
Védické symboly ve středověké Evropě

Veliká Veneja – tak se před velmi dlouhou dobou nazývala oblast západní Evropy, kam se kmeny
Slovanů a Árijců přesídlily z oblasti Sedmi Řek (Bělovodí) při hledání nových území západně od
pohoří Ural (Ripejských hor). Zde je to, co nám o tom říkají Slovansko-Árijské Védy:

«... protože První (Odin) byl věštec a koldun (čaroděj), věděl, že jeho potomstvo bude obývat
severní okraj světa. Ustavil své bratry Be [Stara] a Vili [Vinga] vládci v Asgardu, a sám se vypravil
na cestu a s ním všichni Dijové(?) (Дии) i mnoho ostatních lidí. Nejprv šel šel na západ do
Gardariki, a potom na jih do Země Saksů. On měl mnoho synů. Zavládl nade vší zemí Země Saksů i
ustavil tam své syny vládci. Poté se vypravil na sever, k moři, a usadil se na jednom ostrově. To je
tam, kde se ostrov nyní nazývá Ostrov Odina (Остров Одина на Фьоне [Ostrov Odina na F’one])
»

http://:@www.peshera.org/khrono/Fotos-09/foto-101.jpg
http://:@www.peshera.org/khrono/Fotos-09/foto-102.jpg
http://:@www.peshera.org/khrono/Fotos-09/foto-103.jpg


Runické kroniky Staroruské církve starověrců-inglingů obsahují o migraci Slovano-Árijců
následující informace: «... Pozdní Rody Rasy Velké, hnané surovým Daarijským větrem, vydaly se
dále na jih, rozprchly se po různých kontinentech. Kniaz Skand osídlil severní část Veneji. Později
se ta oblast začala nazývat Skand(o)nav(i)jí [Skandinávie], protože umírající kniaz řekl, že jeho
duch bude navždy chránit tuto zemi...»
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Téměř celé teritorium Veneji v 1. tisíciletí př.n.l. obývali Veneti nebo Vendové (Wendové).
ByzantSký historik Iordan (6.stol. př.n.l.) ve své knize „O původu a skutcích Gétů“ píše: «…Mezi
řekami Dunajem, Tisou a Oltou leží Dácie … na severu … na neohraničených zemích se usadil
početný národ Venedů. Nazývají se nyní jinak podle rozličných rodů, oni stále jsou převážně
nazýváni Sklaveny a Anty...». Také napsal: «…Po porážce Herulů/Herulianů vyslal Germanarih
(Hermanaric) vojsko proti Venetům... Tito Veneti pocházejí z jednoho kořene a nyní jsou známi
pod třemi jmény: Veneti, Antové a Sklavinové». Současná věda umísťuje Venety na severochod
Itálie (nyní region Veneto – Benátky), kteří v dávnověku hovořili venetským jazykem „blízkým k
etruskému“, jazyku slovanských kmenů východní evropy i jazyku některých keltských kmenů.
Proto není překvapující, že se na území moderního Irska a Anglie nacházejí Slovansko-Árijské
symboly:

V roce 1857 se v Anglii během vykopávek mostu našel bronzový keltský štít, dekorovaný
spirálami, kruhy a dvaceti sedmi svastikami. Moderní vědci ho přiřadili k Laténské kultuře (první
polovina prvního tisíciletí př.n.l.), obvyklé v centrální a západní Evropě (Francie, Švácarsko,
Španělsko), Balkánu, Malé Ázii, Británii a Irsku. Tato kultura dostala pojmenování po švýcarské
vesnici La Tene.

