
 

 P.A.Semi » 2020-12-07 21:19 (SELČ) 

Česko na Slunci... 
Na Státní Svátek Česka 2020-10-28 v poledne začala velmi rychle růst sluneční skvrna, která 
ve chvíli, kdy tam propukly viditelné sluneční skvrny - čtyři najednou do kříže, měla narozdíl 
od normálních, které mají dvě polarity vedle sebe, uprostřed jedné polarity druhou a v ní napsáno 
hebrejsky Jeshua (Ježíš, Spasitel), pak se přes řecká písmena π Α postupně vyvinula, a o zdejší 
půlnoci se tam ukázala dost přesná mapa západní poloviny Česka, a na obvodu kolem Prahy bylo 
napsané Č, skvrny možná na Kutné Hoře a Karlštejně, nebo ty červené možná přesněji na Čáslavi 
a Bystřici - že je čas spěchat...? 

(K tomu poznámka - nemělo by to být nijak otočené, obojí je severem nahoru... Nevím, jak moc je ta 
mapa přesná...? Ty černé čáry a písmena jsem tam doplnil pro názornost... Tedy přesněji - je to 
otočené, protože to bylo vidět dost z boku... Takhle to vypadalo při pohledu ze Země, při pohledu 
kolmo by to bylo asi víc protažené do šířky...) 

Kdyby to bylo někdy jindy, než na Státní Svátek, mohlo by se zdát, že to byla náhoda... Takhle to má
k náhodě dost daleko... 

Touhle jsem prozatím ukončil zápis Soudného Dne... 
Nevím, jestli to bude ještě pokračovat, a kde a jak se to zveřejní kromě třeba tohoto zápisu původně
ve Fóru... (Pak ale pokračoval až do vánoc 2020...) 

Po dvou hodinách se tam ve viditelném spektru ukázala sluneční skvrna ve tvaru písmene S, což mě
poněkud překvapilo, protože obvykle jsou sluneční skvrny kulaté nebo trochu jako brambora, 
jen párkrát za rok se objeví nějaká ohnutá do písmene U, ale aby byla dvakrát prohnutá jako S 
je zřejmě dost vyjímečné... Pokračovala dalšími písmeny, tentokrát již tečkovanými: Semi... 
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Skoro měsíc uběhl a Slunce se otočilo, a když se tento region znovu otočil do našeho zorného pole, 
17. listopadu vyšel spoza okraje Slunce a blikla v něm krátce na ten den sluneční skvrna, mě o pár 
dní později opět zaujala podobně vyjímečná sluneční skvrna, která měla v neobvykle kulatém tvaru 
nečekaně vyrostlém uprostřed druhé polarity, napsané jednou polaritou v druhé písmeno X a pak P. 
(XP je pro leckoho možná stará značka Windows, ale je to také Řecky Christos a používali to Antičtí 
Křesťané - mimochodem zřejmě proto to použili a pak zničili pro ty Windows...) 

Při bližším zkoumání se ta písmena vskutku postupně měnila v řeckém nápisu ΧΡΙΣΤΟΣ Christos... 

A vytvarovalo se to opět něco jako mapa Česka, tentokrát sice trochu méně zřejmá, ale 
ve viditelném spektru ve slunečních skvrnách bylo přes ni napsané CZ, proto to zmiňuji také. 

Původně mě to zaujalo i tím, že nad tím byla písmena TRU, čekal jsem, jestli se tam opět objeví 
TRUMP, jako bylo před Americkými volbami, ale tentokrát nad tím byl nápis TRUST: 

J8:13 I řekli mu farizeové: Ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé. 
J8:18 Já svědectví vydávám sám o sobě, a svědectví vydává o mně ten, který mne poslal, Otec. 
J8:48 ... ου καλως λεγομεν ημεις οτι σαμαρειδης ει συ ... 

Býval bych to o sobě nepsal, ale je to zřejmě potřeba, aby alespoň někteří z vás přestali ignorovat, 
co se vám snažím sdělit a co leckteří z vás potřebují slyšet, i když si to třeba ještě nemyslíte... 

 P.A.Semi » 2020-12-08 10:11 (SELČ) 

Česko na Slunci... (2) 
Náš Pán Ježíš Kristus, ten jednorozený Syn Boží, který byl, je a vždy bude, byl zrozen na Zemi tehdy
a nyní je v Nebi, ale jak bylo ohlášeno, že nyní přijde Syn Člověka, tedy Člověk jako každý z vás, jen 
jste se mylně domnívali, že to bude znovu ten samý Ježíš Kristus jako tehdy... 
Viz J16:10 - "o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte". 

