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Učení Strom života jsou přímé poznatky hyperborejské civilizace, která kdysi na
Zemi existovala. Z ní vzešlo celé planetární lidstvo. Je to oblast Arktidy, odkud
přišli v první řadě Slované – Rusové, Peršané, Sumerové. To vše jsou jakoby
stopy arktické civilizace. Indie byla velmi silně ovlivněna touto civilizací, včetně
jazyka, protože v Indii je základním jazykem sanskrt. Celé pobřeží Ledového
oceánu mluví také jazyky vycházejícími ze sanskrtu. Dosud se všechno uchovává.
Celá planetární civilizace má svůj počátek v severní zemi, která se jmenovala
Hyperborea. Ale Hyperborea je spíše archetyp, nějaký plán, ale v pozemském
vtělení to byla Arktida. Existují i jiné názvy. Dějiny osídlení Země jsou velmi
dlouhé, není to 40 000 let, které stanovila věda, ani ne 140 000, ani ne
140 000 000, ale mnohem více let. Byla prostě taková období, kdy pozemské
civilizace mizely, a v důsledku určitých kosmických příčin život začínal znovu.
Ti, kdo z předchozích civilizací přežili na zbytcích bývalých území, se snažili
předat předchozí poznatky těm následujícím, aborigenským obyvatelům Země,
ale to vše přicházelo již s velkým zkreslením. To je pochopitelné, protože časové
přetržky byly velmi významné a předat vše tak, jak to bylo velmi obtížné.
Je známo, že v centru Arktidy byla světová hora Meru, která je známa v různých
náboženstvích světa, znali ji Peršané i Sumerové. Na ní rostl Strom světa – Strom
života. Je třeba ještě chápat, že všechny ty věci jsou alegorické. Co je to Strom
života? Je to ta kosmická DNA, která byla na Zemi dána pro vývoj pozemšťanů,
pro vývoj lidského druhu. Je potřeba ty věci chápat hlouběji, protože dějiny jsou
na jedné straně zdrojem pravdy a na druhé straně jsou to velké vrstvy falsifikací.
Je potřeba se vyznat v těch vrstvách historické paměti, abychom oddělili
vymyšlené události, někdy speciálně vymyšlené. A bylo to v dějinách nejednou
v souvislosti s nedávnou historií Romanovců, která byla v podstatě přepsaná.
Přepsali všechno, co bylo možné. Ze starých klášterů odstranili vše, co bylo
možné, poslali to na západ do Říma, kde seděly tisíce lidí a přepisovaly naše
dějiny, které nám potom vnucovali prostřednictvím svých představitelů a vnášeli
již do naší akademické vědy. Je známo, že například za Kateřiny i za Alžběty byl
prezidentem petrohradské akademie věd Němec Miele a že ve vědecké radě nebyl

ani jeden ruský vědec. Právě oni nám vnucovali tu verzi dějin, kterou jejich
spolupracovníci přepisovali v katolických klášterech a potom ji doslova
vnucovali Rusku. Opravdové dějiny Ruska nejsou takové, jsou velmi starobylé,
starší než všechny nám známé jižní civilizace. Navíc to tam také věděli a svědčili
o tom. Když vezmeme například z Platónovy knihy úryvek, který se týkal jeho
pobytu v Egyptě, kde se učil u chrámových žreců. Říkali mu: „Vy neznáte své
dějiny. Jsou mnohem starší a větší. Všechno, na co jste dnes hrdí, vám předali
velcí lidé Severu, kteří vás naučili liturgii i astronomii i zemědělství a mnohému,
mnohému jinému.“ Představte si, že v těch dobách to říkali egyptští žrecové
Platónovi. Existuje mnoho historických svědectví u různých filozofů dávné
minulosti, kteří poukazovali přímo na Arktidu jakožto na počátek veškerého
planetárního lidstva.

