
Vítězná bitva Říše Ráma, jejíž základy položili božští Nágové
z hvězd, se odehrávala roku roku 15 600 př. n. l. Božští nágové,
poté, co byli nuceni uchýlen se na Zem, aby i zde, na Indickém
subkontinentě, vybudovali svá posvátná shromáždiště: Sapta_purí,
sedm nejstarších měst indického poloostrova: Dváraku, Ajodhu
(slavné rodiště Rámy), Maduru, kde první Sangan (Univerzita) za
účastí bohů z hvězd  božských Nágů, přesahuje do minulosti mi
nimálně rok 10 350 př. n. l., aniž zapomeneme Haridvár, Káší (Va
ránasí), Udžain a Kančípurám.

15 600 př. n. l. VÍTĚZNÁ BITVA ŘÍŠE RÁMA

Ráma  přistupujeme na názor, že se jedná o jméno hrdiny,
jež se v průběhu věků stane dědičným titulem vítězného vojevůdce
a vládce (odvozeně podobně Herakles, Caesear  Císař atd…).

Ráma, jméno slavného hrdiny a vítěze Rámajány (Epos o ví
tězné bitvě říše Ráma), která proběhla roku 15 000 až 16 000 př. n.
l. Časování určeno zjištěnými příznaky, které úzce souvisely s ná
lezem mostu z hatí a kamenů, kdysi vystaveného mezi Indií
a Lankou (Ceylonem). Nalezeného snímkováním z raketoplánu
Shuttle jenž, relativně nedávno, monitoroval tuto oblast.

Prastarý most, vystavěný v úžině mezi Lankou a Indii, do
sahuje délky cca 30 km a nalézá se dnes hluboko pod mořskou hla
dinou. Vystavěný někdy na samém počátku konce Antlánie v roce
15 600 př. n. l. způsobeného, dle slovanských legend (Velesova
kniha) válkou s prastarou mimozemskou entitou Kostějů nesmr
telných, Černého hada (Kostrounů, Kostíků), co vazalského před
voje Draků, univerzálních válečníků a lovců humanoidních ras.
Sami původem z dávno zaniklého vesmírů bohů nulté generace,
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který byl pod nadvládou Slovany vzpomínaného i uctívaného Tvo
řitele Roda. Nyní přicházejících ze systému Draconis, přes jimi
anektovaný Orion i stejně tak z podobně postiženého souhvězdí Si
ria. Z oblastí, které byly rovněž touto entitou surově napadeny
a anektovány.

Obr. NASA: Most mezi Indií a Lankou.

Podle věrohodných příznaků lze uvažovat o výstavbě mostu
v dobách, kdy úroveň mořské hladiny sice vystoupala natolik, že
přirozený spoj, nyní již ponořeným horským hřbetem, téměř mizel
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pod hladinou, nikoli však natolik, aby jej nebylo možné zpevnit
a navýšit hatěmi, kamením a jílem. Z téhož vyplývá, že právě do
této doby lze zasadit poslední vítěznou velkou válku s Daémony
a jejich spojenců Antů z Antlánie, odpadlé preslovanské větve, kte
rá infiltrována otrokářskými obchodníky a později, novými přícho
zími lidmi rudé pokožky, zcela a jednou provždy odvrhla své
božské Kony a pohroužila se do bahna poživačnosti a drancování
matičky Země. Výměnou za vyspělé zbrojní technologie dotýkající
se temných nebes. Kterými ovládali, již v čase zničení Severije (Da
Arije, Hyper_Boreji) cca 20 350 př. n. l., velkou část planety. Aby
v souladu s plány mimoňů, ale i příběhem eposu Rámajána, na
padli posledního ze spojenců Severije, Říši Rama. Upřesnímeli si
časový interval mezi částečným ponořením, vybudováním mostu
z hatí a jeho úplným zatopením: Při dalším tání ledovců a následné
úplným zatopením mostu mezi Indickým kontinentem a Lankou,
může naopak odvodit časový interval, v němž Rámajána, jedna
z válek s daémony proběhla. Představme si nyní část, zjevných od
půrců Rama říše:

Rávana  vládce vzdušných běsů se sídelním městem na Lan
ce (Srí Lanka, Ceylon). Pravděpodobný spojenec agresivní An
tlantské aliance, zištně podporované temnými silami z nebes, pod
jejichž jho upadli Antlantští vládcové skrze triky „obchodníků“.
Daémon (Vědoucí) Rávana byl schopen měnit svoji podobu od li
chého výzoru prostého mnicha až po svojí pravou podobu de
setihlavé zrůdy s dvaceti rukama.

Podle eposu Rámajána byl konflikt vyprovokován útokem
vzdušných běsů na Rámu a jeho bratra Lakšmanu, kteří si dovolili
odmítnout lásku běsice Šúrpanakhi, rodné sestry vládce oblasti
Khara, ale i rodné sestry samotného vládce běsů Rávany. Také ona
se sídlem na Lance (Ceylonu).

Povšimněme si, jak snadno, i s takto mizerně vykon
struovanými prvky (V tomto případě odmítnutí lásky k běsici), se
dá dodnes manipulovat s mezinárodním právem při vyprovokování
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válečného konfliktu. Někdy postačí i jeden terorista pod cizí
vlajkou. Šurpanákha: Jméno běsice Šurpa nakha připomíná, že její
jméno je tvořeno ze slov „Sarp, či Šurpu (sanskrt)  had, Šurpu 
drak, nakha, nága  had. Se vší pravděpodobnosti dračí entita gene
tickými prvky entity hadí, o jejichž schopnostech klamat lidskou
mysl lichými představami vypráví mytologie mnohých prastarých
národů, že těmito matrixovými obluzovali lovenou lidskou če
ládku.

Jakkoliv lze připustit, že spustit válečný konflikt, skrze ja
koukoliv malichernou příčinu, by pravděpodobně zvládl i klon, či
vypěstovaný „tvar“ v podobě podřízeného Rakšasy.

Vážené čtenářky a čtenáři mohou namítat, že by hadí kra
savice dozajista vykreslila samu sebe poněkud vstřícněji: Ve
prospěch svého nádherného zjevu, nicméně... Již jsme si dokonale
navykli, že dějiny píší pečlivě vybraní, tedy donátory autorizovaní
kronikáři vítězů: Smiřme se tedy, že dochovaný popis neobyčejné
dračí krásy bude poplaten spíše vítězné propagandě protagonistů
Rámajany: Svítící plamenné oči, špinavé tesáky v široce zející
smrduté hubě, dozajista lačnící po odměně: V podobě teplé lidské
krve a již neupotřebitelného lidského masa.

Cosi, co připomíná o několik tisíciletí pozdější příběh: Ja
guáry z nebes mayských kodexů, kteří pohltili zbytek lidstva po
jedné z planetárních katastrof:

Uměle vyvolaném Urganu z nebes (Mayský kodex Teleriano
Remensis a Riosú).

Kharovi Běsi, vedeni zhrzenou Šurpanakhou „vzlétli, jako
cáry mračen hnané větrnou smrští, aby zaútočili na Ramovo sídlo.
Avšak tisíce strašných oštěpů a ohnivých šípů zničilo v krátkém
okamžení první bojovou letku Běsů. Jen Šurpanakha unikla pod
ochranu Khary. Ten nesmírně rozzuřen okamžitě vyslal proti Rá
movi a Lakšmanovi dalších 14 000 běsů Rakšasů. Celá krajina se
ponořila do naprosté temnoty, když letky zhoubných a mocných
Rakšasů pokryly celou oblohu a země se bolestně zachvěla ve
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svých základech. V čele Rakšasů stanul sám zuřivý Khara. Děsný
jekot ohavných Běsů, s očima podlitýma, ze smrdutých tlam šleha
jící plameny, budil hrůzu.

