TABELA CYKLICZNOŚCI UJAWNIAJĄCA POWTARZALNOŚĆ EPOK HISTORYCZNYCH LUDZKOŚCI
według teorii rozwoju świata fizycznego © dra inż. Jana Pająk
Oś czasu
(czytaj /\
dół - góry)

Epoki: (a) Odrodzenia, (b) Technokracji, (c) Ufanatyzmienia, (d) Upadku ludzkości
Przełomowe wydarzenia (uwaga: tę Tabelę czyta się wznosząco, tj. od dołu do góry)
Nazwa ery
(6a) Adaptacja, itd., itp.
>2656 AD Stworzenie nowego świata fizycznego i ciał oraz początek ery nieśmiertelnej ludzkości
Nieśmiertelność – szósta era ludzi w innym świecie fizycznym i nowych ciałach
(5d) Tzw. "żniwo" i koniec obecnego świata fizycznego
=2656 AD Drugie przyjście Jezusa
(5c) Neo-ufanatyzmienie
~2600 AD Korupcja wymogu nirwany i wpływ Antychrysta = odwrócenie się ludzi od Boga
(5b) Neo-technokracja
~2300 AD Zbudowanie pierwszego Wehikułu Czasu = początek "uwięzionej nieśmiertelności"
(5a) Neo-odrodzenie
~2036 AD Zbudowanie pierwszego Magnokraftu = początek faktycznej eksploracji kosmosu
Czasy końca - piąta (ostatnia) era histori śmiertelnej ludzkości (czas softwarowy)
(4d) Neo-średniowiecze (wojny, zniszczenia i upadek)
2001/9/11 Odparowanie WTC w Nowym Jorku
(4c) Ufanatyzmienie
1992 AD Rozpadnięcie się uprzedniej Jugosławii
(4b) Technokracja
18/19 wiek Budowa pierwszych kolei żelaznych
(4a) Odrodzenie
1492 AD Odkrycie Ameryki porzez Krzysztofa Kolumba
Nowożytność - czwarta (obecna) era śmiertelnej ludzkości (czas softwarowy)
(3d) Średniowiecze (wojny, śmierci, zniszczenia i upadek)
1178/6/19 Eksplozja UFO koło Tapanui w NZ = początek wieków średnich
(3c) Wojny Krzyżowe
1070 AD Turcy zdobywają Jeruzalem - początek prześladowań chrześcijańskich pielgrzymów
(3b) Epoka żelaza
1110 BC Armia Asyrii używająca broni ze stali zdobywa Babilon broniony orężem z brązu
(3a) Po-potopowe zaludnianie Ziemi ludźmi dzisiejszego wzrostu
~2000 BC Przestawienie (w trakcie potopu) czasu istot żyjących na "nawracalny czas softwarowy"
Starożytność – trzecia era histori śmiertelnej ludzkości (czas softwarowy)
(2d) Śmierć wszystkich istot żyjących w czasie absolutnym
~2000 BC Bibilijny potop (zmniejszenie i przeprogramowanie ciał wszystkich istot żyjących)
(2c) Zepsucie moralne ludzkości (Rodz. 6:5-7)
~2080 BC Podjęcie budowy Arki Noego (Biblia, Księga Rodzaju 6:5-22)
(2b) Epoka pre-technokracji
~3500 BC Dzieci Lameka dają życie pasterzom, muzykom i metalurgom (Księga Rodzaju 4:19-22)
(2a) Zaludnienie Ziemi przedpotopowymi ludźmi wzrostu olbrzymów (Rodz. 6:4)
~3880 BC Usunięcie Adama i Ewy z Raju = początek prehistorii (ludzie żyją w czasie absolutnym)
Prehistoria - druga era obecnej histori śmiertelnej ludzkości (czas absolutny)
(1d) Utrata nieśmiertelności przez pierwszych ludzi
~3890 BC Ulegnięcie pokusom (zjedzenie jabłka przez Ewę i Adama)
(1c) Moralna edukacja Adama i Ewy
~3900 BC Początek nauki o walce dobra ze złem (pokusy serpenta)
(1b) Środowiskowa edukacja Adama i Ewy
~3950 BC Poznawanie i nazywanie zwierząt i roślin (Biblia, Księga Rodzaju, 2:19-20)
(1a) Dzieciństwo Adama i Ewy
~4000 BC Stworzenie Adama przez Boga = początek ludzi w Raju (życie w czasie absolutnym)
Raj - pierwsza era wychowywania śmiertelnej ludzkości w czasie absolutnym
Oś czasu Epoki: (a) Odrodzenia, (b) Technokracji, (c) Ufanatyzmienia, (d) Upadku ludzkości
(czytaj /\ Przełomowe wydarzenia (uwaga: tę Tabelę czyta się wznosząco, tj. od dołu do góry)
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