Ateistům bych podotknul, že jste naletěli bludům "vědců", kteří věřili nedůvěryhodnému... (J16:9 
"Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne".) Život pochází ze Života, ale ne z "neživého bláta". Když to 
Louis Pasteur tehdy vyvrátil, jen to posunuli o oktávu dál do minulosti mimo možnost 
experimentálního ověření, že prý Život vzniknul z "neživého bláta" kdysi hodně dávno... Je to ale 
podobně absurdní, jako předtím... 
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A ohledně J16:11 "a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen" - to teprve uvidíme, jak bude 
tento Soud naplněn... 

Nevím, jaké má Bůh se mnou plány, ale snažím se lidsky jak mohu, a jak bych i měl, protože "komu 
bylo hodně dáno, od toho bude hodně požádáno" (Lk12:48) - mělo to být ještě o dost lepší - 
omlouvám se... 

Věřícím, z nichž někteří by mě možná chtěli nějak uctívat, bych podotknul - viz Zj19:10 - "Varuj se 
toho! Jsem spoluslužebník tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! 
Ježíšovo svědectví je Duch proroctví."

Ateistům, kteří by mě chtěli ignorovat, bych podotknul, že to je vaše volba... Snažím se i vám 
pomoci, ale můžete si počkat, až to pochopí ostatní dost na to, aby se něco pozitivně změnilo... 
Já ani u lecčeho nechci, abyste mi "věřili", na leccos mám radši Racionální Argumenty... 
"Moudřejší je Pochybovat, než Slepě Věřit." - toto si připomínejte i v mnoha dalších případech... 

A těm, kdo očekávali nebo se naopak obávali toho "Jeho Království bude bez Konce" bych podotknul,
že rozhodně nechci někomu vládnout, ale navrhoval jsem změnu Zastupitelské Demokracie tak, 
aby byli Zastupitelé snáze odvolatelní v případě, že ztratí Důvěru Lidu... (Protože by to mohlo 
významně omezit prostor pro Lobbying Sponzorů Kampaní a Zrady Politiků proti Lidu...) A ovšem, 
Dobrá Vláda je vždy jenom Regionální (Národní), protože nelze jedním metrem měřit všem, leckteré
Národy mají odlišné Zvyky a je to Dobře... 

A ovšem - nejsem neomylný... Sice zásadně nelžu, ale často se mýlím, a snažím se ze svých chyb 
poučit... Což by mohl a měl chtít říct leckdo, ale nelze to zcela věřit nikomu... 
(Moudřejší je Pochybovat...) 

------- 
Bůh vám žehnej, 
a Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je se všemi vámi... 

 P.A.Semi » 2021-06-09 22:55 (SELČ) 

Syn Člověka v oblacích Slunce 

Lk21:27 píše: 
A tehdy uvidí Syna Člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 

"Syn Člověka" znamená, že je Člověk jako každý jiný. Je to tam narozdíl od Syna Božího Ježíše 
Krista, jenž byl ukřižován pro naši spásu, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otce na Nebesích... Bůh 
to znázornil v tom, co je popsáno v Zj4, že z těch čtyř bytostí, ta "tvář jako člověka" byl ukřižovaný 
Ježíš Kristus se svatozáří, odlišný a vedle od Beránka se sedmi očima, viz SC25 (strana 6)... 

K tomu "přicházet v oblaku" - víte, podvod s video-mappingem tady na oblohu umí Oligarchové 
zařídit a četl jsem, že už si něco takového připravují (Project Blue Beam a podobné)... To je "levný" 
trik a zřejmý podvod... Skutečný "Syn Člověka" nemůže být skutečně tady na mracích, ale znamená 
to něco jiného, myslím, že to poznáte... Mimo jiné, ty Sluneční nápisy jsou také na Slunečních 
oblacích, a tam to Oligarchové napsat neumí... A nebylo to tam jen jednou náhodou, bylo to tam 
napsané opakovaně... 

