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Invoering 

Er zijn veel mensen over de hele wereld die de 

wereldgeschiedenis in twijfel trekken en veel 

onderzoekers beweren dat geschiedenis een totale 

leugen is. 

 

Dit boek zal proberen het u gemakkelijk te maken om te 

beslissen of de geschiedenis een leugen is of niet. 

 

De auteur David Ewing Jr is naar meer dan 2500 steden 

en plaatsen over de hele wereld gereisd en heeft 

gedurende 20 jaar veel historisch onderzoek gedaan en 

heeft een grote kennis van de wereldgeschiedenis. 

 

Dit boek laat een deel van het onderzoek zien dat 

Anatoly Fomenko en anderen hebben gedaan met 

betrekking tot de wereldgeschiedenis en zal een 

samenvatting maken van wat ze hebben gevonden, 

zodat je gemakkelijk kunt beslissen - is geschiedenis 

een leugen? 

 

Het boek zal de feiten tonen waar onderzoekers op 

wijzen - en er wordt foto-bewijs geleverd om je te laten 

zien dat de juiste onderzoeken zijn uitgevoerd door 

David Ewing Jr. om te verifiëren wat onderzoekers 

zeggen. 

 



 

Geschiedenis is een Leugen 

 

We beginnen met Stonehenge - veel moderne 

onderzoekers beweren dat Stonehenge een nepsite is 

en niet oud en beweren dat het recentelijk is gebouwd 

 

 
 

Er zijn veel foto's die laten zien dat er bij Stonehenge 

veel werk wordt verzet. Onderzoekers tonen deze foto's 



 

als een duidelijk bewijs dat Stonehenge onlangs is 

gebouwd, maar historici beweren dat het slechts 

wederopbouw was 

 

 
 

Maar onderzoekers geloven dat veel van de stenen 

recentelijk zijn gemaakt - en dat hun beschermende 

bedekking is verwijderd - toen de stenen in Stonehenge 

werden geplaatst. 

 



 

 
 

Veel moderne onderzoekers geloven nu dat Stonehenge 

nep is en dat het in de afgelopen 100 jaar is gebouwd 

 

 



 

 

Kijkend naar Stonehenge - onderzoekers begonnen de 

vraag te stellen - hoeveel historische monumenten en 

plaatsen over de hele wereld waren nep? Onderzoekers 

begonnen toen te vragen: is geschiedenis een leugen? 

 

Anatoly Fomenko uit Rusland (een zeer beroemde 

professor aan de Staatsuniversiteit van Moskou) - hij 

heeft in zijn onderzoek veel voorbeelden laten zien dat 

veel van de wereldgeschiedenis is veranderd en 

gekopieerd en ten onrechte leugens heeft gecreëerd en 

verzonnen. Hij laat in zijn onderzoek zelfs zien dat de 

meeste periodes in de wereldgeschiedenis slechts een 

totale leugen zijn - laten we eens kijken naar enkele 

ontdekkingen van hem en andere onderzoekers. 

 

De onderstaande grafieken zijn een voorbeeld van 

Fomenko, en ze tonen de gelijkenis in het aantal jaren 

geregeerd door de koningen van Engeland en het derde 

Romeinse rijk - voornamelijk in het oosten - en we 

kunnen duidelijk zien dat ze praktisch hetzelfde zijn. 

 

De lijnen op de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde, het is langer als hij langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties - vergelijkbaar zijn - dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen werden veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 

 
 

Fomenko toont het aantal jaren dat deze mensen 

zogenaamd in beide naties hebben geregeerd (het 

aantal jaren staat tussen haakjes) en toont dit 

vervolgens in een grafiek - tegenover elkaar - die de 

gelijkenis laat zien in het aantal jaren dat de koningen 

hun naties regeerden. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat duidelijk te zien is dat het 

ene land het andere heeft gekopieerd. Wie heeft wie 

gekopieerd en waarom? En wat was het origineel? En 

was de oorspronkelijke waar - of was dat ook nep en ten 

onrechte gemaakt? 

 



 

 
 

Fomenko laat zien dat niet alleen de tijdlijnen zijn 

gekopieerd, maar ook de gebeurtenissen zijn 

gekopieerd en gedupliceerd - meestal zijn de plaatsen 

en namen gewijzigd om overeen te stemmen met hun 

lokale geschiedenis om ze een nieuwe geschiedenis te 

geven. De meeste evenementen werden gekopieerd en 

sommige evenementen werden zelfs verzonnen om de 

lokale geschiedenis uniek te maken voor politieke en 

nationalistische doeleinden voor elk land. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat om de nepgeschiedenis 

waar te laten lijken - monumenten en valse historische 

manuscripten en boeken en artefacten zijn gemaakt 

 



 

 
 

Onderzoekers zeggen dat we hier een serieus probleem 

hebben - als ze elkaar hebben gekopieerd - waar 

hebben ze het origineel gevonden? Het betekent ook 

dat alle geschiedenis en het bewijsmateriaal in musea 

en documenten voor al deze koningen totaal nep is en 

dat deze koningen niet bestonden. Zo is er bijvoorbeeld 

koning Willem I van Engeland - bekend als de 

veroveraar - die in 1066 deelnam aan de Slag om 

Hastings. Als koning Willem I van Engeland niet 

bestond, betekent dit dat deze slag nooit heeft 

plaatsgevonden. We hebben ook koning Richard 

Leeuwenhart, als hij niet bestond, dan zijn de 

kruistochten tegen de oorspronkelijke islam ook nooit 

gebeurd zoals ons wordt verteld. Als de geschiedenis 

een leugen is en verzonnen is, dan is er de nieuwe 

serieuze vraag: wat is echte geschiedenis? 



 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien 

tussen het Heilige Roomse Rijk tussen de 10 en 13 

eeuwen en het Koninkrijk Juda en het aantal jaren dat 

zij zogenaamd regeerden. 

 

 
 

Opnieuw wijzen onderzoekers erop dat - we kunnen 

duidelijk zien dat het ene land het andere heeft 

gekopieerd of dat ze misschien uit een andere originele 

bron hebben gekopieerd. Wie kopieerde wie en waarom 

en natuurlijk - wanneer deden ze dit en wat was hun 

reden om dit te doen? 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen zijn veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien 

tussen de koningen van Rusland en de Habsburgse 

koningen van Duitsland en het aantal jaren dat ze 

zogenaamd regeerden. 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen zijn veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 
 

Hieronder ziet u een grafiek die de overeenkomst laat 

zien tussen - de koningen van Navarra in Spanje en de 

koningen van Zweden - en het aantal jaren dat ze 

zogenaamd regeerden. Merk op dat de afstand tussen 

veel van deze landen en de locaties ver uit elkaar 

liggen. 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. 

 

Je zult opnieuw opmerken dat de tijdlijnen van de 

koningen van de 2 verschillende naties - vergelijkbaar 

zijn - dat het praktisch dezelfde koningen zijn - behalve 

dat hun namen werden veranderd om 

nepgeschiedenissen voor verschillende landen te 

creëren. 

 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

De onderstaande grafiek toont de gelijkenis in het 

aantal jaren geregeerd door de Franse koningen in de 

tijd van Karel de Grote en het derde Romeinse Rijk - 

voornamelijk in het oosten - en we kunnen duidelijk zien 

dat ze praktisch hetzelfde zijn. 



 

 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Omdat er zoveel werd gekopieerd - het betekende dat 

deze koningen duidelijk nep en vals waren gemaakt en 

dat onderzoekers zich zorgen begonnen te maken. Het 

was bijna alsof er helemaal geen echte geschiedenis 

was. Het betekende dat alle verhalen en documenten en 

literatuur uit het verleden ook ten onrechte waren 

gemaakt om overeen te komen met de 

nepgeschiedenissen. 

 



 

 
 

De lijnen in de grafieken hieronder tonen de gelijkenis 

in het aantal jaren geregeerd door de pausen - de 

wereldwijde leiders van de katholieke kerk van het 

christendom. De linkerkant van de grafiek toont de 

pausen van het jaar 140 na Christus tot 314 na Christus 

- en de rechterzijde van de grafiek toont de pausen van 

het jaar 314 na Christus tot 532 na Christus. 

 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

paus in functie was (het aantal jaren staat tussen 

haakjes) - de lijnen zijn langer als de paus langer in 

functie bleef. 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

Deze pausen waren in verschillende eeuwen in functie - 

zelfs niet in dezelfde eeuw - maar onderzoekers wijzen 

erop dat u zult opmerken dat de tijdlijnen van de pausen 

in de verschillende eeuwen - vergelijkbaar zijn - dat ze 

praktisch hetzelfde zijn - behalve dat hun namen waren 

veranderd om nepgeschiedenissen voor verschillende 

eeuwen te creëren. 

 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie uit het bewijs 

dat de zogenaamde geschiedenis van Rome en de 

Byzantijnen en het Heilige Roomse Rijk en het 



 

Romeinse Episcopaat en de Europese koninkrijken - 

vervalst en een leugen was. 

 

Dit is wat onderzoekers ontdekten over de beroemde 

Napoleon Bonaparte - die volgens historici de keizer 

van Frankrijk was van 1804 tot 1814 en opnieuw in 1815. 

Hij is een van de beroemdste mensen in de moderne 

geschiedenis en er is veel over hem geschreven. Een 

groot deel van de wereldgeschiedenis op dat moment - 

is verbonden met Napoleon Bonaparte en Frankrijk. 

Veel historische documenten uit die tijd vermelden zijn 

leven of iets dat met hem en zijn daden over de hele 

wereld te maken heeft. 

 

Historici in het Midden-Oosten spreken veel over 

Napoleon Bonaparte omdat hij zogenaamd Egypte 

binnenviel en daar regeerde en veel handel dreef met 

het oosten. Historici in bijna elk land ter wereld spreken 

over Napoleon Bonaparte vanwege zijn oorlog met 

Engeland en het effect van deze oorlog op het 

zogenaamde Britse rijk over de hele wereld. En toen 

Napoleon Bonaparte zogenaamd Spanje binnenviel in 

1807, zou dit elk land in Midden- en Zuid-Amerika 

hebben getroffen, omdat Spanje toentertijd zogenaamd 

betrokken was bij elk land in die regio's. 

 



 

 
 

Een van de grootste avonturen van Napoleon Bonaparte 

was zijn zogenaamde invasie van Rusland in 1812. 

 

Historici zeggen dat Napoleon Bonaparte Rusland zou 

zijn binnengevallen met een Grande Armée - Grand 

Army van ongeveer 685.000 soldaten - het grootste 

leger dat ooit in de geschiedenis van de oorlogvoering 

tot op dat moment is verzameld. Napoleon Bonaparte 

viel Rusland binnen om te voorkomen dat tsaar 

Alexander van Rusland handel dreef met Engeland en 

om Polen te bevrijden. 

 

Wat onderzoekers nu vreemd vonden, was dat historici 

zeiden dat Napoleon Bonaparte zogenaamd naar 

Moskou ging toen de hoofdstad van Rusland in die tijd 

Sint-Petersburg was. 

 

Rusland handelde met Engeland en deed veel via de 

haven van Sint-Petersburg - Napoleon ging op 



 

mysterieuze wijze niet naar de Russische hoofdstad 

Sint-Petersburg - maar ging in plaats daarvan naar 

Moskou. 

 

Stel je voor dat je de Verenigde Staten moest 

binnenvallen en ze moest dwingen zich over te geven - 

maar je neemt je leger mee naar Chicago of Los 

Angeles in plaats van naar Washington Dc. Het verhaal 

was helemaal niet logisch voor onderzoekers. Als je 

Engeland tot overgave wilt dwingen, neem je je leger 

mee naar de hoofdstad Londen - niet Bristol of Cardiff 

binnen te vallen. 

 

Als iemand die Napoleon Bonaparte heette destijds 

Moskou wilde aanvallen - en daarheen ging met het 

grootste leger dat ooit in de geschiedenis van de 

oorlogvoering bijeen was gekomen - dan zijn de grote 

vragen: wie wilden ze in die stad vernietigen en 

waarom? Het is een zeer serieuze vraag om te stellen. 

 

Onderzoekers vroegen veel over Napoleon Bonaparte 

en uiteindelijk stelden ze de vraag: bestond Napoleon 

Bonaparte echt zoals de geschiedenis zegt, of is de 

geschiedenis veranderd? Onderzoekers zoals Gleb 

Nosovsky beweren dat de Napoleon Bonaparte van de 

geschiedenis niet bestond zoals historici beweren en 

dat veel geschiedenis werd gecreëerd door politici en 

historici om hun natie een grote geschiedenis te laten 

hebben. 

 



 

Hieronder staan voorbeelden van enkele feiten waarop 

onderzoekers hebben gewezen - door de geschiedenis 

ten tijde van Napoleon Bonaparte en Napoleon III (de 

derde) te vergelijken - hebben onderzoekers 

aangetoond dat de verhalen van deze 2 mensen 

vergelijkbaar zijn en dat veel historische 

gebeurtenissen zijn gekopieerd of nep zijn gemaakt . 

Bijvoorbeeld - onderzoekers zeggen dat er veel mensen 

in het verleden bestonden en twijfelen hier niet aan - 

maar ze stellen bepaalde data en gebeurtenissen in het 

verleden in vraag. Er zijn aanwijzingen dat veel 

gebeurtenissen waarschijnlijk zojuist zijn uitgevonden 

en gefabriceerd om valse geschiedenis te creëren - en 

veel datums en zelfs veel personages in de 

geschiedenis zijn ofwel gekopieerd of vals gemaakt 

 

========================= 

 

- Napoleon Bonaparte werd in augustus 1794 

gearresteerd - 10 jaar voordat hij keizer werd 

 

 



 

 

- Napoleon III (de derde) was vermoedelijk de neef van 

Napoleon Bonaparte - werd gearresteerd in 1840 in 

Boulogne - 12 jaar voordat hij keizer werd 

 

 
 

========================= 

 

- Een jaar voordat Napoleon Bonaparte aan de macht 

kwam (1799) - de Romeinse Republiek werd uitgeroepen 

in februari 1798 - nadat Louis Alexandre Berthier - een 

generaal van Napoleon Bonaparte - de stad Rome was 

binnengevallen 

 



 

 
 

- Een jaar nadat Napoleon III (de Derde) aan de macht 

kwam (1848) - werd de Romeinse Republiek uitgeroepen 

in februari 1849 en vervolgens afgeschaft nadat Charles 

Oudinot - een generaal van Napoleon III - werd gestuurd 

om de stad Rome binnen te vallen 

 

 
 

========================= 

 



 

- Een koninkrijk van Italië (Napoleontische) werd 

gevormd in 1805 - 10 jaar voor de val van Napoleon 

Bonaparte 

 

 
 

- Een koninkrijk van Italië werd gevormd in 1861 - 9 jaar 

voor de val van Napoleon III (de derde) 

 



 

 
 

========================= 

 

- Terwijl Napoleon Bonaparte aan de macht was - 

tussen 1804-6 - worden de Oostenrijkers verslagen en 

wordt het Oostenrijkse rijk gesticht en de Confederatie 

van de Rijn in Duitsland gesticht 

 

- Terwijl Napoleon III (de Derde) aan de macht was - 

tussen 1866-67 - worden de Oostenrijkers verslagen en 

wordt het Oostenrijks-Hongaarse rijk gesticht en de 

Noord-Duitse Bond in Duitsland gesticht 

 

========================= 

 



 

- Napoleon Bonaparte had slechts 1 wettig kind - een 

jongen die stierf op 21-jarige leeftijd - die bekend stond 

als Napoleon de Tweede en nooit heeft kunnen regeren 

 

 
 

- Napoleon III (de Derde) had slechts 1 wettig kind - een 

jongen die stierf op 23-jarige leeftijd - die bekend stond 

als Napoleon de Vierde en nooit in staat was om te 

regeren 

 



 

 
 

========================= 

 

- Het Handvest van 1815 op 22 april - was de Franse 

grondwet opgesteld door Benjamin Constant op 

verzoek van Napoleon Bonaparte - datzelfde jaar werd 

Napoleon Bonaparte volledig verslagen 

 

- Het Senatus-Consult van 1870 op 21 mei was de 

Grondwet van het Franse Rijk (een wijziging van de 

grondwet van 14 januari 1852) - opgesteld met de hulp 

van de Minister Ollivier door Napoleon III (de Derde) - 

datzelfde jaar Napoleon III was totaal verslagen 

 

========================= 

 

- De Heilige Alliantie van Rusland en Oostenrijk en 

Pruisen - was een alliantie opgericht in 1815 - na de 

nederlaag van Napoleon Bonaparte 



 

 

- De Liga van de Drie Keizers was een alliantie tussen 

de Russische en Oostenrijks-Hongarije en Duitsland - 

na de nederlaag van Napoleon III (de Derde) 

 

========================= 

 

- Na de dood van tsaar Alexander I van Rusland - er was 

een opstand in 1825 - genaamd de Decembrist-opstand 

- om Nicolaas I van de troon van Rusland te verwijderen 

en 5 van de rebellen werden geëxecuteerd 

 

 
 

- Op 8 mei 1887 werden 5 rebellen geëxecuteerd wegens 

samenzwering om tsaar Alexander III van Rusland te 

vermoorden - om hem van de troon van Rusland te 

verwijderen. 