Ale i toto mohutné vojsko Běsů Rakšasů bylo zničeno Rá
movými a Lakšmanovými plamennými šípy a strašnými oštěpy. Při
jednom ze vzdušných útoku byl konečně zabit i démon Khara.
Avšak i tentokráte si běsice Šurpanakha zachránila svoji dračí kůži
a prchla ke svému bratru, vládci Lanky, kde strašný vládce Běsů
Rávana měl své opevněné sídlo. Nepříznivými zprávami o síle Rá
mových a Lakšmanových plamenných šípů, rozezlen přelétává král
démonů Rávana v zázračném voze moře, aby se poradil s pous
tevníkem Maričou. Na jeho i Šurupakhinu, ale i radu svých rádců,
použije lsti a unese na Lanku Rámovu manželku Sítu. Kde sliby
a triky se snaží získat ji za ženu, aby Rámu co nejvíce rozhodil
a ponížil. Ta však, chráněna dávnou osudovou klatbou, omezující
někdejší nezkrotné násilnosti Rávany k ženám, spolehlivě odolá.

Mezitím se Ráma spojuje s vládcem opičího lidu Sugrívou.
Ten vyšle svého rádce Hanumana na výzvědný let monitorující
Rávanovo sídlo Lanku. Za rachotu a hor třesení, jedním skokem
dlouhým 100 mil, silou skrytou v pohybu ocasu, vznesl se Hanu
man do širého prostoru, aby přistál nedaleko výstavného Rávanova
sídla. Plného paláců z bílého kamene, obklopené pevnými hradba
mi. Mise je úspěšná, rozvědčík Hanuman, nikým nepozorován,
získává potřebné informace při svém tajném setkání se Sítou. Krát
ce poté se Hanuman vrací zpět na kontinent a předává Rámovi veš
keré informace.

Bylo rozhodnuto. Velké spojenecké vojsko krátce poté
stanulo na březích moře. Hned naproti ostrovu Lanka. Výzvědné
démonské letouny ihned předávají informace o pohybu protivníka,
jenž měl být, dle připraveného válečného plánu, zahlušen nenadá
lým výpadem. K takovému činu však nenalezl Rávana odvahu.

A tehdy byla, jako jediná možná varianta útoku na Rávanu,
započata stavba legendárního mostu mezi Indii a Lankou. Z ka
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menů, skalisek, kmenů, pařezů i mazlavého jílu. Zkrátka most
z hatí. A již se přes vystavěný most na Rávanovo sídelní město
krále Běsů žene vojsko medvědů a opic. V krutém boji Rávanův
syn Indragit (Indradžit) i ostatní běsové používali kouzel nevidi
telnosti, s jejichž pomocí se, ve válečné vřavě, nikým nezpozo
rováni, přiblíží až k Rámovu i jeho bratru Lakšmanovi a zabíjí je.

A tenkrát se Hanuman vydal až k pohoří Himálaje pro čtvero
kvítí. Čarovné čtvero kvítí s rozličnými účinky. Vdechnutí prvního
kvítku spojuje odseknuté údy. Vůně druhého zaceluje rány
(podobně jako mrtvá voda). Vdechnutí vůně třetího kvítku oživí
tělo (jako živá voda) a čtvrtý kvítek zpevní tělo tak, že se stane ne
zranitelným.

Hanumanova mise byla i tentokrát veskrze úspěšná a oživení
válečníci se opět vrhli do vítězného boje, na jehož konci jsou v ho
řícím městě běsové společně se svým králem, strašným Rávanou,
zcela rozdrceni.Vítězný Ráma se vrací se svoji manželkou Sítou,
doprovázen svým vojskem do rodného Košalska, aby se stal vlád
cem říše svých otců...
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Poznámky pod čarou:
Srí Lanka, někdejší Ceylon (Lanka z Rámajány), přesněji

přilehlé oblasti Indického oceánu jsou tím místem podivných ak
tivit i na samém počátku podivně rozehraného 21. století:

26. 12. 2004 v oblasti Indického oceánu, přesněji 1 600 kilo
metrů východojižně od Srí Lanky, na indonéském ostrově Sumatře,
relativně nedaleko města Banda Aceh (čti Banda Ačeh), centra
separatistických Tamilských tygrů, se nalézalo epicentrum neob
vyklého otřesu (9 stupňů Richterovy stupnice), když po ústupu
moře následovala jedna jediná smrtící vlna (cunami), jež smetla
vše živé do vzdáleností více než 2 000 kilometrů

V doposud největším nejznámějším otřesu, jež nebyl signa
lizován žádnými předchozími příznaky, bylo v okamžení usmrceno
mohutnou záplavovou vlnou více než 250 000 lidí. Domorodců
i rekreantů z celého světa a to téměř v přímém televizním přenosu.
Jedinou záplavovou vlnou, jež zasáhla nejen vzdálený Indický
poloostrov, ale i východní břehy Afriky. Žádné další otřesy nebyly
přes všechna očekávání zaznamenány. Když právě v centru po
divného zemětřesení předpokládají romantičtí badatelé podmořské
úkryty mimozemců.

Z Ceylonu pocházejí i některé drahokamy svatováclavské
koruny českých panovníků, z pokladů, které legendy ukryly do mi
moprostoru (nelze vytunelovat), z nichž materiální část, jakkoliv
nevídané a nevyčíslitelné hodnoty, zaostává za duchovními pokla
dy České kněžny Libuše.

A do jakého období vlastně časovat most mezi Lankou a pev
ninou, přesněji jeho úplné zatopení dalším táním ledovců? Ná
sledné úplně zatopení mostu mezi Lankou může naopak odvodit
časový interval v němž Ramajána, jedna z válek s daémony
proběhla.

Kdy se tak stalo?
Hraničním předěl mnohých událostí mohl nastat v časovém
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intervalu 14 471 až 14 300 př. n. l., kdy podle názoru skupiny věd
ců zasáhly Zemi energetické síly, zapříčiněné prý výbuchem super
novy Vely (G263.93.3 ve vzdálenosti 45 světelných let od naší
sluneční soustavy) společně s výbuchy dalších pěti supernov v in
tervalu 15 000  11 000 let př. n. l. Účinky se projevily na naší
planetě v podobě globální katastrofy, jež vyvrcholila v letech
10 463 až 8 150 před n. l.

Kolem roku 13 000 př. n. l. nastala, ve všeobecném pově
domí nedostatečně zapsaná, epocha zvaná Dark Age (Temný věk).
V této době došlo k dosud nevysvětlenému efektu, jež můžeme po
zorovat i u nás od roku 1999 (v masovém měřítku od roku 2004).
Před tím všude po světě. V podobě umělého stmívání pomocí vy
pouštění chemtrails. Vědci hledali důvod stmívání planety v letech
stromů, v ledovcích, věčném sněhu a v usazeninách na dnech oce
ánů. Nicméně přesné příčiny tohoto zdařilého fenoménu nelze, mi
mo navýšení obligátních polétavých částic, přesně určit. Stejnou
anomálií se může „pochlubit“ již jen období 535 n. l.

Právě do konce tohoto období (13 000 př. n. l.) spadá i počá
tek prudkého oteplení. Celkem 62 383 000 km3 ledu, což před
stavuje asi 57 383 000 km3 vody. Hladiny světových oceánů se
zdvíhají a to až do doby 7 000 l. př. l. Tehdy dostoupila hladina
oceánů svého maxima.

Podle těchto datací lze stanovit pouze hrubý odhad období
další války s mimozemských entit a daémonů. Odvozeně možné
datace Rámajány do období mezi 13 000 až 8 150 př. l. Použijili
dataci vzniku Když zcela poslední zjevná válka daemonů se bez
pečně odehrála v časovém intervalu 2 320  2 080 př. n. l. v oblasti
Chaldejska, údolí Siddim, Harapy a Mohendžodara.
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