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Příloha č. 1 - Třetí oko
"Některé duchovní tradice říkají, že kdysi dávno používal každý člověk třetí oko. Toto oko bylo
viditelné a spočívalo uprostřed obočí, u kořene nosu. Časem však člověk začal duchovně upadat a
jeho schopnost používat tento orgán se vytratila.
V tradici Východu i Západu se epifýza odedávna spojovala s duší a představivostí. Dokonce i řecký
anatom Herofilus, který žil ve 4. století před Kristem, tvrdil, že epifýza kontroluje tok myšlenek.
Učenci novověku předpokládali, že je sídlem obrazotvornosti a díky ní má naše duše i mysl vliv na
fyzické tělo."1
"Ve Starém zákonu jsou zas popisováni předchůdci lidské rasy jako bytosti s jediným okem, které
jim zajišťovalo telepatické spojení s okolním světem. Postupem času se ale objevily oči dvě, které
umožňovaly vidění v hmotném světě. Unikátní orgán ukrytý uvnitř lebky však stále ještě fungoval
výborně. Teprve později, pod vlivem „materiální zaslepenosti“, se tato schopnost vytrácela, až
téměř vymizela." 2

Na obrázku si můžete povšimnout umítění šišinky.3
Šišinka patří mezi orgány, které zároveň řadíme k endokrinním žlázám (tj. žlázy, které
vylučují hormony do krevního oběhu). Mezi látky, které epifýza uvlňuje patří melatonin - vyznačuje
se především řízením biorytmů dne a noci -, trofický hormon - hormon, který "/../stimuluje v kůře
nadledvin aldosteron, hormon zajišťující hospodaření s vodou a minerály v lidském těle" 4 - a také
se zde vytváří DMT (dimethyltriptamin) - halucinogen, který je vytvářen především v rostlinách,
ale vyskytuje se v lidskem těle.5
1 Vědci potvrzují existenci třetího oka. Funkce epifýzy může být mnohem hlubší. In: Epoch Times: Velká Epocha
[online]. 2012 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://www.velkaepocha.sk/2012102420211/Vedci-potvrzuji-existencitretiho-oka.-Funkce-epifyzy-muze-byt-mnohem-hlubsi.html
2 Epifýza, třetí oko a molekula do duše. In: Magazín záhad 2000 [online]. S.d. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z:
http://www.magazin2000.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aepyfiza&catid=47%3Aislo242012&Itemid=17
3 Šišinka. In: Ajurvedské lázně [online]. 2012 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://ajurvedske-lazne.cz/?q=sisinka
4 Hormony a jejich vliv na organismus (II.). In: Ronnie [online]. 2010 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z:
http://medicina.ronnie.cz/c-7376-hormony-a-jejich-vliv-na-organismus-ii.html
5 Dimethyltryptamin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dimethyltryptamin
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DMT, jakožto halucinogen, působí na naše snění a zároveň může působit na nás i tím, že
nás navodí do stavu transu či meditace6, ačkoliv se také někdy udává, že by mohl mít i vliv na naše
vnímání každodenního světa, který nám díky němu připadá zajímavý, zábavný a pozitivní.7
Během hledání toho, zdali Lemuřané mohli pomocí třetího oka přecházet z našeho fyzického
světa do astrálního či étrického jsem objevila velmi zajímavý dokumentární film 8, kde se odborníci
vyjadřovali k tématu o DMT.
PhD. Dennis McKenna říká v tomto dokumentu, že: "/../všechny organismy mají dva klíčové
enzymy, které vedou k syntéze DMT a tyto enzymy jsou velmi, velmi staré a jsou všude, jsou
základní součástí metabolismu/../". Nikdo plně nechápe jeho funkci, ale vzhledem k tomu, že se
vyskytuje ve všem živém, je zde objevuje i myšlenka, že by DMT mohl být "molekulárním
jazykem" všech živých organimů.9
"Zvýšená sekrece (vylučování) se děje ve chvíli, kdy se obrátíme do těla. Pak se samozřejmě setkáte
s přesvědčením, že DMT je halucinogenní substance – silným psychedelikem, a že probuzená
šišinka produkuje halucinace. Proto lidé ve stavu smrti a šoku mívají podobné “halucinace”." 10
Poměrně mnoho odborníků (ale i jiných lidí se zájmem o "třetí oko" či "duši") se shoduje, že
epifýza, konkrétně DMT, má velký vliv na naše vnímání okolí. Dále však již záleží na nás, jestli to,
co vidíme jsou pouhé halucinace z hladu, transu, meditace či dokonce omamných látek, které
zkreslují náš pohled na svět, či zda-li opravdu ona záhadná látka opravdu zajišťuje při dokonalém
soustředění nahlédnout do paralelních světů, vesmírů či dimenzí.
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Halucingen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2015-02-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Halucinogen
Duchovní molekula: dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. In: Youtube [online]. Spectral Alchemy,
S.d. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3h-qZYunDuE
(Dále jen Duchovní molekula: dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu)
Duchovní molekula: dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu
Duchovní molekula: dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu
"PRIATELIA NA NETE". VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI
ŘÍCT.. In: Blog.Eugenika: STRÁNKA PRE VŠETKÝCH, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA EVOLÚCII VEDOMIA [online]. 24.
SEPTEMBER 2012 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.2012rok.sk/wp/ako-dalej/11511-vsechno-chcetevedet-sisince-a-vam-doposud-nechteli-rict
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Příloha č. 2 - Lemurianský odkaz v našem světě
"Polynésané mají legendy o potápějící se zemi. Na Velikonočním ostrově domorodci tvrdí, že jejich
půda byla jedna část kontinentu, který byl zničen kataklyzmatem. V Západní Číně v buddhistickém
klášteře Dunhuang se našly útržky mapy ostrova v Pacifiku. Indiáni Hopi z Arizony si pamatují na
Lemurii, přes kterou cestovali do Ameriky. Většina důkazů však byla zničena (v knihovně v
Alexandrii v Egyptě v roce 391 př.n.l.)." 11
"To vysvětluje stejné mýty na celém světě a stejné náboženství. Kolonizovaly Ameriku, přišli do
Egypta, na Střední Východ, Skandinávii a Čínu. Použili svoje pokrokové technologie pro stavbu
pyramid a ostatních gigantických staveb, které nejsme dodnes schopni postavit. Tyto stavby jsou
postaveny v geometrické provázanosti, neboť stojí na místě silného působení terestrické (zemské)
energie. Ta je složena z pavučiny meridiánů, které obklopují Zemi. Když se kříží, vytvářejí
spirálovitá zřídla energie - Stonehenge + chrámy Atlanťanů a Lemuřanů." 12
„Podle některých archeologů, kteří se pohybovali v dané oblasti, se tyto čínské pyramidy nacházejí
na stejné zeměpisné šířce jako egyptské pyramidy.“13