 



 

 
 

========================= 

 

- 16 jaar na de nederlaag van Napoleon Bonaparte doet 

Pedro I van Brazilië afstand van zijn troon in 1831 

 

 
 

- 18 jaar na de nederlaag van Napoleon III (de derde) 

doet Pedro II van Brazilië afstand van zijn troon in 1889 

 



 

 
 

========================= 

 

- 21 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte in 1794 - 

de Kościuszko-opstand in het Pools-Litouwse 

Gemenebest - werd geleid door Kościuszko - een 

opstand tegen de scheidingen van Polen door het 

Russische rijk en Pruisen 

 

 
 



 

- 21 jaar voor de val van Napoleon III (de derde) in 1848 - 

de "Pest" -opstand in het Oostenrijks-Hongaarse rijk - 

voor de opdeling van Hongarije van het Oostenrijks-

Hongaarse rijk - stuurt Hongarije Kossuth om een leger 

te rekruteren om te vechten tegen opdeling 

 

 
 

========================= 

 

- 1839 - 18 jaar na de dood van Napoleon Bonaparte - 

deed Milos Obrenovic uit Servië afstand van de troon 

 



 

 
 

- 1889-16 jaar na de dood van Napoleon III (de derde) - 

Milan Obrenovic van Servië deed afstand van de troon 

 

 
 

========================= 

 

- Februari 1855 - 33 jaar na de dood van Napoleon 

Bonaparte - Rusland en Japan ondertekenen het 



 

Verdrag van Shimoda met betrekking tot handel en 

grenzen 

 

 
 

- Februari 1905 - 32 jaar na de dood van Napoleon III (de 

derde) - Rusland en Japan ondertekenen het Verdrag 

van Portsmouth met betrekking tot handel en grenzen 

 

 
 

========================= 

 



 

- 66 jaar nadat Napoleon Bonaparte keizer werd - 

Frankrijk wordt door Duitsland verslagen in de Frans-

Pruisische oorlog van 1870 en de val van het Franse 

Keizerrijk vindt plaats - en de Commune van Parijs 

begint - wat een reactie was op de Franse nederlaag. De 

regering van de Franse Nationale Vergadering werd 

tegengewerkt door de Republikeinen die bekend 

stonden als the-reds. Parijs werd dat jaar gedurende 4 

maanden belegerd. Meer dan 20 Communards werden 

geëxecuteerd. De Commune van Parijs duurde 

ongeveer 2 maanden. 

 

 
 

- 66 jaar nadat Napoleon III (de Derde) keizer van 

Frankrijk werd - Duitsland wordt verslagen door 

Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog in 1918 en de val 



 

van het Russische Rijk - en de Commune van Baku 

begint - verzette het Ottomaanse leger zich tegen hen 

en de het rode leger van Baku vocht tegen hen. Baku 

werd belegerd en de Slag om Baku duurde dat jaar 2 

maanden. Meer dan 20 commissarissen werden 

geëxecuteerd. De Baku Commune duurde ongeveer 4 

maanden. 

 

 
 

========================= 

 

- 3 jaar voor de dood van Napoleon Bonaparte - Karl 

Marx wordt geboren in 1818 

 



 

 
 

- 3 jaar voor de dood van Napoleon III (de derde) - wordt 

Vladimir Lenin geboren in 1870 

 

 
 

========================= 

 

- 23 jaar voordat Napoleon Bonaparte tegen de Russen 

vocht (1812 Franse invasie van Rusland) - vond de 

Brabantse Revolutie (Belgische Revolutie van 1789-



 

1790) plaats die leidde tot de oprichting van de 

Verenigde Belgische Staten 

 

 
 

- 23 jaar voordat Napoleon III (de Derde) tegen de 

Russen vocht (1853 begon de Krimoorlog) - vond de 

Belgische revolutie van 1830-1831 plaats die leidde tot 

de oprichting van de onafhankelijkheid van België 

 



 

 
 

========================= 

 

- 1 jaar nadat Napoleon Bonaparte tegen de Russen 

vocht (1812 Franse invasie van Rusland) - het einde van 

de Russisch-Perzische oorlog vindt plaats in 1813 

 

- 1 jaar nadat Napoleon III (de derde) tegen de Russen 

vocht (1853-56 Krimoorlog) - het einde van de Anglo-

Perzische oorlog vindt plaats in 1857 

 

========================= 

 

- november 1799 - Napoleon Bonaparte werd de heerser 

van Frankrijk en 4 jaar later wordt hij de keizer van 

Frankrijk en werd de Republiek veranderd in het rijk 

 



 

- December 1848 - Napoleon III (de derde) werd de 

heerser van Frankrijk en 4 jaar later wordt hij de keizer 

van Frankrijk en werd de Republiek veranderd in het rijk 

 

========================= 

 

- Aan de vooravond van de opkomst van Napoleon 

Bonaparte (1799) - is er rebellie in Ierland (1798), die 

wordt onderdrukt door Engeland 

 

 
 

- Aan de vooravond van Napoleon III (de derde) aan de 

macht komen (1848) - er is rebellie in Ierland (1848), die 

wordt onderdrukt door Engeland 

 



 

 
 

========================= 

 

- Sturm und Drang (German- Storm en Stress) - een 

Duitse literaire beweging vond plaats rond de tijd dat 

Napoleon Bonaparte werd geboren 

 

 
 



 

- Jena Romanticism (Frühromantik) - een Duitse literaire 

beweging vond plaats rond de tijd dat Napoleon III (de 

derde) werd geboren 

 

 

 
 

========================= 

 

- Tijdens het bewind van Napoleon Bonaparte - een 

patriottische oorlog werd gevoerd tussen Rusland en 

bijna heel Europa - omvatte de Europese kant Napoleon 

I - en de Russische kant omvatte tsaar Alexander I - en 

zijn broer Groothertog Konstantin Pavlovich - die later 

de gouverneur van Polen werd 

 

- Tijdens het bewind van Napoleon III (de derde) - de 

Krimoorlog werd gevoerd tussen Rusland en bijna heel 

Europa - de Europese zijde omvatte Napoleon III - en de 

Russische zijde werd geleid door tsaar Alexander II - en 



 

zijn broer Groothertog Konstantin Nikolayevich - die 

werd later de gouverneur van Polen 

 

========================= 

 

- Napoleon Bonaparte was een artillerieofficier en 

schrijver. 

 

 
 

- Napoleon III (de derde) was een artillerieofficier en was 

een schrijver. 

 



 

 
 

========================= 

 

- 28 jaar na de dood van Napoleon Bonaparte in 1821 

stierf Johann Strauss de Eerste (1849). Hij was een 

beroemde Oostenrijkse componist die bekend stond om 

zijn walsen 

 

 
 



 

- 26 jaar na de dood van Napoleon III (de Derde) in 1821 

- stierf Johann Strauss de Tweede (1899). Hij was een 

beroemde Oostenrijkse componist die bekend stond om 

zijn walsen 

 

 
 

========================= 

 

- 6 jaar voor de Poolse opstand (1830 - 

novemberopstand) - William Thomson, de 1e baron 

Kelvin werd geboren (1824) - een beroemde Engelse 

natuurkundige - op 27-jarige leeftijd - werd hij lid van de 

Royal Society of London (1851) - en later was hij 5 jaar 

voorzitter van de Royal Society - Thomson stierf in 

1907, 77 jaar na de Poolse opstand (1830). 

 



 

 
 

- 6 jaar voor de Poolse opstand (1863 - Opstand van 

januari) - werd Sir Joseph John Thomson geboren 

(1856) - een beroemde Engelse natuurkundige - op 28-

jarige leeftijd - werd hij lid van de Royal Society of 

London (1884) - en later was de president van de Royal 

Society gedurende 5 jaar - Thomson stierf in 1940, 77 

jaar na de Poolse opstand (1863). 

 

 
 



 

========================= 

 

- Voordat Napoleon Bonaparte aan de macht kwam 

(1799), regeerde de vorige Franse koning Lodewijk XVI 

18 jaar (1774-1792) en werd omvergeworpen door de 

revolutie. Een belangrijke rol in deze revolutie werd 

gespeeld door de Bergpartij 

 

 
 

- Voordat Napoleon III (de Derde) aan de macht kwam 

(1848), regeerde de vorige Franse koning Louis Philippe 

I 18 jaar (1830-1848) en werd omvergeworpen door de 

revolutie. Een belangrijke rol in deze revolutie werd 

gespeeld door de Bergpartij 

 



 

 
 

========================= 

 

- 15 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte (1815) - 

tsaar Alexander I begon zijn heerschappij over Rusland 

in 1801 - en voerde een boerenhervorming door. Na 

boerenhervorming in Rusland (1803) - liberale 

leerboeken werden geïntroduceerd voor Russische 

universiteiten - werden deze geannuleerd door de 

volgende tsaar 

 

 



 

 

- 15 jaar voor de val van Napoleon III (1870) - tsaar 

Alexander II begon zijn heerschappij over Rusland in 

1855 - en voerde een boerenhervorming door. Na 

boerenhervorming in Rusland (1861) - liberale 

leerboeken werden geïntroduceerd voor Russische 

universiteiten - werden deze geannuleerd door de 

volgende tsaar 

 

 
 

========================= 

 

- 24 jaar nadat Napoleon Bonaparte in 1812 Russische 

troepen in West-Rusland aanviel - Chili is in 1836 in 

oorlog tegen de Confederatie van Peru en Bolivia 

(Oorlog van de Confederatie) 

 



 

 
 

- 23 jaar nadat Napoleon III (de Derde) Russische 

troepen aanviel op de Krim in 1856 - Chili voert oorlog 

tegen de Peru-Boliviaanse Alliantie in 1879 (Oorlog van 

de Stille Oceaan) 

 

 



 

 

========================= 

 

- 38 jaar nadat Napoleon Bonaparte Rusland binnenviel 

(1812) - de dood van José de San Martín (1850) - 

nationale held van Argentinië - vechtend voor de 

vrijheid van Latijns-Amerika tegen Spanje 

 

 
 

- 39 jaar nadat Napoleon III (de Derde) Rusland vocht in 

de Krimoorlog (1856) - de dood van Jose Marti (1895) - 

nationale held van Cuba - vechtend voor de vrijheid van 

Latijns-Amerika tegen Spanje 

 



 

 
 

========================= 

 

- 12 jaar nadat Napoleon Bonaparte Rusland binnenviel 

(1812) - werd het Russisch-Amerikaanse verdrag van 

1824 ondertekend in Sint-Petersburg - waarmee de 

grenzen van Alaska werden vastgelegd, dat destijds 

Russisch was 

 

 



 

 

- 11 jaar na het einde van Napoleon III-oorlog met 

Rusland op de Krim (1856) - Rusland verkocht Alaska 

(Alaska Purchase) aan de Verenigde Staten in 1867 en 

legde de grenzen vast tussen Alaska en Rusland 

 

 
 

========================= 

 

- 7 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte (1815) - 

Deense koning werd veranderd - Frederik VI werd 

koning van Denemarken in 1808 

 



 

 
 

- 7 jaar voor de val van Napoleon III (1870) - Deense 

koning werd veranderd - Christian IX werd koning van 

Denemarken in 1863 

 

 
 

========================= 

 



 

- 9 jaar na de staatsgreep die Napoleon Bonaparte aan 

de macht bracht (1799 - Coup van 18 Brumaire) - werd 

de Turkse sultan in 1808 veranderd 

 

 
 

- 10 jaar na de staatsgreep die Napoleon III aan de 

macht bracht (Franse staatsgreep van 1851) - 

veranderde de Turkse sultan in 1861 

 

 
 

========================= 

 



 

- 6 jaar nadat Napoleon Bonaparte aan de macht kwam 

(1799 als EERSTE consul van Frankrijk) - Egypte had 

een nieuwe heerser - werd Muhammad Ali Pasha de 

gouverneur in 1805 

 

 
 

- 6 jaar nadat Napoleon III aan de macht kwam (1848 als 

EERSTE president van Frankrijk) - Egypte had een 

nieuwe heerser - werd Mohamed Said Pasha de 

gouverneur in 1854 

 

 
 



 

========================= 

 

- 8 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte (1815) - de 

controle over de Ionische eilanden werd in 1807 

veranderd en ging naar Frankrijk 

 

 
 

- 6 jaar voor de val van Napoleon III (1870) - de controle 

over de Ionische eilanden werd in 1864 veranderd en 

ging naar Griekenland 

 



 

 
 

========================= 

 

- 8 jaar voor de val van Napoleon Bonaparte (1815) - de 

lijfeigenschap werd in 1807 afgeschaft in het hertogdom 

Warschau in Polen 

 

 
 



 

- 6 jaar voor de val van Napoleon III (1870) - de 

lijfeigenschap werd in 1864 afgeschaft in het Koninkrijk 

Polen 

 

 
 

========================= 

 

- 19 jaar voordat Napoleon Bonaparte keizer werd (1804) 

- een nieuwe titel voor rijke kooplieden werd in 1785 in 

Rusland geïntroduceerd - werden ze genoemd - 

eminente burgers 

 



 

 
 

- 20 jaar voordat Napoleon III keizer werd (1852) - een 

nieuwe titel voor rijke kooplieden werd geïntroduceerd 

in Rusland in 1832 - werden ze genoemd - geëerde 

burgers 

 

 
 

========================= 

 

- 6 jaar na het begin van de invasie van Napoleon 

Bonaparte in Rusland (1812) - de bouw van de 



 

Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg begon vermoedelijk 

in 1818 

 

 
 

- 5 years after the start of Napoleon III war with Russia 

(Crimean War 1853) - St Isaacs Cathedral in St 

Petersburg city was supposedly completed in 1858 

 

 



 

 

========================= 

 

- 7 jaar voor de inname van Moskou door Napoléon 

Bonaparte (1812) - in 1805 zette Napoleon Bonaparte 

het Oostenrijkse leger in de val en geeft generaal Karl 

Mack zich over aan de Fransen in de Slag bij Ulm 

 

 
 

- 7 jaar na de verovering van Mexico door Napoleon III 

(1863) - in 1870 geeft generaal Patrice de MacMahon het 

Franse leger over aan de Duitsers en Napoléon III wordt 

gevangengenomen in de Slag om Sedan 

 



 

 
 

========================= 

 

- 8 jaar na de overgave van generaal Karl Mack (1805) 

bezette het Oostenrijkse leger de Illyrische provincies in 

1813 op de Balkan 

 

 
 

- 8 jaar na de overgave van generaal Patrice de 

MacMahon (1870) bezette het Oostenrijkse leger Bosnië 

en Herzegovina in 1878 op de Balkan 



 

 

 
 

========================= 

 

- 9 jaar na de overgave van generaal Karl Mack (1805) - 

een beroemde bijeenkomst in Europa, het Congres van 

Wenen (1814 - 1815) - was de belangrijkste intrige van 

dit congres de strijd achter de schermen tegen Rusland 

- die zichzelf als de belangrijkste overwinnaars van 

Napoleon Bonaparte - het congres werd voorgezeten 

door de Oostenrijkse staatsman Prins Klemens von 

Metternich 

 



 

 
 

- 8 jaar na de overgave van generaal Patrice de 

MacMahon (1870) - een beroemde bijeenkomst in 

Europa genaamd het Congres van Berlijn (1878) - was 

de belangrijkste intriges van dit congres de strijd achter 

de schermen tegen Rusland - die zichzelf als de 

belangrijkste overwinnaars van het Ottomaanse rijk - 

het congres werd georganiseerd door de Duitse 

staatsman Prins Otto von Bismarck 

 

 



 

 

========================= 

 

- 121 jaar voor de nederlaag van Napoleon Bonaparte 

(1815) - Voltaire werd geboren in 1694 - een van de 

grootste Franse schrijvers van de 18e eeuw. Voltaire 

stierf in 1778, 37 jaar voor de val van Napoleon 

Bonaparte (1815) 

 

 
 

- 121 jaar voor de nederlaag van Napoleon III (1870) - 

Goethe werd geboren in 1749 - een van de grootste 

Duitse schrijvers van de 19e eeuw. Goethe stierf in 

1832, 38 jaar voor de val van Napoleon III (1870) 

 



 

 
 

========================= 

 

- Tsaar Alexander I begon zijn heerschappij over 

Rusland in 1801 - en voerde een boerenhervorming 

door in 1803, - 35 jaar voor de boerenhervormingen - de 

Russische historicus en schrijver Nikolay Karamzin 

werd geboren in 1766 - hij richtte een krant op genaamd 

Vestnik Evropy - Herald of Europe - Heraut van Europa 

in 1802, - 3 jaar voor de capitulatie van generaal Karl 

Mack in 1805 

 



 

 
 

- Tsaar Alexander II begon zijn heerschappij over 

Rusland in 1855 - en voerde een boerenhervorming 

door in 1861, - 35 jaar voor de boerenhervormingen - de 

Russische historicus en schrijver Michail Matvejevitsj 

Stasyulevich werd geboren in 1826 - hij richtte een krant 

op genaamd Vestnik Evropy - Herald of Europe - Heraut 

van Europa in 1866, - 4 jaar voor de overgave van 

generaal Patrice de MacMahon in 1870 

 



 

 
 

========================= 

 

- 43 jaar voor de dood van tsaar Alexander I (1825) - 

werd Mikhail Vorontsov geboren (1782). Hij was een 

Russisch staatsman - in het laatste decennium van zijn 

leven was hij de onderkoning van de Kaukasus (1844-

1854). Hij stierf in 1856, - 53 jaar na de Russische 

boerenhervormingen van 1803 

 

 
 



 

- 43 jaar voor de dood van tsaar Alexander II (1881) - 

werd Vorontsov-Dashkov geboren (1837). Hij was een 

Russisch staatsman - in het laatste decennium van zijn 

leven was hij de gouverneur-generaal van de 

onderkoninkrijk van de Kaukasus (1905 - 1915). Hij 

stierf in 1916, - 55 jaar na de Russische 

boerenhervormingen van 1861 

 

 
 

========================= 

 

- 55 jaar voor de dood van tsaar Alexander I (1825) - 

Adam Jerzy Czartoryski werd geboren (1770) - een 

politicus van de Poolse regering in ballingschap - zijn 

verblijfplaats in Parijs was Hotel Lambert - hij stierf in 

1861, - 31 jaar na de Poolse opstand (1830 - 

novemberopstand) 

 



 

 
 

- 53 jaar voor de dood van tsaar Alexander I (1881) - 

Vladislav Czartoryscy werd geboren (1828) - zoon van 

Adam Czartoryscy - een Poolse politicus in 

ballingschap - zijn woonplaats in Parijs was Hotel 

Lambert - Czartoryscy stierf in 1894, - 31 jaar na de 

Poolse opstand (1863 - januariopstand) 

 

 
 

========================= 

 



 

- 14 jaar voor het einde van de invasie van Napoleon 

Bonaparte en de oorlog tegen Rusland (1812) - werd 

Auguste Comte geboren in Frankrijk (1798). Hij is de 

grondlegger van het positivisme en een filosoof. Comte 

stierf in 1857, - 32 jaar na de dood van tsaar Alexander I 

(1825) 

 

 
 

- 13 jaar voor het einde van de oorlog van Napoleon III 

met Rusland op de Krim (1856) - werd Grigory Vyrubov 

geboren in Rusland (1843). Hij was een positivist en 

filosoof, en richtte de positivistische krant op genaamd 

- Philosophie Positive - Vyrubov stierf in 1913, - 32 jaar 

na de dood van tsaar Alexander II (1881) 

 



 

 
 

========================= 

 

- 18 jaar na de dood van tsaar Alexander I (1825) - Karl 

Marx emigreerde uit Duitsland (1843) - maar 5 jaar later 

vindt er een revolutie plaats in Duitsland (revoluties van 

1848 in de Duitse staten) - Marx keerde snel terug naar 

Duitsland voor de revolutie . Het geheel - Duitse 

parlement (parlement van Frankfurt) werd opgericht in 

de stad Frankfurt, maar werd na 1 jaar gedwongen te 

sluiten (door het leger) - en Duitsland voerde in 1848 

oorlog met Denemarken (Eerste Schleswig-oorlog) over 

het landgeschil - in 1848 werd het Communistisch 

Manifest (door Karl Marx en Friedrich Engels) 

gepubliceerd 

 



 

 
 

- 19 jaar na de dood van tsaar Alexander II (1881) - 

Vladimir Lenin emigreerde uit Rusland (1900) - maar 5 

jaar later vindt er een revolutie plaats in Rusland 

(Russische revolutie van 1905) - keerde Lenin snel terug 

naar Rusland voor de revolutie. Het geheel - Russische 

parlement (Staatsdoema) werd opgericht in de stad 

Sint-Petersburg, maar werd na 1 jaar gedwongen te 

sluiten (door het leger) - en Rusland voerde in 1905 

oorlog met Japan (Russisch-Japanse oorlog) vanwege 

imperiale territoriale ambities - in 1905 werd het Oktober 

Manifest gepubliceerd 

 



 

 
 

========================= 

 

In die tijd (rond 1848) eisten de chartisten die het 

chartisme volgden - een arbeidersbeweging - algemeen 

kiesrecht voor mannen 

 

 
 



 

In die tijd (rond 1905) was er een liberale beweging in 

Rusland genaamd de Union of Liberation en eiste 

algemeen kiesrecht voor mannen 

 

 
 

========================= 

 

- 14 jaar na de revoluties van 1848, - in 1862 - werd de 

Pruisische regering geleid door Otto von Bismarck - die 

zijn droom verklaarde - de oprichting van een 

toekomstige staat die alle Duitsers zal omvatten - de 

eenwording van Duitsland - Bloed en ijzer - is de naam 

gegeven op een toespraak van Otto von Bismarck in 

1862 - binnen enkele jaren verenigde Otto von Bismarck 

Duitsland - en de datum 1862 is belangrijk geworden in 

Duitsland 

 



 

 
 

- 12 jaar na de revolutie van 1905 in Rusland - in 1917 - 

werd de Russische regering geleid door Vladimir Lenin 

- die zijn droom verklaarde - het creëren van een staat 

van arbeiders en boeren - Leon Trotski, een vriend van 

Lenin, publiceerde een document genaamd - met Bloed 

en IJzer in 1917 - binnen enkele jaren verenigde 

Vladimir Lenin Rusland - en de datum 1917 is belangrijk 

geworden in Rusland 

 



 

 
 

========================= 

 

- 17 jaar na de dood van tsaar Alexander I (1825) - 

Engeland voerde oorlog tegen de staat Boer Natal 

(1842) 

 

 
 

- 18 jaar na de dood van tsaar Alexander II (1881) - 

Engeland voerde oorlog tegen de Boerenstaten (1899) 



 

 

 
 

========================= 

 

- 52 jaar nadat Napoleon Bonaparte aan de macht kwam 

(1799 als EERSTE consul van Frankrijk) - maakte Jules 

Henri Giffard de eerste gemotoriseerde vlucht in 

september 1852 

 

 



 

 

- 52 jaar nadat Napoleon III aan de macht kwam (1848 

als EERSTE president van Frankrijk) - vloog de Zeppelin 

in juli 1900 met 's werelds eerste ongebonden starre 

luchtschip 

 

 
 

========================= 

 

- 24 jaar sinds het einde van de invasie van Napoleon 

Bonaparte in Rusland (december 1812) - vond de dood 

van Alexander Pushkin plaats (januari 1837) 

 



 

 
 

- 24 jaar sinds het einde van de betrokkenheid van 

Napoleon III bij de Krimoorlog tegen Rusland (maart 

1856) - werd het Poesjkinmonument in Moskou onthuld 

(juni 1880) 

 

 
 

========================= 

 



 

- 15 jaar voordat Napoleon Bonaparte tegen de Russen 

vocht (1812 Franse invasie van Rusland) - Duitse 

componist Franz Schubert werd geboren in 1797 - Hij 

stierf in 1828, 7 jaar na de dood van Napoleon 

Bonaparte in 1821 

 

 
 

- 15 jaar voordat Napoleon III (de Derde) tegen de 

Russen vocht (1853 Krimoorlog) - De Russische 

componist Modest Mussorgsky werd geboren in 1839 - 

Hij stierf in 1881, 8 jaar na de dood van Napoleon III (de 

Derde) in 1873 

 



 

 
 

========================= 

 

- 7 jaar voordat Napoleon Bonaparte aan de macht 

kwam (1799) - Gioachino Rossini werd geboren (1792) - 

die een Italiaanse componist was die beroemd was om 

zijn opera's - stierf hij in 1868, - 56 jaar na de invasie 

van Napoleon Bonaparte in Rusland (1812) 

 

 
 



 

- 7 jaar voordat Napoleon III (de derde) aan de macht 

kwam (1848) - Rimsky-Korsakov werd geboren (1844), 

een Russische componist die beroemd was om zijn 

opera's - hij stierf in 1908, - 55 jaar na het begin van de 

Krimoorlog ( 1853) 

 

 
 

========================= 

 

Er zijn nog veel meer voorbeelden van wat 

onderzoekers laten zien als ze beweren dat 

geschiedenis een leugen is. Het bewijs toont veel 

overeenkomsten tussen gebeurtenissen op 

verschillende plaatsen. Het kan gewoon toeval zijn - of - 

misschien zijn er fouten of fouten in de geschiedenis 

terechtgekomen - of - het kan zijn dat de geschiedenis 

een leugen is. 

 

Onderzoekers zeggen dat omdat er zoveel gelijkenis is - 

dat de geschiedenis gekopieerd of valselijk gecreëerd 



 

moet zijn van de ene natie naar de andere en sommige 

onderzoekers zeggen dat dit een samenzwering is. 

 

Onderzoekers hebben zelfs beweerd dat veel 

historische gebeurtenissen mogelijk niet hebben 

plaatsgevonden. 

 

Onderzoekers hebben ook het argument aangevoerd 

dat veel historisch bewijs ten onrechte is gecreëerd om 

de valse geschiedenissen te evenaren. Onderzoekers 

tonen veel bewijs dat monumenten over de hele wereld 

en historische boeken en kunst nepcreaties waren die 

overeenkwamen met de valse geschiedenis - een 

voorbeeld dat ze laten zien is Stonehenge 

 

Als onderzoekers gelijk hebben, moeten we ons 

afvragen: wie was Napoleon Bonaparte? Heeft hij echt 

bestaan? Als hij niet bestond - dan moeten alle 

oorlogen en de hele geschiedenis van die tijd 

nepgeschiedenis zijn. En wie was Napoleon III - bestond 

hij? 

 

Waarom is de geschiedenis van de gebeurtenissen van 

de 2 Napoleons vergelijkbaar? Dit betekent dat er 

misschien helemaal geen invasie van Rusland en 

helemaal geen oorlogen met Rusland heeft 

plaatsgevonden en dat de geschiedenis is veranderd. 

 

Onderzoekers lachen om het idee dat Napoleon - en 

andere militaire leiders van de wereld in de 



 

geschiedenis - honderden en honderden kilometers 

rond de wereld zouden lopen met duizenden soldaten 

en dieren - in een tijd dat de wereld niet over goede 

wegen of snelwegen beschikte of straatverlichting of 

zoiets - en deze duizenden mannen liepen honderden 

kilometers als soldaten door de modder. 

 

Onderzoekers stellen dat dit allemaal klinkt als een 

grote grap en geen realistische geschiedenis is en 

slechts een leugen. 

 

 
 

Stel je voor dat je probeert om meer dan 2000 kilometer 

van Parijs naar Moskou te lopen met meer dan een half 

miljoen mannen en met voedselvoorraden en andere 

benodigdheden door vele velden. Vergeet niet dat 

Europese velden in die tijd nog niet ontwikkeld waren 

zoals de prachtige industriële landbouwvelden die we 



 

tegenwoordig zien. En er waren geen snelwegen of 

elektriciteit of zoiets, en diezelfde soldaten en leger 

moeten langs vele steden en dorpen lopen. Stel je voor 

dat er meer dan een half miljoen mannen langs je pad 

lopen. Het verhaal klonk belachelijk. Hoe rustten deze 

soldaten en hoe deden ze toen hun toilet, en hoe aten, 

kookten en sliepen ze, we hebben het niet over een 

modern leger of een leger dat korte afstanden aflegt in 

hetzelfde land. 

 

Over Rusland gesproken - onderzoekers wijzen erop dat 

Alexander I en Alexander II misschien dezelfde persoon 

waren of dat hun geschiedenis volledig verzonnen was. 