Není překvapující, že na teritoriu moderního Německa jsou také slovansko-árijské Védické
symboly. Nakonec, žili zde po 11-12 století Slované – kmenové svazy Srbů, Lutičů a Bodričů
(Obodritů/Obodričů), dokud je téměř kompletně nevyhubili Germáni (Teutoni), do základu zničili
jim svaté města/chrámy Arkona a Ret-Ra a přisvojili si slovanské města, lehce měníc jejich název.
Lipsk se proměnil v Leipzig, Drozďany – Drážďany (Dresden), Střelec – Strehlits, Zvěřín –
Schwerin, Mikulin Bor – Mecklenburg. Na toto téma velmi dobře píší GV Nosovský, AT Fomenko
v jejich pozoruhodné knize „Biblická Rus“ (lze najít na http://chronologia.org/ ). V části tři je
kapitola „Slovanská archeologie“, v které je možno číst následující:
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 „... v roce 1996 slavný ruský umělec, akademik IS Glazunov publikoval knihu Ukřižované Rusko.
V této knize je zajímavá sekce o málo známé slovanské archeologii. Hlavní závěr Glazunova lze
shrnout následovně: v slovanské archeologii je velmi mnoho viditelně záměrného skrývání
výsledků, jak před veřejností, tak dokonce i před vědeckou komunitou. Ve světle našeho
výzkumu je velmi jasné, proč se tak děje. Ve skutečnosti je archeologie často v rozporu ve
Scaligerovou historií/chronologií. Zvláště jasně se to ukazuje v případech archeologických nálezů o
Slovanech. Proto nevyhnutelně následuje závěr, že slovanská archeologii je v jistém smyslu ve
vědeckých kruzích „tabu“. Glazunov přivádí poroznost na téměř zapomenutou studii slavného
ruského vědce 19. století, zakladele Státní Univerzity v Tomsku – Vasilije Markoviče Florinského.
Glazunov píše:

Vasilij Florinský (1834 – 1899) žil 65 let. Absolvoval petrohradskou lékařsko/chirurgickou
akademii. Byl vnímám jako brilantní absolvent a o několik let později mu byl udělen titul profesor.
Ale medicínské znalosti a schopnosti mu cestu k nesmrtelnosti nevydláždily, Jeho osudu se stala
spalující vášeň pro archeologii. Přesněji řečeno, pro srovnávací (komparativní) archeologii.
Eminentí vědec hledal – a našel – odpověd na neodbytnou otázku: jakým lidem a jaké rase patří
tisíce prastarých pohřebních mohyl roztroušených po celé Sibiři? Florinského odpověd byla jasná
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a výmluvná: nejstarší obvatelstvo Sibiře náleželo k Árijské rase, možná spíše kmenům, které se
později objevili na dějinné scéně pod jménem Slované. Vasilij Markovič odvedl gigantickou práci,
když srovnával archeologické nálezy vykopané Schliemannem v Tróji, nálezy Jadranských Venetů
(obecně je známo, že Veneti jsou Slované, což nepopíráme ani my, ani Západní historici) a stejně i
pobaltských Venetů s nálezy ze severoruských a jihoruských kopců. Podobnosti nalezených
předmětů, ozdob, nádobí z venetských - přesněji slovanských - zemí se Sibiřskými předměty
nalezenými v hrobech byla tak zarážející, že nenechala nikoho na pochybách ... "

 Takže je zjevné, že Malá Asie a velké části západní Evropy byly v minulosti zabydleny tím
stejným slovanským národem, jako Rusko a Sibiř. A je pochopitelné, proč. To jsou - stopy velikého
= "mogulského (mongolského)" dobytí Eurasie, ke kterému, jak jsme ukázali, došlo v XIV. století
n.l. a které bylo převážně slovanské. Viz kniha "Říše". [Mogul znamená v řečtině – velký,
majestátní, pozn.překl.]

 Co se týká Tróji. Neměli bychom si myslet, že Schliemann vykopal skutečně starobylé město
Tróju. Jak jsme ukázali v sekcích 1-8, "antická" Trója - to je jen jiné jméno pro Cařihrad =
Konstantinopol. Ale tady na tom nezáleží. Avšak je důležité, že "Schliemanovská Trója" - to je
jakási stará pevnost v Malé Asii. Ukazuje se, že i ta je slovanská.