11 Atlantida a Lemurie - Mu
12 Atlantida a Lemurie - Mu
13 Čínské pyramidy jsou považovány za státní tajemtví. In: Sueneé [online]. 2013 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z:
http://www.suenee.cz/cinske-pyramidy-jsou-povazovany-za-statni-tajemstvi/
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Příloha č. 3 - Hora Shasta
"Hora Shasta se v podobě spící sopky nachází na severním konci Sierra Nevady. Její kužel se tyčí
do výšky 14 380 stop nad mořskou hladinu. Někteří vědci jsou přesvědčeni o tom, že kdysi byla
Shasta ještě vyšší a je dost dobře možné, že byla nejvyšší horou Kalifornie. Rosicruciánští myslitelé
mají ve svých archívech velké množství velmi zásadních informací, které svou podstatou přímo
dotýkají lokality Shasty.
Tyto informace pocházejí ze starých rukopisů přivezených z Číny a Tibetu. Jsou v nich velmi časté
zmínky naznačující jakési tajemné spojené této hory se zmizelým kontinentem Lemurie." 14
(Dr. Childress )

O hoře Shasta se zmiňuje autor i v knize "Tajné dějiny světa II.", kde nám podává informace
o údajně skrytém městě v blízkosti hory, kterou objevil a také jako jediný navštívil profesor
Larkin.15
I když nemůžeme ověřit pravdivost Larkinova tvrzení o ukrytém městě, hora Shasta
přitahovala a stále přitahuje mnoho pozornosti. Na internetu se objevuje mnoho článků o andělech,
mimozemšťanech a a Lemuřanech, kteří zde byli spatřeni.