En hoe zit het met de andere koningen van Rusland, 

zoals Ivan de Verschrikkelijke en tsaar Alexis van de 

Romanov-dynastie? Wie waren ze eigenlijk? Ze worden 

verondersteld christelijk te zijn, maar er zijn 

aanwijzingen dat ze mogelijk moslims waren. 

Onderzoekers tonen veel bewijs dat veel Europese 

leiders in het verleden moslims waren en helemaal geen 

christenen - en ze laten zien dat de geschiedenis is 

veranderd en dat er nepmonumenten en nepartefacten 

zijn gemaakt. Een grote vraag die ze stellen is: waarom 

zouden naties liegen over de geschiedenis? 

 

Een grote vraag die onderzoekers hebben gesteld, 

vooral in Rusland, is: wie was werkelijk Karl Marx? en 

wie was Friedrich Engels? Veel onderzoekers over de 

hele wereld stellen dat het personage Karl Marx werd 

uitgevonden en gecreëerd in het begin van de twintigste 



 

eeuw en dat een acteur werd gebruikt om het personage 

van personage Karl Marx te creëren. Er werden boeken 

in deze naam geschreven en het personage Karl Marx is 

gemaakt om de werkelijke persoon van Vladimir Lenin 

te kopiëren. Maar onderzoekers zeggen dat ze - om Karl 

Marx uniek te maken - natuurlijk een aantal dingen 

hebben veranderd, zoals de data en de locaties van de 

gebeurtenissen in het leven van Karl Marx. 

Onderzoekers zeggen dat Karl Marx is gemaakt en zijn 

boeken zijn geschreven om Lenin en zijn revolutie en 

haar wereldwijde invloed politiek uit te dagen - en dat ze 

de eer wilden nemen voor dergelijke gebeurtenissen in 

de geschiedenis, dus ze dateerden van vóór Lenin en 

Trotski - andere onderzoekers onderzoeken of het 

verhaal is het tegenovergestelde - als het verhaal van 

Lenin en Trotski is gewijzigd - of - als de verhalen van 

Karl Marx en Vladimir Lenin beide zijn gewijzigd. 

 

Veel onderzoekers zeggen dat de hele 

wereldgeschiedenis een leugen is - niet alleen kopieën 

of fouten - ze beweren dat de wereld een totaal andere 

geschiedenis heeft en dat alles is verzonnen om de 

ware geschiedenis te verbergen. 

 

Onderzoekers zeggen dat niet alleen de geschiedenis 

van het christendom een leugen is, maar dat het hele 

boek dat bekend staat als de Bijbel ook een leugen is. 

 

Codex Sinaiticus - Grieks bijbelmanuscript - werd 

vermoedelijk in 1889 ontdekt in Sinai, Egypte. Een 



 

Griekse man genaamd Constantine Simonides - die in 

die tijd een zeer ontwikkelde man was, schreef en 

verkocht zijn eigen valse Bijbelse manuscripten in de 

Griekse taal aan de koning van Griekenland en aan vele 

andere mensen in Europa en de wereld. Historici weten 

dat hij namaakproducten verkocht, maar beweren dat 

sommige van de manuscripten die hij verkocht 

originelen waren die hij zogenaamd op de berg Athos 

had gevonden, maar historici tonen hier geen bewijs 

van. 

 

Constantijn Simonides - dezelfde man - beweerde deze 

Codex Sinaiticusbijbel zelf te hebben geschreven. 

Historici weten dat zoveel van de manuscripten over de 

hele wereld vervalsingen waren - hoogstwaarschijnlijk 

allemaal - en dat Constantine Simonides had 

toegegeven dat dit ook door hem was geschreven. 

 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat Constantine Simonides 

een deskundige schrijver was, maar historici hebben 



 

besloten te negeren dat Constantine Simonides 

duidelijk had toegegeven dat hij het schreef en dat het 

nep was. 

 

Tegenwoordig hebben we ongeveer 5000 manuscripten 

of meer - van het Griekse Nieuwe Testament en de 

meeste zijn totaal verschillend van elkaar en niet eens 

compleet - dit toont je een voorbeeld van hoeveel 

vervalsingen er zijn. 

 

 
 

Onderzoekers stellen ook vraagtekens bij de 

geschiedenis van menselijke talen en hoe ze zijn 

gevormd of gecreëerd. Historici stellen dat de meeste 

talen in de loop van de tijd zijn geëvolueerd, maar 

onderzoekers betwisten dit. De evolutietheorie stelt dat 

we talen ontwikkelden toen we van dieren op mensen 

veranderden. Veel natuurlijke talen hebben geen 

digitale gematria-code - zoals de woorden die we 

verzinnen als we met onze vrienden spreken - of lokale 

dialecten - dit type taal - vertoont normaal gesproken 

geen enkele vorm van digitale gematria-patronen, - en 



 

dat is het ook moeilijk om digitale gematria-

beoordelingen van dergelijke natuurlijke talen te maken. 

 

 
 

Gematria is in feite een code voor het toewijzen van een 

numerieke waarde aan een naam, woord of zin op basis 

van de letters. Elk woord kan meerdere waarden 

hebben, afhankelijk van de gebruikte methode. 

 

Wat is een digitale taal? De meesten van jullie weten het 

waarschijnlijk niet. Maar veel van de moderne talen die 

we gebruiken zijn digitale talen en ze hebben een 

digitale gematria-wiskundecode. Wanneer de digitale 

gematria - wiskundige code - zorgvuldig wordt 

onderzocht - kunnen we duidelijk zien - dat deze 

moderne talen niet zijn geëvolueerd en ze moeten zijn 

gemaakt op een digitaal platform - zoals een computer 

en ze werden vervolgens aan ons gegeven - of de taal 



 

was gemaakt op basis van een taal die al een digitale 

gematria had-wiskundecode. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat iedereen die toegang 

heeft tot digitale technologie gemakkelijk zelf een 

nieuwe digitale taal kan maken, met digitale codes en 

patronen en er geluiden aan kan toevoegen, en dat ze 

een nieuwe taal kunnen creëren zoals ze willen. Een 

andere manier waarop ze gemakkelijk een nieuwe taal 

en alfabet kunnen maken - met een digitale code - is als 

ze de nieuwe taal baseren - op een taal die al een 

digitale gematria heeft-wiskundecode. 

 

Hier is een voorbeeld van Griekse gematria. Veel 

historici beweren dat gematria door mensen is 

ontwikkeld, maar onderzoekers betwisten dit. Gematria 

is zo geavanceerd dat een computer nodig is om het te 

begrijpen en te berekenen. In veel gevallen van 

gematria - we kunnen verbazingwekkende digitale 

patronen en codes zien met betrekking tot de natuur en 

de wereld waarin we leven. De onderstaande tabel toont 

een eenvoudige gematria-grafiek voor de Griekse taal 

en de wiskundige waarden voor de woorden Jezus en 

Christus. Er zijn natuurlijk verschillende soorten 

gematria, sommige soorten met meer geavanceerde 

wiskunde. 

 



 

 
 

Het is duidelijk dat de waarde van de naam Jezus in het 

Grieks in deze gematria-methode 888 is - en 

onderzoekers stellen dat dit geen toeval is, maar zo 

ontworpen moet zijn, toen de taal werd gemaakt of 

wanneer de spelling van het woord was ontworpen. De 

gematria-patronen zijn niet alleen in woorden, maar 

soms ook in zinsopmaak. Onderzoekers wijzen erop dat 

- in eerste instantie lijkt het erop dat gematria het bewijs 

kan zijn - dat iets het woord van God kan zijn - maar een 

dieper begrip van gematria - aantoont dat dit misschien 

helemaal niet het geval is. 

 

Hier is wat gematria uit het Hebreeuwse Oude 

Testament (Jesaja 9.6), in de Hebreeuwse taal, die 

zogenaamd Jezus Christus voorspelt en de 



 

voorspelling zou gelijk zijn aan de gematria-waarde van 

888. 

 

 
 

Merk op dat de gematria die hier worden gezien niet 

rechttoe rechtaan en speculatief is - en het is 

gerangschikt volgens de wensen van de onderzoeker. 

Hier kiest de onderzoeker alleen de som van elke 

zevende letter en niet de rest van de letters. Zulke 

speculatie werkt alleen om soms een patroon te laten 

zien en vaak laat het geen patroon zien. 

 

Veel onderzoekers laten de eerste 17 verzen van het 

Nieuwe Testament (Evangelie van Matteüs in de Bijbel) 

in het Grieks zien - en dat het een verbazingwekkend 

wiskundig patroon laat zien in het ontwerp en de 

structuur van de taal - de onderstaande afbeelding laat 

dit zien 

 



 

 



 

 



 

De afbeelding hierboven toont hoofdstuk 1 - de verzen 

18-25 van het evangelie van Matteüs in de Bijbel - het 

verhaal van de maagdelijke geboorte. Je kunt zien dat 

er een soort wiskundig patroon zit in het taalontwerp en 

de structuur daar 

 

Onderzoekers waren verbaasd over zulke wiskundige 

ontwerpen - het is zo ongelooflijk, zulke codering en 

structuur in veel passages van de Bijbel. Het was 

verbazingwekkend genoeg om sommige onderzoekers 

ervan te overtuigen dat het misschien het woord van 

God was - maar andere onderzoekers die meer kennis 

hadden van mondiale gematria en digitale technologie, 

accepteerden dit niet. 

 

De geschiedenis stelt dat de wereld in het verleden 

geen geavanceerde digitale technologie had - als de 

geschiedenis waar is - dan kan worden beweerd dat een 

dergelijke wiskundige structuur in de Bijbel van 

goddelijke oorsprong is - maar onderzoekers zeggen nu 

dat geschiedenis een leugen is. 

 

Onderzoekers zeggen dat we misschien niet 

voortkwamen uit of evolueerden van een diersoort die 

verwant is aan apen - en dat er aanwijzingen zijn dat 

mensen en talen zijn gemaakt door een geavanceerde 

Schepper - die mensen onze eerste digitale taal heeft 

gegeven die digitaal is gemaakt door de Schepper. . 

 



 

Hieronder staat hoofdstuk 16 - de verzen 9-20 van het 

evangelie volgens Marcus in de Bijbel - het verhaal van 

de opstanding. 

 



 

 



 

Je kunt hier ook een soort wiskundig patroon zien in 

het taalontwerp en de structuur. Er zijn veel passages in 

de Bijbel met zulke codes en patronen, niet alleen in het 

Griekse Nieuwe Testament - maar ook in de 

Hebreeuwse Torah - het Oude Testament. 

 

Hieronder staat het allereerste vers van het boek 

Genesis in de Bijbel. De eerste zeven woorden vormen 

een beroemde zin die velen in de wereld kennen - in het 

begin - dat God de hemel en de aarde schiep. 

 

 
 

Hieronder kunnen we de wiskundige patronen zien in de 

eerste 7 openingswoorden van de Bijbel - in het boek 

Genesis 



 

 



 



 

Er is een verbazingwekkend digitaal patroon in deze zin 

en in veel delen van de Torah - het Oude Testament in 

het Hebreeuws, wat zo verbazingwekkend is. Veel 

mensen zouden beweren dat dit het woord van God is 

en het kan een bewijs zijn dat de Bijbel in het verleden 

niet is gewijzigd 

 

Op het eerste gezicht - velen die geen experts in 

Gematria zijn, zullen geschokt zijn en het zou hun 

geloof en overtuiging kunnen beïnvloeden. Oké - laten 

we nu eens kijken naar de Arabische Koran en we 

zullen vergelijkbare digitale patronen en structuren 

vinden. Het woord SURA - betekent in het Engels 

hoofdstuk. 

 

 
 



 

En hier is nog wat meer uit de Arabische Koran 

 

 
 

Onderzoekers hebben erop gewezen dat de gemiddelde 

mens er erg lang over doet om deze wiskundige digitale 

patronen te berekenen of te begrijpen. 

 

Hieronder vindt u meer gematria uit de Arabische Koran 

 



 

 
 

Hieronder staan enkele geavanceerde codes en 

patronen in de Arabische Koran. Het toont het aantal 

keren dat bepaalde letters voorkomen in bepaalde 

hoofdstukken, in de Arabische Koran, en ze vormen een 

verbazingwekkend en ongelooflijk digitaal patroon. 

 



 

 
 

In feite hebben onderzoekers in de gematria van de 

Arabische Koran veel verbazingwekkende digitale 

patronen gevonden die gelijk zijn aan wetenschap en 

natuur. 



 

 

Onderzoekers hebben benadrukt dat als je besluit 

Gematria en codes in religieuze teksten te bestuderen - 

je heel voorzichtig moet zijn - veel informatie die er is 

vervalst is voor religieuze en politieke organisaties, dus 

er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan. 

 

Laten we nu eens kijken naar enkele digitale gematria-

patronen in moderne talen zoals Engels - hieronder is 

een tabel om eenvoudige Engelse gematria te 

berekenen 

 

 
 

Hieronder staan de wiskundige voorbeelden van 

gematria van veel Engelse woorden - onderzoekers 

wijzen erop dat als je goed kijkt - je een digitaal patroon 



 

zult vinden in veel woorden en zinnen in de Engelse taal 

- maar niet altijd 

 

Adolf Hitler=110 

Osama bin laden=110 

September eleven=166 

Twin towers=166 

Jesus=74 

Cross=74 

Messiah=74 

Gospel=74 

Muhammad 74 

 

veel Joodse Britten schrijven het woord God als volgt - 

G_d 

 

G_d=74 

Jewish=74 

 

born= 49                   live = 48 

after = 50               before = 51 

machine = 53                engine = 54 

power = 77              ability = 78 

opening = 80                closing = 79 

Internet = 105              network = 106 

 

Inch=34                           Measurement=134 

Hot=43                                      Cold=34 

Dry=47                                     Wet=48 

Cloudy=80                             Weather=80 



 

Pollution=134                       Global warming=134 

 

Fossil fuels=143 

 

Godzilla=86                           Tokyo=86 

Autobots=113                  Decepticons=113 

Snow white=136                 Seven dwarfs=136 

 

Mary = M13+A1+R18+Y25 = 57 

Magdalen = M13+A1+G7+D4+A1+L12+E5+N14 = 57 

 

Elah=26 

Elohim=62 

YHVH=63 

YHWH=64 

God=26 

YHWH in Hebrew is 26 

 

woman + man = 94 

being + human = 94 

adult + child = 94 

black + white = 94 

beginning + end = 104 

open + close = 104 

 

Zoals je kunt zien - Engels is een digitale taal met 

digitale patronen - en niet alleen digitaal, het is ook 

gemaakt om woorden en nieuwe woorden digitaal op te 

nemen om een digitaal ontwerp te maken. Vooral voor 

woorden die op elkaar lijken. Bijvoorbeeld - G_d en 



 

Mohammed en Jezus hebben de gematria van 74, en dit 

zou je kunnen zeggen is het geheim van 4 juli, dat we 

kennen als Onafhankelijkheidsdag - Juli is de 7 maand 

(Verenigde Staten van Amerika - 

Onafhankelijkheidsdag). 

Veel onderzoekers beweren dat Onafhankelijkheidsdag 

in het verleden nooit heeft plaatsgevonden en volledig 

is gemaakt om de wiskunde van G_d en Mohammed en 

Jezus te evenaren. 

 

 
 

Laten we nu eens kijken naar gematria in de Franse taal 

- als u de woorden niet begrijpt - gebruik een Frans 

woordenboek om de betekenis van de woorden te 

kennen. 