I.S.Glazunov:

"Florinský píše, že jadranští nebo italští slované (veneti) představovali konfederaci trójských
kmenů, přičemž když odešli z Tróje, založili ... Benátky a také Patavu (ze slovanského slova PTA -
pták, nyní Padova).

Mimochodem, je známo, že Benátky stojí na prastarých dřevěných kůlech. A město na nich stojí již
několik set let. Přinejmenším. Vzniká zajímavá otázka: z jakého dřeva tyto kůly jsou? Podle
některých zpráv jsou vyrobeny ze sibiřského modřínu, který ve vodě nehnije. Ale pokud je to
opravdu sibiřský modřín, tak vyvstává zajímavější otázka: jak byli zakladatelé Benátek spojeni se
Sibiří? V chronologii Scaligera (podle Josepha Scaligera - oficiálně uznávaná chronologie, pozn.
překl.) to vypadá směšně. Ale ve světle výzkumu Florinského a naší rekonstrukci je to naprosto
přirozené.

I.S Glazunov napsal později: "Vzpomínám si, v Německu, konkrétně ve východním Německu, kde
jsem pracoval na vytváření scénických obrazů 'Kníže Igor' a 'Piková Dáma' mne to táhlo navštívit
slavný ostrov Rujána, kde byla slavná Arkona - starobylé náboženské centrum, chcete-li, Mekka
naších předků - pobaltských slovanů. Sovětské účebnice dějin, stejně jako sami naši vědci,
samozřejmě, maje na to své důvody, zdá se že zapomněli tisíciletou existenci našich předků na
březích Baltu.

Za sebe přidám následující. Ve světle našich šetření je zřejmé, proč historici a archeologové
opravdu neradí mluví o přítomnosti Slovanů v západní Evropě, Malé Asii atd. Tito historici
přesvědčují veřejnost, že zde slovanská přítomnost byla velmi, velmi dávno, ale jako profesionálové
musí chápat, že odsunutí těchto nálezů do "pravěku" je umělé. A že ve skutečnosti je mnoho z
těchto slovanských nálezů ze středověku. Proto se zřejmě snaží na toto bolestivé místo v
Scaligerově chronologii co možná nejméně upozorňovat.

I.S Glazunov: "Na ostrově Rujana jsem se dozvěděl o archeologických vykopávkách. Spěchal jsem
se seznámit s mladými archeology, studenty Univerzity v Berlíně ... Jeden z nich ...smutně zavrtěl
hlavou a řekl:

- Je škoda, že jste se zpozdil ..!



 - Proč pozdě? - Zeptal jsem s podivem.

Mladý muž mi řekl, že před několika dny vykopali slovanskou dřevěnou loď z 9.století (datování
samozřejmě dle Scaligera – pozn. autora). A jako nepotřebnou jí opět zasypali zeminou.

 - Jak ..? Proč jste to udělali?

 Mladý archeolog odpověděl vyhýbavě:

 - Kdo to potřebuje?

 - Jak, kdo? - Nemohl jsem skrýt překvapení – poslali by to do Moskvy!

 Podíval se na mě svýma šedýma očima vikinga, německý chlapec pak odvrátil pohled:

 - Moskva také nemá zájem.

 - No, jak to, proboha, u nás je slavný historik a archeolog akademik Rybakov.

Viking svraštil čelo: - My známe jméno Rybakova od našeho organizátora, učence světového jména
soudruha Hermana. Naši prací je kopání, výsledky musíme oznámit panu profesoru.

Byvši hluboce dojat, zeptal jsem se mého nového kamaráda, jaké nejzajímavější nálezy byly
objeveny německou expedicí. Potomek teutonů pokrčil rameny a řekl podrážděně větu, která mi
zůstane navždy v paměti:

- ZDE je vše SLOVANSKÉ až do MAGMY!

