Mieczysław Jacek Skiba udostępnił link od użytkownika Ewa Wojcik.

23 godz. temu
Zaginione piramidy. Są obecne na całej Ziemi
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Zaginione piramidy, które są obecne na całej Ziemi Po całym globie rozrzucone są tajemnicze budowle, o których próżno szukać informacji w podręcznikach i encyklopediach. Niek...
1Lubię to! · · Promuj · Udostępnij
• Jan Wnukowski lubi to.
•
Mieczysław Jacek Skiba Od 309 tysięcy lat tkwimy w szponach Imperium Oriona ! 7 bardzo
potężnych cywilizacji przed nami za sprawą Imperium uległo zagładzie - te piramidy to Ich
dzieło ! A co czeka naszą Cywilizację ? Czy Federacja Galaktyczna pomoże nam i zakończy
czas okupacji Ludzkości ? - czas epidemii, kataklizmów, wojen, zamętu, ucisku, cierpienia,
strachu, grzechu i śmierci ... ?
23 godz. temu · Lubię to!
•

•

•

•

•
•

•

Ewa Wojcik Zaufaj Ojcu, wiara Cię zbawi.
22 godz. temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba o Zbawienie się nie martwię tylko o los Ziemi - o przetrwanie
Ludzkości
22 godz. temu · Lubię to!
Ewa Wojcik Każdy ma szanse ...ufaj.
22 godz. temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Jakoś widząc efekty historyczne trudno tylko ufać - potrzebne są
konkretne działania
22 godz. temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Okupacja musi się kiedyś skończyć ?
22 godz. temu · Lubię to!
Jan Wnukowski Nasza cywilizacja zginie , tak - jak zginęły wszystkie poprzednie ! Kto się z
tym nie godzi , ten żyje złudzeniami . Kiedy to nastąpi ? Jeden Bóg wie .
20 godz. temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Są Cywilizacje, które osiągnęły niesamowity poziom rozwoju
technologicznego np Grupa RA Adonai, Cywilizacje zrzeszone w Federacji Galaktycznej
[np Lirianie, Weganie, Plejadianie, Andromedanie ...], TJehoba, ..... taki mają poziom
technologii i duchowości, że mogą wejść w Światłość Wiekuistą swymi statkami
kosmicznymi i mogą żyć prawie wiecznie w tym stanie !!! Żyją bez stresu i trudu - w
ekstazie - WOLNI !!! I my też tak możemy ??! Dlatego lubię życie złudzeniami, że i my tak
będziemy żyć - uwielbiam te złudzenia !!!

3 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba A myśli, że ulegniemy zagładzie Panie Janie podsuwają nam wyżej opisani
Okupanci Rasy Ludzkiej - Gady z Imperium Oriona i Ich pan Szatan - Lucyfer !!!
www.przeslanie.com
przeslanie.com - strona główna
www.przeslanie.com
NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA. WALKA ŚWIATŁOŚCI Z CIEMNOŚCIĄ NA KOŃCU
CZASÓW
kilka sekund temu · Lubię to! · Usuń podgląd
•
Jan Wnukowski Pisząc o zagładzie - mam na uwadze zagładę fizyczną / nie całkowitą / życia na
ziemi , a winę za to ponosi ludzkość żyjąca na ziemi . Dodam ; Szatan - Lucyfer naprawdę istnieje.
3 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Lucyfer faktycznie istnieje !!! Zagłada fizyczna byłaby nam nie na rękę bo
jako cywilizacja dążymy do tzw Chwalebnej Przemiany - czyli do takiego stanu jak Jezus na górze
Tabor !!! Więc i Ciała się przydadzą !!!?
około minuty temu · Lubię to! · 1
Jan Wnukowski Zgadzam się z tym , ale nie my ludzie - będziemy o tym decydować .
2 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba My też narzucamy tempo naszego rozwoju duchowego i technologii - a to,
że nami się też manipuluje to inna sprawa !!! A Bóg ma czas - wieczność - i tak żyje w wiecznym
TERAZ - i na pewno nie będzie niczego narzucał ?
10 minut(y) temu · Lubię to! · 1
•
Jan Wnukowski Osobiście z powagą tłumaczę ludziom wątpiącym w ten sposób . Są trzy rodzaje
ćwiczeń ; duchowe , intelektualne oraz fizyczne . Jeśli chcesz osiągać wyższy poziom zdolności w
tych płaszczyznach , to dużo ćwicz .
4 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Fakt - fizyczne z powodu chorób zaniedbałem choć był czas, że
tygodniowo ćwiczyłem dużo - 20 godzin, duchowe ćwiczenia pozwoliły mi dojść do poznania
starego i nowego Nieba oraz Otchłani i Piekła - Ciemności, o intelekt ile mogę dbam. Tak Panie
Janie - ćwiczenie to podstawa rozwoju !
około minuty temu · Lubię to! · 1
•
Mieczysław Jacek Skiba Ćwicząc człowiek bardzo wiele się uczy - bardzo wiele !
kilka sekund temu · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba Dziś właśnie odebrałem kolejne ćwiczenie - naukę ! Jadąc z Tarnowa za
Pilzno w Ładnej wziąłem na stopa Bezdomnego - wracał z Krakowa bez grosza w kieszeni - 2
tygodnie pracował na czarno u jakiegoś cwaniaka, który nie wypłacił Mu kasy za robotę ! Wracał
do Rzeszowa bo tam mieszka i śpi na działkach ! Dałem Mu kasę na autobus i jedzenie !!! Moja