 

Droite + gauche 71+45=116 

Enfer + paradis 48+68=116 

Anges + démons  46+70=116 



 

bien + mauvais 30+86=116 

dieu + christ 39+77=116 

 

tohu=64 + bohu=46 

bois=45 + braise=54 

eau=27 + glace=72 

 

magie=35 + mirage=53 

parfum=75 + rose=57 

Israel = 64 + juif = 46 

faible = 35 + maigre = 53 

 

religion = 89 + théogonie = 98 

calendrier = 89 + zodiaque = 98 

corbeau=65 + noir=56 

fée = 16 + farfadet = 61 

 

Bien=30 + bon=31 

Feu=32 + diable=33 

Ecole=40 + académie=41 

Carré=45 + Cercle=46 

 

neuf=46 + oeuf=47 (homophonie) 

bique = 54 + brebis = 55 

anneau=56 + alliance=57 

manger=58 + repas=59 

 

charbon=61 + cheminée=62 

Torah = 62 + YHVH = 63 

Elohim = 62 + dieux = 63 



 

Penis = 63 + semence = 64 

 

alphabet=65 + livre=66 

argent = 65 + butin = 66 

Maître=66 + Esclave=67 

Près=68 + prêt=69 (homophonie) 

 

trajet=74 + voyage=75 

yeux=75 + regarder=76 

trois=81 + trente=82 

lecteur=84 + livres=85 

 

pudeur=85 + vertu=86 

séraphin=90 + angélique=91 

idéogramme=90 + symbole=91 

divinité = 92, sainteté = 93 + ascétisme = 94 

ovation = 96 + adulation = 97 

 

Als je naar de digitale patronen in de Franse taal kijkt, 

zijn ze heel anders dan Engels en uniek en super 

verbazingwekkend. Frans is een Latijnse taal en tot op 

zekere hoogte vergelijkbaar met Engels en daarom 

moet het een vergelijkbare gematria hebben als Engels? 

Onderzoekers laten zien dat het totaal anders is en dat 

kunnen we zien aan het digitale bewijs hierboven. 

 

Onderzoekers stellen nu dat deze moderne talen niet 

zijn geëvolueerd en dat ze moeten zijn gemaakt op een 

digitaal platform zoals een computer en vervolgens aan 

ons zijn gegeven - of dat de talen zijn gemaakt - op 



 

basis van een taal die al een digitale gematria had- 

wiskundige code. 

 

Het is heel gemakkelijk en eenvoudig om een nieuwe 

digitale taal en een nieuw geschreven alfabet te creëren 

met je eigen klanken - vanuit een bestaande digitale taal 

zoals Engels of Frans of Hebreeuws of Arabisch of 

Slavisch - je hebt er zelfs geen computer voor nodig - 

maar om de originele digitale talen te creëren - je hebt 

een geavanceerde computer nodig - weten de meeste 

mensen dit niet. 

 

Welke taal was de originele taal - Engels of Frans of 

Hebreeuws of Arabisch of Slavisch? Dit is een andere 

vraag die onderzoekers stellen - of zijn ze onafhankelijk 

gemaakt vanaf dezelfde computer of zijn ze gemaakt op 

basis van elkaar of vanuit een andere digitale 

mastertaal? 

 

Veel onderzoekers hebben geconcludeerd dat mensen 

niet afkomstig zijn van of evolueerden van een diersoort 

zoals apen en dat het digitale ontwerp in talen 

bijvoorbeeld het bewijs is dat de eerste digitale taal is 

gemaakt - misschien door een gevorderde Schepper, en 

dat deze eerste taal dat wel was digitaal gemaakt door 

de Schepper. Sommige onderzoekers stellen dat deze 

eerste taal mogelijk Hebreeuws was, terwijl anderen 

zeggen dat het Slavisch of Arabisch of Grieks of zelfs 

Sanskriet kan zijn. 

 



 

Omdat veel talen een digitaal patroon hebben en veel 

verschillende patronen vertonen - soms gelijk aan de 

natuur - is het daarom gemakkelijk om digitale codes en 

patronen in echte teksten te vinden. Sommige van de 

digitale patronen in de Bijbel en de Arabische Koran 

zijn zo verbazingwekkend en je zou kunnen denken dat 

beide boeken misschien een soort van geavanceerde 

oorsprong hebben gehad vanwege de digitale patronen. 

Maar onderzoekers stellen dat we voorzichtig moeten 

zijn voordat we dergelijke beweringen doen. 

 

Er zijn bijvoorbeeld vele duizenden verschillende 

kopieën en versies van de Bijbel in de wereld die 

tegenwoordig van elkaar verschillen, en wie weet welke 

digitale codes ze allemaal hebben. Ook omdat talen 

digitaal zijn - het is heel gemakkelijk om digitale 

patronen in elk boek of in elk zinnen te vinden en deze 

kunnen door mensen worden gemanipuleerd. 

 

Onderzoekers stellen dat als je naar de 

wereldgeschiedenis kijkt, je zult zien dat ze van land tot 

land allemaal van elkaar hebben gekopieerd en nieuwe 

verhalen en gebeurtenissen hebben toegevoegd en 

verwijderd zoals ze wilden. Er is natuurlijk een echte 

geschiedenis voor de hele wereld - en omdat 

onderzoekers stellen dat geschiedenis een leugen is - is 

de grote vraag - wat is echte geschiedenis? 

 

Wat betreft talen merkten onderzoekers op dat de 

meeste naties van de wereld nieuwe talen opgelegd 



 

kregen, door nieuwe natiestaten die zich in de 

afgelopen 150 jaar hebben gevormd. Veel onderzoekers 

ontdekten dat veel van deze nieuwe talen zijn gemaakt 

op basis van oudere originele talen. Onderzoekers 

geloven dat er met opzet nieuwe talen zijn gecreëerd 

om de mensen van de wereld uit hun ware geschiedenis 

en ware cultuur te verwijderen. 

 

Toen het verstedelijkingsproces de afgelopen 150 jaar 

toenam, gingen mensen wonen in stadsgebieden die 

onder controle stonden van de natiestaat. Scholen, 

radio, televisie, kranten en boeken promootten allemaal 

de nieuw gecreëerde talen en deze moderne nieuw 

gecreëerde talen vervingen de oorspronkelijke echte 

talen die mensen oorspronkelijk spraken. 

 

Dit is tegenwoordig heel duidelijk te zien, bijvoorbeeld 

wanneer Zuid-Amerikaanse migranten in Amerika gaan 

wonen - binnen 30 tot 50 jaar spreken veel van hun 

kinderen of kleinkinderen geen Spaans. Een ander 

voorbeeld is wanneer migranten uit Arabische landen in 

Frankrijk gaan wonen, - binnen 30 tot 50 jaar spreken 

veel van hun kinderen of kleinkinderen geen Arabisch. 

Een ander voorbeeld is wanneer migranten uit China in 

Japan gaan wonen, - binnen 30 tot 50 jaar kunnen veel 

van hun kinderen of kleinkinderen geen Chinees 

spreken. 

 

Rusland is het grootste land ter wereld en tegenwoordig 

wordt de moderne Russische taal door miljoenen 



 

mensen over de hele wereld gesproken. Russisch wordt 

voornamelijk gesproken in Rusland, Wit-Rusland, 

Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Azerbeidzjan, Estland, 

Georgië, Letland, Litouwen, Moldavië, Tadzjikistan, 

Turkmenistan en Oezbekistan. 

 

Wat mensen niet weten, is dat de moderne Russische 

taal tussen 1900 en 1930 werd gecreëerd en vervolgens 

door de Sovjet-Unie aan het volk werd opgelegd. 

 

 
 

Het alfabet is veranderd en duizenden nieuwe woorden 

zijn aan de taal toegevoegd. De manier waarop de taal 

werd gesproken, was totaal veranderd. De 

aanpassingen waren zo groot dat velen het een andere 

taal noemden. Het was een totale taalrevolutie. 

 



 

 
 

Ook veel mensen in Rusland spraken in die tijd andere 

talen en andere soorten dialecten. Veel mensen spraken 

bijvoorbeeld oud-Duitse dialecten of oude Tataarse 

talen. Door de taalverandering konden veel mensen 

oude literatuur niet meer goed lezen of begrijpen. 

 

Italië is tegenwoordig een belangrijk land in Europa met 

meer dan 60 miljoen mensen. De taal die daar wordt 

gesproken is modern Italiaans. Maar onderzoekers 

ontdekten dat de meeste Italianen deze taal honderd 

jaar geleden niet eens konden spreken. 

 

 
 

Zelfs in 1950 sprak minder dan 20 procent van de 

Italianen daadwerkelijk Italiaans. Dit betekent dat meer 



 

dan 80 procent van de Italianen in 1950 geen Italiaans 

sprak. 

 

 
 

Wat nog erger is, is dat naar schatting 2,5 procent van 

de mensen in 1861 gestandaardiseerd Italiaans sprak en 

97,5 procent van de mensen het niet sprak. 

 

Een serieuze vraag is welke taal de mensen in Italië 

honderd jaar geleden spraken? 

 

 
 



 

Een ding dat onderzoekers opvielen, was dat de meest 

voorkomende achternaam in Italië Rossi en Russo was. 

Rossi en Russo leken erg op het woord Rossiya, wat 

een ander woord is voor Rusland. Onderzoekers 

realiseerden zich dat de Rossi eigenlijk afkomstig 

waren van de Rasi-mensen die bekend staan als 

Etrusken 

 

 
 

Volgens historici werd de Etruskische taal in veel delen 

van Italië gesproken en stierf 2000 jaar geleden en werd 

vervangen door Latijn. Maar veel onderzoekers geloven 

nu dat dit verhaal een leugen is en onderzoeken 

overeenkomsten tussen de Etruskische taal en 

Slavische en Arabische en Germaanse talen. 

 

De Oudrussische taal is niet precies wat we denken dat 

het is, veel onderzoekers hebben overeenkomsten 

gevonden tussen Oudrussische en Slavische talen en 

Oudduits en andere regionale Europese talen. 

 



 

 
 

De Etrusken van Italië noemden zichzelf eigenlijk Ras of 

Rasa of Rasi of Rassen. Veel onderzoekers 

onderzoeken nu de Etruskische beschaving en geloven 

dat deze niet duizenden jaren oud is, maar mogelijk een 

recentere beschaving was. 

 

Turkije is een belangrijk land in Europa en Azië en heeft 

meer dan 80 miljoen inwoners. De taal die daar wordt 

gesproken is modern Turks. Maar onderzoekers 

ontdekten dat de meeste Turken honderd jaar geleden 

deze moderne versie van het Turks niet eens konden 

spreken. 

 

 
 



 

Veel mensen in Turkije spraken in die tijd Turkse 

dialecten en deze dialecten bevatten duizenden 

Arabische en Perzische woorden. Zelfs het schrift in 

Turkije was het Arabische schrift. Veel mensen in 

Turkije spraken destijds ook veel andere talen, zoals 

Oud-Albanees en andere oud-Europese talen. 

 

De Turkse republiek veranderde dit allemaal in de jaren 

1920. Veel Arabische woorden zijn uit de taal verwijderd 

en veel nieuwe woorden zijn ontleend aan dialecten van 

Turkse stammen in Centraal-Azië en veel woorden zijn 

ontleend aan andere talen. De verandering was zo groot 

dat duizenden woorden aan de taal werden toegevoegd 

en verwijderd en het schrijfscript werd veranderd van 

Arabisch naar een Latijns schrift. 

 

 
 

De mensen die de verandering lieten plaatsvinden, 

wisten precies wat ze aan het doen waren. Ze wisten dat 

zulke radicale veranderingen de mensen zouden 

afsnijden van hun historische en culturele wortels. 

Tegenwoordig kunnen Turkse mensen de boeken en 

documenten uit het verleden niet eens meer lezen. 



 

 

Spanje is een belangrijk land in Europa en de Spaanse 

taal is tegenwoordig een van de meest gesproken talen 

ter wereld door miljoenen mensen over de hele wereld. 

Spaans wordt gesproken in Mexico, Colombia, Spanje, 

Argentinië, Peru, Venezuela, Chili, Ecuador, Guatemala, 

Cuba, Bolivia, Dominicaanse Republiek, Honduras, 

Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 

Uruguay, Puerto Rico, Equatoriaal-Guinea en in veel 

andere landen. 

 

Wat mensen niet weten, is dat de meeste mensen in 

deze landen honderd jaar geleden helemaal geen 

Spaans spraken en dat de Spaanse taal in veel van deze 

landen in de afgelopen 100 jaar werd opgelegd of 

opgedrongen aan de mensen. Geschat wordt dat 80 

procent van de mensen in Spanje in 1930 niet eens 

modern Spaans sprak. De Spaanse regering onder 

leiding van generaal Franco verbood alle andere talen in 

Spanje en dwong de Spaanse taal aan de Spaanse 

bevolking. 

 



 

  
 

De regionale talen en dialecten omvatten Catalaans 

(Valenciaans), Galicisch, Baskisch en Andalusisch 

(Arabisch). Het verhaal en de oorsprong van de 

menselijke taal is een ander lang verhaal dat te lang is 

om hier op te noemen. Generaal Franco wist dat als hij 

de oorspronkelijke cultuur en taal en geschiedenis van 

de mensen kon vervangen, hij het nieuwe Spanje zou 

kunnen creëren dat hij wilde creëren. 

 

Een soortgelijk patroon van taalverandering was de 

afgelopen 150 jaar in veel landen over de hele wereld te 

zien. Veel onderzoekers merkten op dat dit beleid 

mogelijk opzettelijk is gedaan om mensen uit het 

verleden te verwijderen en de ware geschiedenis van de 

wereld te verbergen. Onderzoekers kwamen tot de 

conclusie dat niet alleen de wereldgeschiedenis was 

veranderd, maar ook de talen van de mensen. 

 



 

Onderzoekers begonnen zich af te vragen waarom 

iemand de geschiedenis van de hele wereld zou willen 

veranderen? Waarom zou iemand de talen van de hele 

wereld willen veranderen? 

 

Als mensen verteld worden over de Amerikaanse 

geschiedenis - historici geven je de indruk dat de 

inheemse Amerikanen (de oorspronkelijke bevolking 

van Noord- en Zuid-Amerika) - er ongeveer hetzelfde 

uitzagen als de mensen op de foto hieronder (een soort 

Aziaten). Historici geven de inheemse Amerikanen  

namen zoals - Amerikaanse indianen 

 

 
 

Wat historici niet duidelijk maken, is dat veel van deze 

zogenaamde Amerikaanse Indianen waarschijnlijk 

eigenlijk wittere mensen waren, net als elke andere 

blanke Europeaan. 



 

 

Hieronder is een foto van een Abenaki Indiase leider 

vandaag 

 

 
 

Hieronder staan Cherokee-indianen uit Florida - VS. 

 

 



 

 

Hieronder staan Abenaki-indianen met traditionele 

kleding en ze hebben duidelijk een wittere huid 

 

 
 

Historici hebben de wereld de indruk gegeven dat 

Amerika een land was van de inheemse Amerikanen - 

van Aziatische volkeren - maar ze vermelden zelden dat 

veel van de inheemse bevolking waarschijnlijk een 

blanke of misschien zelfs een zwarte huidskleur had. 