14 Nibiru versus Lemurie: odhalení skrytých souvislostí (21). In: Matrix 2001 [online]. 2009 [cit. 2015-02-20].
Dostupné z: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3335-nibiru-versus-lemurie-odhaleni-skrytych-souvislosti-21/
15 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 80-81)
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Příloha č. 4 - Nibiru
"Jmenuje se Nibiru. Je možné, že naše planeta prochází obdobím pomalých, líných a nudných
geologických procesů, aby v jistém, nám ještě přesně neznámém algoritmu prošla velmi krátkým,
ale intenzivním horotvorným šokovým stavem.
A to právě v době maximálního přiblížení "temné hvězdy", kdy Nibiru posílá pozdravy matičce
Zemi. Právě v této chvíli Země prochází extrémně silnými tlaky různých slapových sil, což je v samé
podstatě hodně komplikovaná a pro normálního smrtelníka těžko představitelná fyzika.
Je možné se vůbec takovými myšlenkami a hypotézami zaobírat? Je možné, že právě
prostřednictvím tohoto sice krátkodobého, ale šíleného koktejlu působení gravitačních sil
vzestoupily kontinenty Lemurie nebo Atlantidy, aby po dlouhé době své existence analogickým
způsobem byly navždy pohlceny vlnami oceánů?"16
Nibiru je planeta (podle Babyloňanů byla mylně ztotožňována s Jupiterem či hvězdou
Polárkou)17, která bývá nazývána též Planeta X a ve Sluneční soustavě zabírá místo hned za
Plutem.18 Moc se toho však o tomto vemírném tělesu neví, neboť leží příliš daleko a nynější
technologie stále jestě nedokáží plně prozkoumat ani některé z těch bližších planet.
Údajně má Nibiru takový vliv na své okolí, že dokáže působit silná zemětřesení a jiné
přírodní katastrofy.19

16 Nibiru versus Lemurie: odhalení skrytých souvislostí (21). In: Matrix 2001 [online]. 2009 [cit. 2015-02-20].
Dostupné z: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3335-nibiru-versus-lemurie-odhaleni-skrytych-souvislosti-21/
17 Nibiru. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201502-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nibiru
18 Planeta X (Nibiru): důkazy objevené v archivech NASA. In: PROC PROTO [online]. 2013 [cit. 2015-02-21].
Dostupné z: http://procproto.cz/zahady/konspirace/planeta-x-nibiru-dukazy-objevene-v-archivech-nasa/
19 Nibiru versus Lemurie: odhalení skrytých souvislostí (21). In: Matrix 2001 [online]. 2009 [cit. 2015-02-20].
Dostupné z: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3335-nibiru-versus-lemurie-odhaleni-skrytych-souvislosti-21/
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Příloha č. 5 - Mapy Lemurie

Na první zakrelené mapce můžeme vidět znázornění Lemurie v Tichém oceánu a její porovnání s
Atlantidou.20

Znázornění "hlavního ohniska" Lemurie v Indickém oceánu, odkud se předpokládá i rozšíření
lidstva.21

Další ukázka možného umístění říše Mu/ Lemurie v Tichém oceánu.22
20 Lemurská rasa: Lemurie. In: Knihy-A.cz [online]. 2010 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.knihya.cz/3017/lemurska-rasa-lemurie
21 Lemuie. In: Myriády nezávislých myšlenek – Myriads of independent ideas [online]. 2011 [cit. 2015-02-16].
Dostupné z: http://www.myriada.cz/wp-content/uploads/2011/10/mapa-de-lemuria.jpg
22 Mu: Empire of the Sun in the Pacific. In: Encyclopedia of safety: Surviving in the city. Survival in world [online].
2012 [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://survincity.com/2012/05/mu-empire-of-the-sun-in-the-pacific/
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Znázornění Lemurie podle Scotta-Elliota, který se domníval, že tato jedinečná říše zabírala mnohem
větší část Země než pouhý Indický a Tichý oceán.23

23 Ráj na Zemi: Lemurie. In: Matrix 2012 [online]. 2012 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.matrix2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=964:raj-na-zemi-lemurie&catid=62:historie&Itemid=86
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