nauka - ćwiczenie - doszła/o do tego poziomu, że w każdym widzę Chrystusa ! I w tym, któremu
nie zapłacono za pracę - i w tym co nie zapłacił też !
około minuty temu · Lubię to! · 1
Jan Wnukowski Pana postawa jest słuszna , budująca i świadczy , że są ludzie dobrzy z sercem . ja
jestem emerytem , a przez 19 . prowadziłem samodzielną działalność gospodarczą / z-d Remontowo
Bud /,
około minuty temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Jest mnóstwo dobrych Ludzi - zazwyczaj takich spotykam - tylko kilku
spotkałem, którzy dali mnie i innym solidnie popalić - widać tak musiało być ?!
kilka sekund temu · Lubię to!

Jan Wnukowski Pańska postawa wobec tego człowieka - jest godna . Przez 19 l. prowadziłem
samodzielną działalność gospodarczą / z-d Rem. Bud /, ale nigdy nie zdarzyło się , abym moim
pracownikom nie wypłacił należności za pracę w określonym Umową terminie .
7 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Wczuwam się w sytuację innych Ludzi jakbym to był ja sam - więc łatwo
mi sobie wyobrazić co ten Człowiek przechodzi - Bezdomność, wychowany w domu dziecka bez
rodziców i jeszcze oszukany - bez perspektyw bo nawet nie ma stałego zameldowania ... !!! Panie
Janie mój Szef też nam płaci mimo kryzysu - chociaż przez 3 miesiące nic prawie nie robiliśmy !? A
potrzeby są duże w tym skomercjalizowanym społeczeństwie - sam robię i dorabiam żeby moja
Rodzina miała lux wszystko zapewnione !!! Ale w takiej sytuacji nie można nigdy zapominać o
Potrzebujących, pokrzywdzonych przez los, chorych, których kataklizm lub choroba dopadła ... !?
około minuty temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Dobro powraca Panie Janie ! Dobrej nocy - idę odpocząć !
kilka sekund temu · Lubię to!

Jan Wnukowski Tak każdy porządny człowiek powinien postępować . Dodam ; 19 lat prowadziłem
samodzielną działalność gospodarczą , zatrudniam ludzi , ale zawsze należność za ich pracę
wypłacałem w terminie .
kilka sekund temu · Lubię to!
Jan Wnukowski Wzajemnie , dobrej nocy .
kilka sekund temu · Lubię to!

Zaginione piramidy. Są obecne na całej Ziemi
Posted on 29 Listopad 2013 by Jarek Kefir

Zaginione piramidy, które są obecne na całej
Ziemi
Po całym globie rozrzucone są tajemnicze budowle, o których próżno szukać informacji w podręcznikach i encyklopediach. Niektóre są równie okazałe, co Piramida Cheopsa, inne leżą w gruzach lub

pod warstwą ziemi. Są echem zapomnianej historii, a o ich budowniczych często nie wiadomo nic.
Dlaczego tak wiele ludów czuło przymus budowy piramid? I kto wzniósł je w Bośni, Chinach, a
nawet Rosji?