 

De historici zeggen over het algemeen dat de blanke 

Europeanen de afgelopen honderd jaar naar Amerika 

zijn gegaan en daar met geweld Afrikaanse slaven 

hebben meegenomen - tegenwoordig staan ze bekend 

als Afro-Amerikanen. 

 



 

Onderzoekers stellen dat het bewijs aantoont dat veel 

van de inheemse Amerikanen misschien blanken waren, 

maar in de afgelopen 100 jaar of zo moeten veel van de 

blanke inheemse Amerikanen zich hebben gemengd 

met Europese immigranten. 

 

Veel wereldgeschiedenis is geschreven door mensen 

met een wittere huid - en veel geschiedenis toont 

vooringenomenheid en racisme jegens mensen van het 

Aziatische en Afrikaanse type. 

 

Wat historici over het algemeen hebben gezegd, is dat 

de Afro-Amerikanen als slaven naar Amerika werden 

gebracht - geen erg mooi verhaal - maar onderzoekers 

wijzen erop dat het bewijs aantoont dat het verhaal van 

de slavernij misschien helemaal niet waar is. 

 

 



 

 

Hier zijn enkele de inheemse Amerikanen in Californië 

in 1870 - een ding dat op deze foto kan worden 

opgemerkt, is dat ze een zwarte huidskleur hebben. 

 

 
 



 

Hierboven is een dame van waarschijnlijk een van de 

Seminole-indianen - onderzoekers bestuderen nog 

steeds de achtergrond van deze dame en de foto - maar 

één ding is zeker - ze heeft een zwarte huidskleur 

 

 
 

Hierboven staan de inheemse Amerikanen van de 

Shoshone-stam in Salt Lake City, Utah, Verenigde 

Staten van Amerika - 1860 - de mensen op de foto zien 

er niet blank of Indisch of Aziatisch uit - maar hebben 

een zwarte huidskleur 

 

Onderzoekers wijzen op veel van dit bewijs - en ze 

zeggen dat historici misschien hebben gelogen - om de 

ware geschiedenis van Amerika te verbergen. 



 

 

 
 

Wat heel vreemd is - is dat veel zwarte mensen in 

Amerika - worden genoemd - Afro-Amerikanen en veel 

inheemse Amerikanen worden Latino's of Hispanics 

genoemd - maar blanke Europeanen worden door de 

meeste mensen - Amerikanen - genoemd. 

 

Onderzoekers hebben erop gewezen dat dit vreemd is - 

omdat historici zeggen dat de blanke Europeanen 

immigranten zijn in Amerika. Als het immigranten zijn - 

onderzoekers vragen waarom ze geen Europese 

Amerikanen worden genoemd - zeggen de historici 

immers dat het immigranten uit Europa zijn. Als zwarte 

mensen de naam - Afro-Amerikaan - krijgen, waarom 



 

krijgen blanken dan niet de naam - Europese 

Amerikaan? 

 

Wat als de ware geschiedenis van Amerika - is dat 

zwarte mensen geen slaven uit Afrika waren - maar ook 

inboorlingen waren? Wat als de waarheid is dat ze in 

hun eigen land tot slaaf zijn gemaakt en hebben laten 

geloven dat ze buitenlanders in Amerika zijn - en ten 

onrechte hebben laten geloven dat hun huis in Afrika 

ligt? 

 

Ja, er was veel slavernij in Amerika - er waren blanke 

slaven - Aziatische slaven en zwarte slaven - maar het 

verhaal dat Afro-Amerikanen uit Afrika komen en als 

slaven werden verscheept - wordt door onderzoekers in 

twijfel getrokken. Er is veel bewijs dat aantoont dat veel 

zwarte mensen - waarschijnlijk in werkelijkheid zwarte 

Amerikanen waren en geen Afro-Amerikanen. 

 

Het Maya-volk wordt tegenwoordig bijvoorbeeld verteld 

dat zij de inheemse bevolking van Amerika zijn 

 



 

 
 

Historici stellen dat rond het jaar 1500 - er waren naar 

schatting 150 miljoen inheemse Amerikanen volkeren - 

destijds in Noord- en Zuid-Amerika woonden. (Deze 

mensen staan ook bekend als Amerikaanse Indianen of 

inheemse volkeren) 

 



 

 
 

Amerika - noord en zuid - is een heel groot deel van de 

wereld en niet klein. Wat historici zeggen is dat deze 

zogenaamde indianen of inheemse Amerikanen - 90% 

tot 95% van deze mensen vandaag dood zijn. 

 



 

 
 

Gebaseerd op de groei van de wereldbevolking in de 

afgelopen 5 eeuwen - zouden er vandaag de dag 

honderden miljoenen Indiaanse mensen in leven 

moeten zijn. Maar dit is niet het geval, omdat de 

meesten van hen zouden zijn overleden na 1492, nadat 

de Europeanen naar Noord- en Zuid-Amerika waren 

gegaan, volgens de claims van historici. 

 

Onderzoekers twijfelen aan dit verhaal en stellen het in 

twijfel, en beweren dat het totaal onjuist kan zijn. 

 

Onderzoekers stellen dat de geschiedenis van Europa 

en Amerika opnieuw moet worden bekeken. De 

geschiedenis van Amerika lijkt te zijn geschreven op 

een manier die de volkeren met een witte huid 

begunstigt in vergelijking met de volkeren met een 

zwarte huid. Vanwege de overduidelijke 

vooringenomenheid en racisme die worden gezien in de 

manier waarop de Amerikaanse geschiedenis is 

geschreven, zitten er duidelijk veel leugens in. Veel 



 

verhalen en gebeurtenissen en foto's en 

bewijsmateriaal zijn mogelijk vervalst om overeen te 

stemmen met een nepgeschiedenis - dus onderzoekers 

geloven dat de geschiedenis van Amerika een leugen is. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat bijvoorbeeld 

Onafhankelijkheidsdag een totale verzinsel kan zijn en 

ook vele andere evenementen. Veel Afro-Amerikaanse 

onderzoekers stellen dat de geschiedenis van de 

Verenigde Staten een leugen is en deze leugen is 

gemaakt om de ware geschiedenis van zwarte 

Amerikaanse mensen te verbergen - die inheems waren 

in het Amerikaanse land. 

 

Veel onderzoekers wijzen erop dat de echte Black 

American-geschiedenis is gestolen en dat het verhaal 

van de slavernij een totale leugen is - en dat deze 

leugen is gemaakt zodat het land van het Black 

American-volk kan worden gestolen - en ook zodat het 

Black American-volk - zullen geen aanspraak maken op 

de Amerikaanse continenten als hun voorouderlijk huis 

- omdat het zogenaamde Afrikaanse slavenimmigranten 

zijn. 

 

Tussen 1850 en 1930 werden naar schatting 250.000 

kinderen - uit steden in Amerika en Europa - met de 

trein naar het midden en westen van het Noord-

Amerikaanse continent - het middenwesten - gestuurd. 

 

Deze treinen staan bekend als de Orphan Trains 



 

 

 
 

Ze werden met de trein naar zogenaamde 

pleeggezinnen gestuurd om daar te worden verzorgd. 

Veel andere kinderen gingen met andere 

vervoermiddelen naar het middenwesten, zoals reizen 

per boot en paard. Veel van de kinderen werden 

ontvoerd of met geweld weggevoerd bij hun moeders 

en vaders uit steden in Amerika en in Europa en het 

Midden-Oosten. 

 



 

 
 

Veel van deze kinderen werden vervolgens verkocht - 

het was big business - en velen werden gebruikt als 

slaven in boerderijen en fabrieken - veel historici 

proberen deze slavernij aan te tonen - als een soort 

adoptie - maar het was slavernij. 

 



 

 
 

Een ding dat vreemd was aan deze slavernij die destijds 

in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada en 

een groot deel van Zuid-Amerika en Australië 

plaatsvond, was dat er heel weinig zwarte of Afrikaanse 

kinderen in deze weestreinen werden gestuurd. 

 

 
 



 

Onderzoekers vonden dit vreemd - omdat het verhaal 

van slavernij zich vooral richt op zwarte slavernij. Veel 

boeren en fabrieken in Amerika gaven de voorkeur aan 

voornamelijk blanke kinderen of kinderen uit het 

Midden-Oosten en de meeste mensen weigerden zwarte 

kinderen totaal. 

 

Historici beweren dat de slavenhandel van zwarte 

mensen in Amerika - grotendeels eindigde in 1865 en de 

slavenhandel meestal vóór deze datum plaatsvond - 

maar onderzoekers beweren dat dit verhaal helemaal 

niet waar is en dat het een leugen is. 

 

 
 

De Cherokee zijn een van de inheemse volkeren van 

Amerika. Vóór de 18e eeuw leefden ze voornamelijk in 

de gebieden van - Noord- en Zuid-Carolina - Tennessee 

- Georgia en Alabama. 



 

 

 
 

Een man genaamd Ostenaco was een oorlogshoofd van 

het Cherokee-volk en zijn portret werd gemaakt in 1762. 

Als we zijn portret vandaag vergelijken - Ostenaco ziet 

er niet uit als een Aziatisch type persoon - maar ziet 

eruit als een zwarte persoon. Onderzoekers wijzen 

hierop en stellen dat Ostenaco en zijn volk 

waarschijnlijk zwarte mensen waren en dat ze inheemse 

Amerikanen zijn en geen Afrikaanse slaven of 

immigranten naar Amerika. 

 



 

 
 

Ninigret was het hoofd van een zogenaamd inheemse 

Amerikanen volk dat tussen de stad Boston en de stad 

New York woonde - gevestigd in Rhode Island. 

 

 



 

 

Als we zijn portret vandaag vergelijken - Ninigret ziet er 

niet uit als een Aziatisch of Indisch type persoon - maar 

lijkt het meer op een zwarte persoon. 

 

Onderzoekers wijzen hierop en stellen dat Ninigret en 

zijn mensen waarschijnlijk zwarte mensen waren en dat 

ze inheemse Amerikanen zijn - en geen Afrikaanse 

slaven of immigranten naar Amerika. 

 

Hieronder ziet u een vergelijking van gelaatstrekken van 

Ninigret en zijn ogen vergeleken met een zwarte 

persoon en er zijn duidelijke overeenkomsten te zien. 

 

 
 



 

De Niitsitapi-mensen of Blackfoot Native Indianen leven 

in de Amerikaanse staat Montana en in de Canadese 

provincies Alberta en Saskatchewan. 

 

 
 

Een foto van een zogenaamde Blackfoot Native Indian 

American werd genomen in 1890 - de man stond bekend 

als - Winnipeg Jack - Dog Child 

 



 

 
 

Het is duidelijk te zien dat deze man een zwarte persoon 

was. Onderzoekers wijzen erop dat er bewijs is om aan 

te tonen dat inheemse Amerikanen onder meer de 

volgende omvatten: blanke en Aziatische type natives 

en ook zwarte natives. Kijkend naar de weesentreinen 

en het bewijs dat onderzoekers presenteren, laat het 

zien dat veel zwarte mensen tot de inheemse 

Amerikaanse volkeren behoorden. 

 

Onderzoekers twijfelen aan het verhaal van Afrikaanse 

slaven die als gevangenen in schepen worden 

verscheept naar Amerika. Volgens historici duurde een 

gemiddeld schip van Afrika naar Amerika in 1800 enkele 

weken. 

 



 

 
 

Hoeveel slaven werden er op elk schip meegenomen en 

wat aten ze gedurende enkele weken - en hoe deden ze 

hun toilet op de schepen - als ze gevangenen waren? 

De schepen waren geen moderne schepen zoals 

vandaag - onderzoekers stellen dat het verhaal 

helemaal nergens op slaat en dat het een grote leugen 

en een grote grap is. 

 

De Slag om de Kleine Bighorn - 1876 - is een zeer 

bekende en belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis 

van de Verenigde Staten van Amerika. Dit was een strijd 

die vermoedelijk de beroemde inheemse Amerikanen 

stammen Lakota en Cheyenne en Arapaho omvatte. 

 



 

 
 

Historici stellen dat de Slag een overwinning was voor 

de Amerikaanse Indianen 

 

 
 

Een van de Indianen die in deze strijd vocht, was een 

man die bekend stond als Flying Hawk 

 



 

 
 

Een andere beroemde man van de Lakota-stam was een 

man genaamd Sitting Bull - die vocht in de Battle of the 

Little Bighorn 

 

 
 

Een belangrijke soldaat in de Amerikaanse 

Burgeroorlog 1863-1865 en in de Indische Oorlogen 

1868-1872 was een zeer beroemde man genaamd 

Buffalo Bill 



 

 

 
 

Hieronder is een foto van Flying Hawk en Buffalo Bill in 

1915 

 



 

 
 

Onderzoekers vonden het vreemd om mensen van 

tegengestelde kanten te zien die elkaar vermoordden - 

samen op zo'n vriendelijke foto. 

 



 

 
 

Volgens historici - Buffalo Bill en vele andere 

zakenmensen deden shows in heel Amerika en Europa - 

en deze uitvoeringen gingen over de Amerikaanse 

Burgeroorlog en de Indische Oorlogen - inheemse 

Amerikanen oorlogen. 

 

Deze shows waren zo populair - bijvoorbeeld - in één 

stad bijvoorbeeld - Londen - Buffalo Bills Wild West 

Show - had in oktober 1887 meer dan 2,5 miljoen 

kaartjes verkocht. Het was big business met een waarde 

van miljoenen en miljoenen dollars. Er waren niet alleen 

veel shows, maar veel boeken verdienden geld met 

dergelijke verhalen en er werd veel kinderspeelgoed en 

andere artefacten verkocht - het was big business - een 

manier om enorm veel geld te verdienen. 

 



 

Onderzoekers hebben erop gewezen dat dezelfde 

mensen die elkaar zogenaamd vermoordden op het 

slagveld - ook acteurs waren in dergelijke shows. 

 

 
 

Sitting Bull en Flying Hawk en Geronimo (van de 

Apache indianenstam) - waren nu allemaal plotseling 

acteurs in Buffalo Bills Wild West Show. Veel andere 

Amerikaanse Indianen die vechters waren in de 

oorlogen - waren nu plotseling en op mysterieuze wijze 

acteurs in veel van de verschillende shows in Amerika 

en over de hele wereld. 

 

Onderzoekers vonden het vreemd dat dezelfde 

Amerikaanse soldaten die inheemse Amerikanen en 



 

hun mensen en families vermoordden - nu samen 

werkten en op reis waren - en samen dronken en 

lachten - veel geld verdienden in hun shows. En ze 

acteerden en maakten komische uitvoeringen over 

dezelfde oorlogen - alsof er niets was gebeurd - en er 

was geen haat of littekens overgebleven van de 

zogenaamde oorlogen - waar veel mensen zogenaamd 

waren omgekomen. Veel van deze mensen die in de 

shows optraden - werden verondersteld moordenaars 

en verkrachters en oorlogsmisdadigers te zijn - maar ze 

waren ook acteurs. Onderzoekers vroegen: wat is er 

aan de hand? 

 

Na elke oorlog is er veel haat tussen twee kanten en het 

duurt vele decennia om de pijn te verhelpen. Veel 

oorlogsvijanden worden gewoonlijk in de gevangenis 

aangetroffen of zouden worden geëxecuteerd wegens 

oorlogsmisdaden en moord. Maar deze mensen waren 

samen op pad om geld te verdienen en te feesten en te 

acteren. Stel je voor dat je Saddam en George Bush en 

Osama en de leiders van Iran en Noord-Koreaans en de 

Clintons - allemaal als vrienden vandaag - samen zien 

optreden en samen leven en samen reizen en acteren. 