Mimo jiné, 15.4.2021 byl na Slunci zobrazený čtverec jako mapa Washington DC, s nápisem "DC" a 
"Pit", ale při podrobnějším prohlédnutí, všechny tmavší a leckteré světlejší tvary tam jsou nápisy, 
dávající smysl, logicky uspořádané a leckteré jsou zdvojené: 
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Toto mimo jiné také dokazuje, že to tam nepíší mimozemšťané z nějaké vzdálené UFO lodi, kteří by 
jen odposlouchávali pozemskou Televizi a Internet, ale Bůh a Duch vědí, že někde v Česku je člověk 
P.A.Semi, píšící text SC25... 
To hebrejské slovo ישוע naspodu znamená "Ježíš". 

Na výročí Pražského povstání proti Fašismu 5.5.2021 to bylo na Slunci napsané explicitně: 
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Myslel jsem, že to nemusíte vědět a bude stačit, co a jak píšu a dělám, abych vám pomohl, ale 
zřejmě to nejde, protože mě vytrvale ignorují Dřímající Dveřníci v branách Médií (leckde je to 
"Kontrolovaná Opozice" a jinde jen mají předsudky a dogmata, nebo jsou ti Dveřníci líní myslet), a 
lidem těžko pomoci Slovem, o kterém nevědí... 

Nesnažím se hrát nějakou Roli, ale snažím se pomoci Lidem i přesto, že nevědí, že a proč tu pomoc 
potřebují... 

To Lk21:28 - »napřimte se a zvedněte hlavy« by vám měl opakovat leckdy leckdo, ale zvláště dnes v 
době Covidového Apartheidu to potřebují leckteří z vás slyšet víc, než kdy jindy: Odmítněte podílet 
se na jejich Fašistické Tyranii, ať už jako donucovatel, nebo jako povolný spoluviník, pomáhající jim 
svou poslušností vykonávat tlak na ostatní... Vedou vás jako Ovce na porážku nebo do Propasti, 
probuďte se včas... Viz text CVG... 

Zj16:15 píše: 
Hle, přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a 
neviděli jeho neslušnost. 

Víte, normální věci nekradu, (kdysi s vyjímkou páru hraček v dětství a jídla jako mladý hippie)... 
Ale zřejmě jsem vám ukradl leckteré "Hračky", nebo spíš Bludy: 

• Vědcům jsem "ukradl" "Velký Třesk" (viz český překlad), potvrzením toho, co již Einstein 
říkal, že "Big Bang is Biggest Blunder"... 
(Jestli je v té mé práci správné i to vysvětlení Gravitace vyvracející General Relativity je 
otázka na vědeckou diskusi, je možné, že to je omyl, ale je pravděpodobné, že omyl mají spíš 
oni...) 

• Křesťanům jsem "ukral" půl Bible, ukázáním, že Jména ve Starém Zákoně je nutné přeložit 
také, pak ten text dává docela jiný smysl, než jste byli zvyklí... Konvenční překlady se snažily 
to přeložit, jak tomu rozuměli lidé tehdy, ale ten text byl plánován k otevření až nyní na 
prahu Novověku... A Židé v Talmudu zakázali překládat Jména v Bibli, protože se toho 
obsahu báli... 

• Fanatickým Ekoaktivistům a Klimalhářům jsem ukradl Zelenou barvu. Zelená Příroda miluje 
CO2, a také miluje teplé vlhké skleníky. Čím vyšší teplota moří, tím více se odpaří vody. Je 
otázka, jak dobře se pak distribuuje na kontinenty. Sucho a Zima jsou problém, ale Teplo a 
Vlhko jsou prospěšné... Tihle Klimalháři jsou zásadně anti-Green ! 
Pokud někde vidíte zdánlivý "Konsensus" Vědců, znamená to, že jste něco přehlédli, že byl 
Disent umlčen, že je tam Cenzura a Donucení... 

• Bláznivým Americkým a dalším Levičákům jsem ukradl "Socialismus". Víte, Socialismus 
znamená, že to je prospěšné pro většinovou Společnost, jeho esencí je Patriotismus a "We 
The People" s poznáním, že ne jen sobecké "Já" nebo zrádcovské "Kdokoliv", ale altruitivní 
"My" tady zde. Skutečný "Socialismus" nevylučuje ani "Místní Kapitalismus", ani 
"Náboženství", ani "Demokracii", ale naopak tyto všechny má podporovat... Ale podporování 
škodlivých Minorit a Oligarchů není "Socialismus", ale "Bolševická Tyranie"... Opakem 
"Socialismu" jsou "Sobecký Individualismus" a "Globalismus" nad-národních cizáků a zrádců 
sloužících jim... 
Je to jen Slovo... (Logos... Slova jsou někdy podstatná...) Pokud tomu nerozumíte a jste 
Morálně-Konzervativní Patriot a bojujete proti nálepce "Socialismus", tak to dělejte dál, 
protože to je správné... Pokud jste "Levičák", rozvracíte Společnost podporou Minorit a 
Cizáků, a tvrdíte, že to je "Socialismus", tak to je škodlivý Blud, protože skutečný 
Socialismus se neznaží místní Společnosti (Society) škodit... Tzv. "Liberálové" se tak jmenují 
jen ze setrvačnosti, protože na začátku předstírali boj za "Liberty" Svobodu, aby rozbili 
Konzervativní Morálku, ale dnes to již dávno není žádná "Svoboda", ale je to ďábelská 
Tyranie Dekadence... 
Ten Pravý Socialismus by měl být především Spravedlivý a vést Společnost k prospěšné 
budoucnosti, ne do jámy (morálního) úpadku... 