Mówiąc o nich mamy zwykle na myśli budowle na Płaskowyżu Gizy. Tymczasem piramidy – większe lub skromniejsze – wznosiło wiele innych kultur. Te najbardziej znane, po egipskich, zbudowały
wielkie cywilizacje prekolumbijskie – Aztekowie i Majowie. Na południe od nich można natrafić na
dużo starsze monumenty – piramidy z Caral (Peru) zbudowane ponad 2000 lat przed Chrystusem
przez tajemniczy lud nazwany przez historyków Norte Chico.
Po piramidach z Caral, z których największa dorównywała powierzchnią podstawy czterem boiskom piłkarskim, zostały kopce gruzu. Europejczykom są one prawie nieznane. Trudno uwierzyć,
że w dzisiejszych czasach archeolodzy ciągle natrafiają na zaginione piramidy. A tymczasem to
fakt. O wielu tych budowlach nie wiadomo prawie nic, a niektóre – jak monumenty z Chin czy
Bośni – wywołały burzę w środowisku akademickim.

Bałkańska Piramida Słońca
Jesienią 2005 r. mediami wstrząsnęło sensacyjne odkrycie dokonane u stóp bośniackiego miasteczka Visoko. Górujące nad nim wzgórze Visočica, przypominające do złudzenia ogromną piramidę,
mogło rzeczywiście być starożytnym monumentem. Rok później na porośniętym lasem wzniesieniu
rozpoczęto wykopaliska, znajdując potwierdzające to dowody – tak przynajmniej twierdził Semir
Osmanagić (ur. 1960) – bośniacki historyk, biznesmen i archeolog-amator, którego zdaniem kilkanaście tysięcy lat temu wzgórze zostało ukształtowane ręką ludzi.
Prace wykopaliskowe odsłoniły na stokach Visočicy tarasy i kamienne płyty, które według niego
stanowiły pierwotną okładzinę budowli. We wnętrzu wzgórza natrafiono z kolei na system korytarzy. Osmanagić twierdził, że z Politechniki Turyńskiej i Bośniackiego Instytutu Materiałowego uzyskał potwierdzenie, iż znaleziony tam “bruk” nie jest dziełem natury i spoczywa pod pokładami
gleby, które nawarstwiały się przez ponad 12 tys. lat! Jeśli to prawda, piramidę musiała stworzyć
jakaś zaginiona w mrokach dziejów cywilizacja.
W 2008 r. zorganizowano konferencję naukową z udziałem międzynarodowego panelu specjalistów, który orzekł, że wznosząca się 213 m n.p.m. Visočica wymaga “dalszych interdyscyplinarnych badań, które pozwolą ustalić genezę wzgórza-piramidy, sieci tuneli oraz sąsiednich miejsc o

znaczeniu archeologicznym”.
Osmanagić, który nazwał wzniesienie “Piramidą Słońca” poszedł o krok dalej stwierdzając, że
wokół Visoko znajduje się kilka innych monumentów tworzących całą “dolinę piramid”. Eksperci
wyrażali się jednak ostrożniej. Dr Ali Abdullah Barakat z Egipskiego Ministerstwa ds. Starożytności orzekł: “Są to prawdopodobnie wzgórza pochodzenia naturalnego, które zostały ukształtowane
przez ludzi, najpewniej kilkakrotnie w toku dziejów. Nakładały się na nie kolejne wpływy kulturowe oraz procesy tektoniczne. […] Mimo to istnienie piramidokształtnych form, możliwego dzieła
człowieka, zasługuje na dalsze badania” – pisał.
Choć Barakat wycofał się ze swej opinii wskutek krytyki innych uczonych, nie przeszkodziło to Visoko w staniu się atrakcją turystyczną. Geolodzy i archeolodzy byli jednak krytycznie nastawieni
wobec Osmanagića twierdząc, że w kształcie Visočicy nie ma nic dziwnego. Znajdowane na niej
ślady osadnictwa i tunele mogły z kolei pochodzić ze średniowiecza, gdy na wzgórzu znajdował się
gród Stare Visoko. Według zwolenników istnienia Piramidy Słońca, jest jednak za wcześnie, by wysuwać kategoryczne wnioski.