Het leek allemaal een grote grap. 

 

Dit deed onderzoekers zich afvragen - of de 

Amerikaanse Burgeroorlog en de Indische Oorlogen - 

inheemse Amerikanen oorlogen - of deze oorlogen echt 

plaatsvonden zoals ons wordt verteld - of waren ze 

slechts onderdeel van een show - en vervalste 



 

gebeurtenissen - en vervalste de geschiedenis? En al 

het fotobewijs van de oorlogen - zijn ze gemaakt door 

de acteurs? En zo ja, wat is de echte geschiedenis van 

Amerika? 

 

Er is veel schade te zien in de steden waar de 

Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamd heeft 

plaatsgevonden - of is die schade veroorzaakt door 

andere gebeurtenissen en is de ware geschiedenis 

gewijzigd? 

 

Er is veel bewijs te zien van problemen tussen 

Amerikaanse inheemse Indianen en blanke Europese 

immigranten - en er kunnen veel gebeurtenissen 

hebben plaatsgevonden - maar zijn ze vervalst om een 

nieuwe geschiedenis te creëren - om een grotere 

oorspronkelijke geschiedenis te verbergen? 

 

Onderzoekers trokken de slavernij in twijfel en ze 

vonden blanke kinderen als slaven die werden 

meegenomen in weestreinen en ze vonden bewijs dat 

zwarte Amerikanen aantoonde - als inheemse volkeren 

van Amerika. Ook vonden ze veel bewijs om aan te 

tonen dat het verhaal van George Washington een 

totale leugen was. Hieronder staan voorbeelden van 

enkele feiten waarop onderzoekers hebben gewezen - 

met betrekking tot de geschiedenis ten tijde van George 

Washington 

 



 

Wie was George Washington - de veronderstelde eerste 

president van de Verenigde Staten van Amerika? 

 

 
 

Washington Dc is de hoofdstad van de Verenigde 

Staten van Amerika - hieronder is een kaart met de 

locatie van de stad 

 



 

 
 

Zoals je kunt zien - Washington Dc ligt in het midden - 

tussen de staten Virginia en Maryland 

 

 
 

Volgens het christendom en de islam - Jezus Christus 

had een moeder die bekend stond als de Maagd Maria - 



 

omdat ze maagd was op het moment dat Jezus Christus 

werd geboren 

 

 
 

George Washington, de eerste president van de 

Verenigde Staten van Amerika, werd geboren in Virginia 

en zijn moeder heette Mary Ball Washington 

 

 
 



 

Mary Ball Washington - haar moeder heette ook Mary en 

haar vader heette Joseph - en Joseph was getrouwd 

met een andere dame voordat hij met Mary trouwde 

 

 
 

Volgens christelijke tradities - de moeder van Jezus 

Christus - was de Maagd Maria getrouwd met een man 

genaamd Jozef - en was Jozef met een andere dame 

getrouwd voordat hij met Maria trouwde 

 

 
 



 

George Washington was getrouwd met een dame die 

Martha heette 

 

 
 

Maar er is een traditie in de Amerikaanse geschiedenis 

die stelt dat George Washington verliefd was op een 

vrouw die Mary Philipse heette 

 

 
 



 

In het christendom worden 2 beroemde vrouwen 

genoemd - genaamd Martha en Maria - en de Bijbel zegt 

dat Jezus Christus zei dat Maria had gekozen wat beter 

is. Deze Maria is in veel christelijke tradities bekend als 

Maria Magdalena 

 

 
 

Er zijn veel christelijke tradities, zoals het evangelie van 

Filippus waarin staat dat Jezus meer van Maria hield 

dan van al zijn volgelingen 

 

 
 



 

Volgens de Amerikaanse historische traditie was Mary 

Philipse een van de rijkste vrouwen in de Amerikaanse 

koloniën in de tijd van George Washington 

 

 
 

Christelijke tradities stellen dat Maria Magdalena een 

van de rijkste vrouwen in het land was in de tijd van 

Jezus Christus 

 

De geschiedenis leert ons dat er op 4 juli - 1776 13 

koloniën in Amerika waren - die beweerden 

onafhankelijk te zijn van Engeland - die de Verenigde 

Staten van Amerika stichtten. 

 



 

 
 

Hieronder vindt u een lijst van deze 13 zogenaamde 

koloniën 

 

 
 

Waren er 12 of 13 koloniën die Amerika stichtten? Er 

waren er oorspronkelijk 12 

 



 

 
 

Er zijn 13 astronomische sterrenbeelden van de 

dierenriem - maar - er zijn 12 astrologische 

sterrenbeelden van de dierenriem 

 

 
 

13 mensen zijn beroemd in het christendom - Jezus en 

zijn 12 discipelen - totaal 13 



 

 

Hieronder staat een schilderij dat bekend staat als het 

Laatste Avondmaal van Jezus Christus - vermoedelijk 

door Leonardo da Vinci na 1495 

 

 
 

Er zijn 13 mensen op het schilderij - Jezus en zijn 12 

discipelen. Dit schilderij vertegenwoordigt - tot op 

zekere hoogte - de 12 sterrenbeelden en de zon - totaal 

13 - en het heeft hun vormen binnen het schilderij. Als 

je goed in de lichaamsvormen van de mensen en hun 

kleding kijkt, zie je misschien enkele vormen van 

sterrenbeelden. 

 

4 juli - is de datum waarop de onafhankelijkheidsdag 

normaal wordt gevierd in de Verenigde Staten van 

Amerika 

 



 

 
 

4 Amerikaanse presidenten worden geëerd op Mount 

Rushmore - George Washington, Thomas Jefferson, 

Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt - in South 

Dakota, Verenigde Staten van Amerika 

 

4 mannen deelden de heerschappij over het Romeinse 

rijk - volgens historici, ten tijde van de tetrarchie. Veel 

schrijvers vergelijken tegenwoordig het rijk van de 

Verenigde Staten met het Romeinse rijk 

 



 

 
 

Volgens historici leefde Jezus Christus ongeveer 2000 

jaar geleden in het Romeinse rijk 

 

4 schrijvers - genaamd evangelisten - schreven 4 

boeken op - genaamd de 4 evangeliën in de christelijke 

Bijbel 

 

 
 

4 grote profeten en 12 kleine profeten staan in de Bijbel 

 



 

 
 

Jacob - een profeet in de Bijbel - had 13 kinderen 

 

Hij had 12 zonen en 1 dochter - de 12 zonen waren de 

grondleggers van de 12 stammen van Israël 

 

 
 



 

12 broers stichtten de 12 stammen van Israël - een van 

hen heette Jozef - en hij werd verkocht door zijn broers 

 

 
 

Het idee om Jozef te verkopen was van een broer 

genaamd Juda 

 

 
 



 

Jezus had 12 discipelen - een van hen heette Judas - 

die besloten hem te verkopen en hem te verraden 

 

 
 

Onderzoekers hebben opgemerkt dat er zoveel is 

gekopieerd tussen verhalen uit - de Bijbel - en Jezus 

Christus - en George Washington - en Astrologie - en 

Joseph - om de geschiedenis van de Verenigde Staten 

te creëren - dit zijn slechts een paar basisvoorbeelden. 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de 

geschiedenis van de Verenigde Staten een leugen is. 

Onderzoekers stelden vervolgens de vraag: wat is de 

ware geschiedenis van de Verenigde Staten van 

Amerika? 

 

Onderzoekers vonden ook veel astrologie in de 

geschiedenis van Jezus Christus in de Bijbel. 

 



 

Het kruis op de dierenriem geeft weer hoe de zon het 

hele jaar door de 12 sterrenbeelden gaat en toont ook 

de 4 seizoenen van het jaar en de 12 maanden en 

zonnewendes en equinoxen. 

 

 
 

In veel gevallen werden de sterren en hun vormen 

getekend en voorgesteld door dieren en figuren. Er 

werden zelfs verhalen over verzonnen - passend bij de 

bewegingen van de sterren. 

 

Op 24 december - Sirius vormt een uitlijning met de 3 

helderste sterren in de gordel van Orion 



 

 

 
 

De Bijbel zegt niet dat 3 koningen Jezus kwamen 

bezoeken toen hij werd geboren - maar het verhaal is 

erg beroemd in de christelijke wereld - en onderzoekers 

hebben erop gewezen dat het verhaal mogelijk volledig 

is verzonnen door de ster Sirius - die op mysterieuze 

wijze komt overeen op kerstavond - 24 december. 

 

De drie sterren van de gordel van Orion wijzen naar 

waar de zon op 25 december - eerste kerstdag - zal 

opkomen. 

 

Volgens historici - in het Romeinse Rijk - aanbaden veel 

mensen de god van de ZON. Onderzoekers vragen zich 

af wie deze Romeinen zijn: waren het echt oude 

Romeinen of waren ze rooms-katholieken? 

Onderzoekers stellen de vraag - wie aanbad werkelijk de 



 

god van de ZON - waren het de Romeinen of waren het 

de rooms-katholieken? 

 

 
 

In mythologische termen - er wordt gezegd dat de zon 

sterft naarmate de lengte van het daglicht afneemt en 

zich op het laagste punt bevindt tijdens de 

winterzonnewende - beginnend op de middernacht van 

21 december (vroege ochtend 22 december) en eindigt 

op 24 december ochtend 25 december). 

 

De zon stopt op 22 december eigenlijk met bewegen 

naar het zuiden en bevindt zich op het laagste punt van 

het noordelijk halfrond - in de buurt van het zuiderkruis. 

 



 

 
 



 

Het Zuiderkruis of Crux is een sterrenbeeld met 4 grote 

sterren aan de zuidelijke hemel en de vorm van een 

kruis. 

 

Het is de enige tijd van het jaar dat de zon niet naar het 

noorden of het zuiden beweegt en de zon wordt als 

dood beschouwd voor bijna 3 dagen en 3 nachten. 

 

En er kan worden gezegd dat de zon stierf aan het kruis 

- of een kruisiging had en vervolgens werd geboren op 

25 december en dan weer naar het noorden begint te 

bewegen. Onderzoekers wijzen op de gelijkenis tussen 

het Zuiderkruis en de kruisiging. Onderzoekers vragen: 

is het verhaal gemaakt om de aanbidding van de zon te 

verenigen met het verhaal van Jezus Christus? Was het 

een plan om het karakter van Jezus Christus te stelen 

en het te verenigen met de aanbidding van de ZON? 

 

Wat onderzoekers vreemd vonden, was dat de 

Arabische Koran zich verzette tegen de aanbidding van 

de ZON en tegen het verhaal van de kruisiging. Hebben 

deze 2 groepen (ZON-aanbidders en de volgelingen van 

de kruisiging) zich verenigd om de volgelingen van de 

Arabische Koran te confronteren en tegen te gaan? 

 

De Arabische Koran heeft de kruisiging openlijk 

uitgedaagd en ontkend en zegt dat deze nooit heeft 

plaatsgevonden en zegt dat het een totale leugen en 

nepgeschiedenis is - dit maakte de volgelingen van de 

Arabische koran - de ergst gehate vijanden van de 



 

christenen in het verleden - veel hiervan haat gaat zelfs 

vandaag door. 

 

 
 

Onderzoekers hebben erop gewezen dat het vanwege 

dergelijke uitspraken in de Arabische Koran als een 

totale oorlog in de geschiedenis was tussen de 

oorspronkelijke islam en het christendom. Een oorlog 

die vragen stelde: wie spreekt de waarheid over de 

geschiedenis van Jezus Christus? Of een oorlog over 

de waarheid in de geschiedenis en wie er leugens 

spreekt. De Bijbel werd in het verleden door veel 

mensen als werkelijke geschiedenis beschouwd en is 

dat nog steeds door veel mensen. 

 



 

Onderzoekers wezen erop dat de moderne islam van 

vandaag is verdeeld in groepen of sekten met 

verschillende overtuigingen - en sommige sekten 

hebben een geestelijk systeem zoals de katholieke kerk 

- en andere sekten volgen boeken die elkaar 

tegenspreken. De oorspronkelijke islam waarnaar 

onderzoekers verwezen, was gebaseerd op de teksten 

van de Arabische koran. Onderzoekers merkten op dat 

veel Arabische koranvertalingen fouten en politieke 

manipulaties bevatten - maar uit de teksten in de 

Arabische koran bleek duidelijk dat het een oorlog was - 

tussen wat de waarheid is in de geschiedenis - en wat 

een leugen is. 

 

Onderzoekers concludeerden dat 25 december was 

gekozen als de veronderstelde geboortedag van Jezus 

Christus en dat het duidelijk een kopie was van de 

beweging van de zon en de sterren. Jezus stierf 

vermoedelijk aan het kruis of iets dergelijks - en was 

toen ongeveer 3 dagen dood en toen herrees hij weer 

tot leven. 

 



 

 
 

Veel van het christendom dat we vandaag zien - met 

gereformeerde groepen - hebben velen belachelijke 

antwoorden op zulke dingen voorbereid. Veel moderne 

kerkgroepen hebben hun opvattingen veranderd van de 

Bijbel en ook weg van wat het christendom een paar 

eeuwen geleden kan zijn geweest - omdat ze weten dat 

het verband hield met de aanbidding van de ZON. Maar 

ze kunnen het bewijs van de ZON-aanbidding in de 

Bijbelverhalen niet veranderen. 

 

Omdat ze niet kunnen veranderen wat de Bijbel zegt, 

richten de meeste moderne kerkgroepen zich op zang 

en kwesties van de wereld van vandaag en praten ze 

over wonderbaarlijke genezing en vergeving van 

zonden - gebaseerd op je geloof in Christus. Ze lezen 

teksten in de Bijbel selectief, maar er worden geen 



 

serieuze antwoorden gegeven op sommige verhalen in 

de Bijbel. 

 

Veel schilderijen van Jezus Christus of tekeningen - 

beelden hem af met een zon om zijn hoofd - met 

elementen van de aanbidding van de ZON. 

 

 
 

Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de 

Bijbel een belangrijke plaats in de geschiedenis 

inneemt en dat er veel verbazingwekkende digitale 

patronen in zitten - maar er zijn vele duizenden 

verschillende versies die we kennen - en we kunnen 

ook de elementen van zonaanbidding zien in de Bijbel. 

 

Er zijn veel verhalen in de bijbelse teksten en de 

Arabische koran over Jezus - onderzoekers kwamen tot 

op zekere hoogte tot de conclusie dat er waarschijnlijk 

een man met de naam Jezus bestond en wereldwijd 



 

bekend was - en dat zijn verhaal overdreven was en 

veranderd om te passen bij politiek of religieus 

onderdrukkend systemen. 

 

Veel van de wereldgeschiedenis is gebaseerd op de 

gebeurtenissen in de Bijbel - en de Bijbel en zijn boeken 

werden lange tijd door velen beschouwd - als werkelijke 

wereldgeschiedenis. Veel historici in de afgelopen 2 

eeuwen hebben hun best gedaan om archeologie en 

geschiedenis te matchen - met de verhalen in de Bijbel. 

