vejce, matka příroda matka boží bohyně nejvyšší Gaia ve vědění nese, vše rozumově, že se jí ve tvorbě povedlo
vrcholově dovést svůj přírodní um až ke vědomí ke hvězdě přímo pro malinkatého savce, prociťovala už i malé batole v bříšku
vědomě, novorozeně již bylo, byla lepší vědomá evoluce, nežli ve vajíčku prehistorických zvířátek, tam si dinosauři na vědomí ještě
počkali, probudilo se jejich vědomí, až když byly dokončené líhně, celých stád běhajíc po travině, potřebovali k tomu boha nebes
Uanose, trvalo v dění dějství dlouze, aby jim vědomí nezakrnělo hloupě, prastaří stádo vedlo, pár který dospěl ve vědomí silně čili
hvězdně. Avšak nespojujme tyto dvě evoluce, i když je to i naše cesta páně, aby matka boží matka přírody zjistila jak na to lépe, aby
stoupala ve svém evolučním hvězdném rodokmenně, matka příroda tedy přišla na rychlejší silnější tvorbu hvězd, započalo dění
dějství vědomí savce v matčině lůně výrazně dokonalejší už v zárodku po početí a hvězdu měla již o rok dříve silnější, než
v předešlých zvířecích souzněních.
Rčení z troj jedinečnosti titánů a z tohoto textu vám vzejde - bez životodárné tekutiny a souznění, nebudete mít narozeniny, zbyly by
jen minerály na zvětrání či vlhkost na vypaření k nebi.
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Motýl
Na začátku všeho bylo jen šumění v dimenzi jako v televizi, bylo tam vzduch prázdno s minerály a magnetické rozpohybování,
pohyb bylo první vědění, tak jako v moři medúzy, matka příroda si tam hrála dlouho asi před 150 miliardy lety, ve svém moři měla
všech různých pohybů plno, pak jí to už nebavilo, evolučně nejvyšší bohyně Gaia v souznění minerály odháněla v dimenzi kruhu tak
dlouho až se našla z obou stran v dimenzi vejci z druhé strany jako trychtýřovitá housenka přeci, probudila se v galaxii, koukala
z druhé strany přes ni, dimenziálně plnila středy z druhé strany v opačném smyslu prostranství za dimenzi vejcem je super obal
dimenzi planety čili vejce, tam si tvořila vzduch prázdné přírodní magnetické další vyfouklé bubliny, kde naplňovala obrazově
středy, konce galaxie zašněrovala asteroidy, nechala si jej i otevřeny, zakuklení byly mezičasy, metamorfóze změny nastaly, motýl
slavil narozeniny. Metamorfózy nastali i v planetární minerální výměně v dimenzi či se navzájem chladily, až láskyplně
magnetickým polem se mazlily.

Patnáct hvězdných etnik
Středo jižní střed, může být i s tím druhým, je to v dění, dějství v návaznosti rychlý, jen mozaika Jupitera se
trochu mění, počítej etniku jen jednu prosím, je to tak, povídá matka boží, středo střed, může s jedním i
druhým středo jižním středem, to jsou dvě etniky další, jich tu byl dalo by se říct takřka s námi, ať žiju s
rychle stravujícími se býložravci, přinášeli mi rychlejší dění dějství, ale střed tu byl první, nejvyšší bohyně
svatá dimenzi Marie hledala urychlení, bůh tvoří přes den i přes noc, jak je v říkání přeci, jich může se
všemi, i oni sami se sebou, můžou se všemi kteří jsou již napsáni opět i oni sami se sebou přeci, v počítání
máme čtrnáct etnik, samotná patnáctá hvězdná etnika je severská navždy sama přeci, mluvím o celé galaxii
v budoucnosti. Schéma raději nakresli si.
Prosím pěkně o grand, příspěvek či milodar na podporu víry souznění s přírodou na číslo účtu: 275790654/0300 pro svatého
Mikuláše Lukáše Daeghsela hlavního představitele společně s matkou boží ve vědomí při druhém narození v její panenské bláně,
zakladatelé tohoto uvědomění pro souznění s přírodou, aby příroda opět rozkvetla, aby se charitativní uvědomění i náprava přírody
mohla započít v založení mé rodiny v dimenzi vejci, ale již teď jste přispěli k záchraně naší zeměkoule i nemocným dětem, pouze
přečtením či svoji zahrádkou přece jen, žijeme jen jednou, pomozte vzkříšenému, alespoň pěti korunou, vaše zázemí i pole rozjasní
hvězdné láskyplné proudění na oplátku napíši Vám milé básnické texty k zamyšlení, vzduch prázdno nad Vámi proletí bude Vás mít
rádo, není to jen dítě to, ale volám titánská matko, titán nebes zahřeje Vás ve vašem těle, titánská matka Gaia prožene Vás
pohybovým tlakem.

Sídlo víry souznění s přírodou a vodou je v celé dimenzi v nekonečném elipsovém kvantovém vejci a za ním za
hvězdami ve vědění matky přírody.

XCV