Biała piramida z bajki
Amerykańscy lotnicy, którzy podczas II wojny światowej przelatywali nad Chinami, donosili o
dziwnych budowlach przypominających “ścięte” piramidy. Pilot James Gaussman relacjonował:
“Dotarliśmy nad dolinę o płaskim dnie. Wprost pod nami znajdowała się gigantyczna biała piramida […]. Nie mogliśmy wylądować, chociaż chętnie byśmy to zrobili. Byliśmy pod wrażeniem tej
potężnej budowli”.
W 1947 r. płk Maurice Sheahan wykonał z powietrza zdjęcie chińskiej piramidy, której długość
boku ocenił na 450 m, a wysokość na ok. 300 m! Była ona więc dwukrotnie wyższa od Wielkiej Piramidy. Chińska prowincja była jednak przez dekady zamknięta dla przybyszów z Zachodu, co
sprzyjało rodzeniu się dziwacznych hipotez.
Relacja Gaussmana zrodziła szczególne kontrowersje. Wspominał on bowiem, że piramida, którą
widział wyglądała jak “z bajki” – była wykonana z metalu albo białego kamienia. Niemiecki badacz, Hartwig Hausdorf (ur. 1955), który w latach 90. podróżował po Chinach szukając zaginionych
zabytków, próbował ustalić lokalizację tajemniczej “Białej piramidy”. Choć przypuszczano, że
mógł to być grobowiec Maoling z II w. p.n.e., Niemiec uznał, że to raczej niezidentyfikowana do
dziś budowla z gór Cinling we wschodniej części kraju.
Choć Hausdorf spotykał chińskich uczonych, którzy zaprzeczali, by w ich w kraju były jakiekolwiek piramidy, dziś czasy się zmieniły i niektóre z tych obiektów są nawet dostępne dla turystów.
W tych niepoznanych wciąż mogą kryć się wielkie skarby, jak w grobowcu Qin Shi Huang – zwanego Pierwszym Cesarzem. To niewysokie wzgórze koło miasta X’ian (prow. Shaanxi) skrywa
schodkową piramidę z końca III w. przed Chrystusem. Według kronikarzy, obok ciała władcy złożono wiele skarbów i cudów techniki, w tym makietę terytorium Chin z rzekami z rtęci. Wnętrza
obiektu dotąd nie zbadano.

Piramidy… w Rosji?
Jesienią 2013 r. pojawiły się doniesienia o odkryciu podwodnej piramidy na Azorach – wyspach,
które zdaniem wielu pasują do opisu lokalizacji Atlantydy. Choć poszukiwanie budowli przez Portugalską Marynarkę nie przyniosło skutków okazało się, że piramidy na archipelagu są – tyle że na
powierzchni i raczej mało okazałe. Nieznanego pochodzenia lud wzniósł je niedaleko miejscowości
Madalena. To tym ciekawsze, że gdy Portugalczycy odkryli wyspy w pierwszej połowie XV w.,
były one wyludnione.
Mrok tajemnicy otacza też kamienne piramidy zatopione w jeziorze Rock Lake (stan Wisconsin,

USA), których budowniczowie również pozostają nieznani. Z kolei latem 2013 r. “Głos Rosji” pisał
o odkryciu domniemanych piramid wyglądających na dzieło ludzkich rąk na… Antarktydzie (do
dziś nie wiadomo jednak, ile w tym prawdy). Wśród innych egzotycznych miejsc, gdzie mają znajdować się tego typu niezbadane budowle jest również rosyjski Daleki Wschód.
Na początku XX stulecia podróżnik, Władimir Arsienjew (1872-1930), pisał o dwóch formacjach
skalnych w pobliżu dzisiejszej Nachodki (Kraj Nadmorski, Rosja) – portu leżącego 80 km od Władywostoku. Wspominał, że dawniej były to miejsca kultu dla chińskich i koreańskich osadników.
Przypominające piramidy wzniesienia noszą dziś nazwy “Brat” i “Siostra”. Nie wyklucza się, że
pierwsze z nich mogło zostać ukształtowane ręką człowieka, jednak obecnie wzgórze jest zrujnowane – z jednej strony przez kamieniołom, z drugiej przez wojsko, które ponoć szukało tam skarbu.
O wielu zaskakujących odkryciach mówi się niechętnie, bo historia to dziedzina nielubiąca zmian.
Ale piramid, w przeciwieństwie do innych niewygodnych znalezisk, nie da się tak łatwo zamieść
pod akademicki dywan. Wciąż nie wiadomo, dlaczego tyle cywilizacji z różnych części świata
wznosiło tego typu monumenty, stosując w ich konstrukcji odniesienia do zaawansowanej wiedzy
astronomicznej. Czy była to – jak twierdzą uczeni – uniwersalna forma budowli wyrażająca chęć
sięgnięcia nieba? A może to dowód, iż wszystkie kultury wywodzą się z jednego rdzenia – zaginionej cywilizacji-matki, gdzie piramida była ważnym symbolem?
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