• Katolíkům jsem ukradl Mariánské Sloupy - ty Habsburské s dvanácti hvězdami, ukázáním, že 
ta žena v Zj12 s dvanácti hvězdami dupající na Turecký půlměsíc není Panna Maria, ale 
Evropa... Panna Maria byla Nanebevzatá (česky) a nemůže tu teď znovu porodit Syna 
Člověka na Zemi, a kojenec nyní narozený by vás nyní nespasil... Nevím, co budete teď dělat 
s pilíři se "Svatou Evropou", když Bolševická Tyranie EU (Evropského Svazu) rozhodně není 
Svatá a uctívat pozemské vládce není správné... Doporučil bych na těch pilířích vyměnit 
dvanáct hvězd za svatozář a dál to chápat jako sochy Panny Marie... 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie
https://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_Mary
http://pialpha.cz/Mix_Europe_Woman_ver210425.jpg
http://bible.pialpha.cz/b?Zj12
http://pialpha.cz/Gab#70410324
http://pialpha.cz/Trump_2020#p38
http://www.cfact.org/pdf/CO2-TheGasOfLife.pdf
http://pialpha.cz/Gab#82432680
http://pialpha.cz/Dalsi_List.pdf#page473
http://pialpha.cz/Dalsi_List.pdf#page475
http://pialpha.cz/Topology_en.pdf
http://bible.pialpha.cz/b?Zj16:15
http://pialpha.cz/CVG.pdf#page8
http://bible.pialpha.cz/b?Lk21:28


Ve Zj12 se nepíše, že to je Panna Maria, byl to Omyl. Těch dvanáct hvězd ze Zjevení si de-
facto přivlastnili Habsburkové, a když založili Evropskou Unii, tak si je tam sebou vzali, ty už 
jim nevezmete... Ať si je nechají, a uvažujme, co ten symbol vyjadřuje, a co tam především 
není... Není tam velká centrální hvězda, která by ty další ovládala! Jsou tam rovnocenné 
Národy v kruhu... 

• Židům   jsem ukradl některé jejich Lži jejich správným vysvětlením... Jako "Anti-Semitismus", 
což je Hanění Jména (חילל השמ), často se vyskytující v Talmudu. Ale to jejich Jméno haní 
především svými činy ti mezi Židy, kteří páchají různé zločiny a špatnosti, ale ne ti, kteří na 
to upozorňují a snaží se je tím od toho vyvarovat a polepšit je... Tedy ti špatní mezi Židy jsou 
Anti-Semité, ne my ostatní, kteří na to upozorňujeme... A to se ještě uvidí za pár třeba 
desítek let, kdo tu bude Anti-Semita... 
Noahidům jsem ukradl jejich hlavní ideologickou zbraň poukázáním, že tam původně nebyla 
"Idolatrie" myšleno "Křesťanství", co si zaslouží trest smrti a vyhubení, jak dodnes učí, ale 
byla tam "Služba Hvězdám" - té židovské a muslimské a komunistické a NATO a dalším, a 
pak tam byla "Cizí Služba", jakožto zrada dvojí loyality, jako třeba AIPAC. V jejich současné 
interpretaci se jedná o evidentní Lež v Talmudu (Sanhedrin 56b) a Podvod v Maimonidesovi 
a jeho žácích vyměněním významu původních termínů (Mishneh Torah, Avodas Zarah 10). 
A zlému drakovi Cha-bád jsem usekl jednu hlavu mečem "Sefer Jecira", protože oni si dali do 
názvu "Chochma, Binah, Daath", tedy tam mají jedenáctou sefíru, ale v té jejich základní 
Kabalistické knize se píše: "deset sefrot, ne devět a ne jedenáct"... (proto používají 9-11, 
protože to je ta ďábelská zakázaná kombinace v Kabale)... A tedy buďto ty jejich knihy nejsou
Neomylné, což oni tvrdí, že jsou, a je to nebezpečné, protože jsou v některých těch jejich 
knihách nebezpečné středověké bludy, anebo mají přímo v názvu zakázanou ďábelskou 
Sefíru a jen to prozrazuje, jak jsou ďábelští. Protože tahle Daath, to jejich tajné "Poznání" 
mimo Moudrost a Rozum, předávané "Shora" a nahraditelné za jakékoliv jiné "Poznání", bylo 
zlé a nebezpečné... Takhle bez toho z nich zůstala "Chabá Ľuba witch", chabá láska a 
čarodějnice... A jako oni škrtají Boha, když o Něm mají psát, píšou G-d, tak já takhle škrtám 
je, Cha-bad, protože jsou špatní... 