I.S. Glazunov také napsal o svém Berlínském rozhovoru s náměstkem profesora Hermana. Řekl
následující:

- Mohu vám říci jednu věc, že ve Východním Německu existuje velký sklad, plný slovanské
archeologie a starých slovanských knih napsaných staroslovanským jazykem. Po válce jsme do
tohoto skladu hodně převáželi a doposud se jím ještě nikdo neprobíral.

Na otázku I.S. Glazunova, zda tam byly slovanské knihy napsané na dřevěných destičkách:

- Možná, že jsou ... Ale žádní z vašich sovětských nebo našich vědců o to dosud neměli zájem...

Další poznámka. Dokonce i vědci, kteří se v dobré víře snaží pochopit zjevné známky rozsáhlých
rozšířených stejných a starých Slovanských předmětů v celé Eurasii, snaží se je zařadit do
Scaligerovy chronologie, najít místo, kam by se mohl tento obrovský Slovanský materiál zařadit.
Ale od středověku "je již všechno obsazeno", musejí jít daleko do minulosti a vymýšlet teorií o
nějakých "protoslovanech". Podle našeho názoru tyto nálezy nejsou ze vzdálených "Proto", ale jsou
to středověcí slovanští "Mongolové", což bylo původně „Mogulové“, což znamená "Velcí". Byly to
pravě oni, kteří v XIV. století vyhrávali v Eurasii a severní Africe ... "

(Nosovskij G.V., Fomenko A.T. - "Biblická Rus" (Rusko-Ordynskaya Říše a Bible. Nová
matematická chronologie starověku), Moskva,1996).



Podle svědectví soudobé historické vědy byli jako první dynastie králů na území Gálie (moderní
Francie) Merovejci (5-8 .n.l.) Moderní učenci nejsou schopni říci, odkud přišli a kdo to vlastně byl,
opakujíc později vymyšlenou legendu, že zakladatel dynastie - Král Merovij, který vládl od r. 448
do r. 457, byl narozen z mořské obludy apod. Ve skutečnosti byl král Merovij již 13. z královské
dynastie Merovejců, kteří byli severními Rusy, kteří přišli Franky učit bojovému umění, vládnout
zemi, politice, vědě, kultuře atd.. Oni se nazývali „Meravinglyami“ (my-RA-v-Inglii: my, děti Ra,
(kteří) neseme světlo prvotní Inglie). Více informací o Merovejcích viz kniha Světlany Levašov
"Odhalení", kapitola "Tma"). Oni s sebou přinesli Védické znaky a symboly, jako například
trojlístek („trilistnik“) - bojový znak Slovano-Arijců (Podrobnosti naleznete v kapitole "Kataři"
knihy Světlany Levašov).

Obrázky:

1. Jeden z posledních Merovejců - Childeric II, obraz neznámého autora z dávných dob.

2. Trilistnik - bojový znak Slovano-Árijců

3-5. Slovansko-Árijské symbol předmětech z doby Merovejců
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 V Evropě (severní Španělsko a jihozápadní Francie) v současné době žije další národ, který stále
používá Slovano-Árijské symboly, jsou to Baskové. Moderní učenci nemohou říci nic určitého o
skutečnosti, odkud tito lidé a jejich jazyk pochází. Podle jedné verze je Baskický jazyk jazyk
Akvitánie, rozšířený v Akvitánii (jihozápadní Francie) před dobytím římany ... :
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-Dmitri Bajda, Elena Ljubimova

zdroj: http://www.peshera.org/khrono/khrono-09_2.html

překlad Nina, Hox.

"Kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. Kdo kontroluje současnost, kontroluje
minulost."
- George Orwell

"A Jen ti, kdo opravdu věděli jak přemýšlet, viděli jaká snůška lží je křesťanství - toto
nejbrutálnější a nejvražednější ze všech náboženství"
- Světlana de Rohan-Levašov, "Odhalení"

Trojlístek (Trehlistnik) - symbol Slovano-Árijců, našich předků
Co jsou to Slovansko-Árijské Védy?

http://leva-net.webnode.cz/products/vedicke-symboly-ve-stredoveke-evrope/
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