• Papežovi   lze snadno ukrást jeho domnělou pyšnou "Neomylnost" - František se klaněl 
Migrantům i Injekcím, jedno z toho je popsané v Zj9... I kdyby to nedělal jako Marxistickou 
Zradu, tak ale měl příliš Lásky a málo Rozumu v Hlavě, a v Hlavě má být především Rozum...
Ďábelský Kostnický Koncil, handrkující se o tři papeže a o korupci "odpustků", roku 1415 
upálil Světce - Jana Husa... Ani Koncil není neomylný, oni tam tehdy na té hranici spálili 
především i svou domnělou Neomylnost... 

• Feminacistkám je potřeba ukrást jejich "Femi" z názvu, protože ony tím svým blouzněním 
kradou Femininitu Ženám, a Ženám i Společnosti kradou Mateřství, které je důležitější a 
sladší, než nějaké honění se za zbytečnou Kariérou... Matky (i ty budoucí) jsou Poklad téhle 
Společnosti, a Muži mají za úkol ten Poklad chránit... Slabé Ženy (nebo Transgender 
Monstra) ve vůdčí pozici ten Poklad nechrání dobře, bývají povolné vlivům zpoza opony, a 
jsou obvykle škodlivé i pro Muže i pro Ženy i pro Děti... (Běda kterým Žena vládne...) 

• Z "Blockchain" technologií je potřeba "ukrást" Blud Privátnosti a Svobody, protože tahle 
technologie, kdyby ji chtěli použít i na platby mezi obyčejnými lidmi, je Řetěz na největší 
fnanční zotročení a naprostá ztráta Anonymity a Svobody Peněz... (Vy si myslíte, že to 
dlouhé číslo "Wallet" nikdo nezná a je to Anonymní? To ale jen do chvíle, než s tím zaplatíte 
jakoukoliv identifkovatelnou platbu. Pak příjemce ví, čí to je číslo, a vidí všechny minulé a 
budoucí transakce... Pokud takhle Státu zaplatíte Daně, a někdo další také, má Stát naprostý 
přehled o všech vašich minulých i budoucích platbách, protože to tam je Transparentně 
uložené... Takhle Zveřejněné platby ať si nechají pro Průmyslníky a Veřejné Instituce, my 
obyčejní privátní Lidé ale chceme mít a zasloužíme si Svobodu a Privátnost... Blockchain je 
Řetěz na fnanční zotročení...) 

• Slunečním vědcům jsem spíš omylem ukradl zkratku SC25, protože jsem tak pojmenoval svůj
Text SC25, protože mi to přišlo logické a správné, a už to zřejmě nejde vzít zpět, ale až pak 
mi došlo, jak by oni v nejbližší dekádě nebo století chtěli tuhle zkratku používat také, asi to 
těm Ateistům poněkud zhořkne...? To jsem neplánoval, omlouvám se... 

• ... (Asi toho bude víc, třeba si časem ještě na něco vzpomenu...) 

A není to "zbytečné vychloubání", ale je to potřebné... A já ty "ukradené" věci nepotřebuju, ale vy 
také ne a bude vám bez nich lépe... 

πα½ 

http://pialpha.cz/SC25.pdf
http://pialpha.cz/Gab#69954579
http://pialpha.cz/Gab#98328196
http://bible.pialpha.cz/b?Zj9
http://pialpha.cz/tmp/EU_flag2.png
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