Wat we tegenwoordig wel weten, is dat er duizenden 

verschillende bijbels zijn en dat er vele zijn geschreven 

om politieke redenen of door zakenlieden zoals 

Constantine Simonides. Er waren veel van zulke 

zakenlieden zoals hij - die veel van de gebeurtenissen 

en geschiedenis - van de verhalen van de Bijbel 

schreven - en ze verkochten het en beweerden dat het 

het woord van God was. Het was big business - 

honderden zakenmensen deden het en veel 

medewerkers schreven het. 

 

Wat onderzoekers heel vreemd vonden, was dat de 

Arabische Koran tegen de vervalsing van de geschriften 

en geschiedenis in de Bijbel was en dat de Arabische 

Koran dergelijke acties aan het licht bracht en 

veroordeelde. Hieronder is uit de Arabische Koran - 

hoofdstuk 2 - vers 79 

 



 

 
 

Het was voor onderzoekers duidelijk dat er een oorlog 

van geschiedenis en waarheid en leugens plaatsvond 

tussen de oorspronkelijke islam en de mensen die 

geschiedenis schreven - vooral de geschiedenis in de 

Bijbel. Dit deed onderzoekers zich afvragen of de 

oorspronkelijke islam een grotere rol speelde in Europa 

dan wat de geschiedenis zegt 

 

Onderzoekers in Rusland bijvoorbeeld - keken naar de 

Romanov-koningen of tsaren van Rusland. 

 

Michael Romanov was vermoedelijk de eerste 

Romanov-koning van Rusland - zijn zoon Alexis was de 

tsaar van Rusland vanaf 1645 - en zijn zoon Peter de 

Grote - werd keizer van heel Rusland en is zelfs 

vandaag de dag erg beroemd. Peter de Grote heeft 

vermoedelijk de grote stad Sint-Petersburg gesticht - 

een van de mooiste steden van Europa. 



 

 

Historici zeggen dat deze mannen uit de Romanov-

dynastie kwamen en dat ze zogenaamd christenen 

waren, maar onderzoekers geloven dit verhaal helemaal 

niet. Ze zeggen dat historici hen leugens hebben verteld 

en dat het bewijs iets anders laat zien. 

 

 
 

Dit zijn afbeeldingen van de helm van tsaar Alexis 

Romanov van Rusland - en wat vreemd is, is dat ze 

Arabische versieringen hebben en geschreven zijn uit 

de Arabische Koran - vers 13 van hoofdstuk 61. De 

helmen hebben geen verzen uit de Bijbel. 

 

Onderzoekers stelden de vraag: welke christen gaat zijn 

kleren versieren met de geschriften van de Arabische 

koran? Onderzoekers trekken de ware identiteit van 

tsaar Alexis Romanov in twijfel - en wat was zijn ware 

religie en wie was Peter de Grote van Rusland? Waren 



 

het eigenlijk Romanovs? Onderzoekers vragen zich ook 

af of hun identiteiten zijn vermengd en gecombineerd 

met andere ware identiteiten of zijn ze volledig 

uitgevonden om de werkelijke ware geschiedenis te 

vervangen? 

 

 
 

Terug naar Rusland - een andere beroemde koning 

genaamd tsaar Ivan de Verschrikkelijke - Grozny - die 

zogenaamd de eerste tsaar van heel Rusland was. 

Historici zeggen dat hij ook een christen was - maar 

onderzoekers zeggen dat het bewijs dit helemaal niet 

aantoont. Hieronder staat de helm van tsaar Ivan de 

Verschrikkelijke van Rusland. 

 



 

 
 

De woorden Allah en Mohamed (vzmh) zijn zeven keer 

rond de helm geschreven (de versiering). Welke 

christen zal Allah en Mohamed (vzmh) 7 keer op zijn 

hoed of helm schrijven? Onderzoekers geloven het niet 



 

als historici beweren dat deze mensen christenen waren 

- het bewijsmateriaal laat niet zien wat ze zeggen. Het 

bewijs toonde aan dat deze koningen van Tartaria of 

Rusland moslims waren. 

 

Over Rusland gesproken - keizer tsaar Alexander I (de 

eerste) - was de kleinzoon van keizerin Catharina de 

Grote. De hoofdstad van Rusland was in die tijd naar 

verluidt Sint-Petersburg in Rusland. Deze stad ligt 

vlakbij Finland, en was in het verleden en zelfs nu nog 

een van de mooiste en meest verbazingwekkende 

steden van Europa. 

 

Wat onderzoekers erg vreemd vonden, is dat er volgens 

de geschiedenis ongeveer 2 exemplaren zijn van de 

oudste Arabische Koran en een daarvan is te vinden in 

het Topkapi-museum van Turkije en de andere bevindt 

zich in Samarkand in Oezbekistan. 

 



 

 
 

Wat onderzoekers heel vreemd vonden, is dat de 

Arabische Koran in Samarkand niet altijd in die stad 

was, maar vóór de jaren twintig in het hart van Rusland 

in de voormalige hoofdstad Sint-Petersburg lag. Het 

was heel vreemd dat deze Arabische koran zich in Sint-

Petersburg bevond en de officiële geschiedenis van hoe 

het daar zou zijn gekomen, werd door onderzoekers in 

twijfel getrokken. 

 

Het bewijs toonde aan dat de oorspronkelijke islam en 

de Arabische koran een grotere rol en impact hadden in 

de geschiedenis van Europa dan wat historici zeggen. 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en vele anderen - 

hebben veel bewijs getoond om aan te tonen dat de 

Arabische Koran en de oorspronkelijke islam - een paar 

eeuwen geleden een grotere rol speelden in de wereld 



 

dan wat de geschiedenis zegt. Onderzoekers hebben 

veel bewijs getoond dat de Arabische koran en de 

oorspronkelijke islam deel uitmaakten van de 

strijdmacht die zich verzette tegen het veranderen van 

de Bijbel en het creëren van leugens in de 

geschiedenis. 

 

Onderzoekers merkten ook op dat een van de 

belangrijkste redenen waarom de mensen van de 

oorspronkelijke islam de Arabische Koran uit hun hoofd 

begonnen te onthouden, was omdat de mensen die 

leugens in de geschiedenis maakten, probeerden de 

Arabische Koran te veranderen. Er leek een echte 

oorlog gaande te zijn tussen de twee partijen. 

 

Hieronder staat een voorbeeld uit de Arabische Koran - 

hoofdstuk 2 vers 42 over de waarheid en leugens 

 

 
 

Onderzoekers concludeerden dat vertalingen van de 

Arabische Koran die tegenwoordig beschikbaar zijn, 

veel fouten en verschillen vertonen vanwege politieke 



 

inmenging en ook vanwege de manier waarop ze 

worden vertaald. Onderzoekers concludeerden ook dat 

de moderne islam verdeeld is en dat veel groepen en 

sekten zich gedragen in overeenstemming met de 

wensen van politici en de wensen van de leiders van 

bepaalde sekten en groepen. 

 

De basisboodschap van de Arabische Koran was 

duidelijk en eenvoudig vergeleken met elk ander 

religieus boek. Het stelt - dat er een Schepper is en de 

Schepper houdt van je en wil dat je een eerlijk leven 

leidt en spreekt wat de waarheid is - vooral over 

geschiedenis en wetenschap en niet liegt over 

geschiedenis of wetenschap - dat je naar de waarheid 

moet zoeken in wetenschap en geschiedenis en dit zal 

je het bewijs laten zien dat de Schepper bestaat - en dat 

je een goed leven moet leiden en niet slecht moet zijn 

tegen mensen of ze moet onderdrukken - en om de 

waarheid te verspreiden wanneer je die vindt. 

 

Onderzoekers ontdekten ook dat de Arabische Koran 

op veel plaatsen in Europa in de geschiedenis is 

verwijderd en een belangrijke reden waarom er zoveel 

leugens in de geschiedenis waren: - was om ervoor te 

zorgen dat de geschiedenis van de Arabische Koran in 

Europa en Amerika wordt verwijderd, - en ook om te 

voorkomen dat de boodschap van de Koran wordt 

gehoord, vooral de boodschap over de vervalsing van 

de geschiedenis en wat de werkelijke ware 

geschiedenis kan zijn. Een soortgelijke oorlog lijkt zelfs 



 

vandaag de dag aan de gang - maar met verschillende 

spelers. 

 

Onderzoekers merkten specifiek op dat de boodschap 

van de Arabische Koran niet gelijk is aan wat sommige 

moderne moslims van sommige moslimgroepen leren - 

omdat deze groepen zijn opgericht voor politieke 

doeleinden en ook zijn opgericht om ervoor te zorgen 

dat mensen niet onderzoeken wat er feitelijk in de 

Arabische koran - dit was een belangrijke reden waarom 

vertalingen zijn gemanipuleerd. 

 

 
 

De moderne wereld heeft voornamelijk het christendom 

in het westen, de islam in het centrum en het 

hindoeïsme en het boeddhisme in het oosten, zou je 

kunnen zeggen. De gegevens voor het aantal christenen 

zijn eigenlijk veel lager - als we rekening houden met 

het aantal atheïsten - waardoor de islam 



 

hoogstwaarschijnlijk de grootste religie ter wereld is. Er 

zijn ook andere religies, maar dit zijn waarschijnlijk de 

belangrijkste religies die eruit springen. 

 

Onderzoekers keken in de geschiedenis van Boeddha - 

een zeer belangrijke figuur in Azië - en vonden veel 

overeenkomsten tussen Boeddha en Jezus Christus. 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie - dat ze 

waarschijnlijk dezelfde historische persoon zijn - of dat 

hun verhalen zijn gekopieerd en gedupliceerd en 

veranderd. 

 

Etymologie is een wetenschap en hieronder staan 

enkele overeenkomsten in de etymologie van woorden 

in het boeddhisme en het Christendom 

 

========================= 

 

Het Sanskriet TRi-RaTNaS van het oosten 

 

De Latijnse TRi-NiTaS van het westen 

 

========================= 

 

Triratna - vertegenwoordigen de drie juwelen van het 

boeddhisme 

 

Trinity - Drie-eenheid - vertegenwoordigt één God in 

drie verschillende personen 

 



 

========================= 

 

Na Boeddha zal de Maitreya (Sanskriet) - Medeya (Pali) 

Boeddha komen en hij zal volledige verlichting 

bereiken, en hij zal de Zuivere Waarheid en de Zuivere 

Weg onderwijzen 

 

Nadat Jezus zal komen, zal de Geest van Waarheid 

komen en hij zal je leiden in heel de Waarheid, want hij 

zal niet op eigen gezag spreken, maar wat hij hoort, zal 

hij spreken. 

 

========================= 

 

Boeddha stierf tussen 2 zoutbomen 

 

Jezus - de kruisiging vond plaats tussen 2 andere 

mannen op bomen of houten blokken of houten kruisen 

 

========================= 

 

Mattheüs in het Nieuwe Testament begint door Jezus de 

zoon van David te noemen, waarmee hij zijn koninklijke 

afkomst laat zien, en noemt hem ook de zoon van 

Abraham, waarmee hij aantoont dat hij een Israëliet 

was. 

 

Boeddha was van geboorte een brahmaan - Brahmaan 

is lid van de hoogste kaste in het hindoeïsme - en 



 

Boeddha werd ook door Varna als Kshatriya 

beschouwd 

 

========================= 

 

 
 

Merk op dat onderzoekers de overeenkomst hebben 

opgemerkt tussen de woorden Shakya en de 

Hebreeuwse naam Ishaak (in het Engels Isaac) en ook 

de gelijkenis tussen Abraham en Brahma - Brahmaan 

 

Het christendom is niet de enige bron voor Jezus 

Christus - ook de Arabische koran vermeldt zijn verhaal. 

We noemen hem Jezus in het Engels, de Arabische taal 

noemt hem Esa of Esau of Isa, afhankelijk van je 

uitspraak. Hier zijn enkele andere dingen die 

onderzoekers over Boeddha hebben opgemerkt. 

 



 

========================= 

 

Boeddha begon te praten toen hij werd geboren - dit is 

wat het boeddhisme ons vandaag vertelt 

 

 
 

Een soortgelijk verhaal staat in de Arabische Koran - 

het zegt dat Jezus Christus begon te praten toen hij 

werd geboren 

 

 



 

 

========================= 

 

De vier evangeliën suggereren geen verband tussen de 

geboorte van Jezus Christus en een boom, dus waarom 

hebben christenen een kerstboom? 

 

Misschien is het antwoord hier - volgens de Arabische 

Koran werd Jezus naast een boom geboren. 

 

De traditie van de kerstboom is zo'n grote traditie en 

volgens moderne historici vertellen ze je dat het 

waarschijnlijk een heidense traditie is van vele eeuwen 

geleden en zeggen ze veel verschillende dingen die je 

enorm in verwarring brengen, die allemaal niet logisch 

zijn. Veel onderzoekers zeggen dat dergelijke dingen 

met opzet zijn ontworpen om de waarheid te verbergen - 

en om voor onderzoekers zoveel verwarring en 

moeilijkheid te creëren om uiteindelijk op te geven, of 

om uiteindelijk te denken dat daarbuiten geen waarheid 

is. 

 

Wat onderzoekers heel vreemd vonden, is dat de 

Arabische Koran het verhaal van de geboorte van Jezus 

Christus vermeldt en dat het geboorteverhaal tot op 

zekere hoogte verschilt van de evangeliën in de Bijbel. 

De Arabische koran zegt bijvoorbeeld dat Jezus sprak 

nadat hij was geboren, en ook dat Jezus naast een 

boom werd geboren. Het verhaal hieronder, waar staat - 

zij - verwijst naar de Maagd Maria en vertelt het verhaal 



 

van de geboorte naast een boom. De boom heeft - 

datums. Dadels zijn een soort zoet-fruit dat op 

dadelpalmen groeit. 

 



 

 
 



 

Onderzoekers ontdekten dat de geschiedenis van de 

kerstboom slechts een paar eeuwen oud is en niet 2000 

jaar oud, en dit deed hen de vraag stellen: wanneer 

leefde Jezus Christus eigenlijk? Ook kerstbomen waren 

oorspronkelijk versierd met zoet fruit zoals appels en 

bessen of soortgelijk fruit dat mensen op hun lokale 

markt vonden. 

 

 
 

Dit bewijs deed onderzoekers zich afvragen: wat deden 

deze zogenaamde christenen in Europa? Waarom 

versierden ze een boom op zulke manieren? Waren ze 

eigenlijk allemaal christenen? Of is de geschiedenis van 

Europa met opzet veranderd? De Arabische Koran was 

tenslotte de vijand en de tegengestelde kracht in die 

tijd. Hebben historici de ware geschiedenis van Europa 

verborgen of met opzet veranderd om sporen van de 

Arabische Koran en zijn volgelingen te verwijderen? 

 



 

Boeddha werd ook geboren naast een boom 

 

 
 

========================= 

 

Boeddha loopt over water 

 

 
 

Jezus loopt over water 

 



 

 
 

========================= 

 

Sari Putra - Sari Putta was een van Boeddha's beste 

volgers 

 

 
 



 

San Pietro - Saint Peter was een van Jezus 'beste 

volgers 

 

 
 

Let op de gelijkenis tussen Putra - Putera en Peter 

 

========================= 

 

De moeder van Boeddha wordt Maya genoemd 

 

De moeder van Jezus Christus wordt genoemd - Maria 

in het Latijn 

 

========================= 

 

Boeddha's nobele Achtvoudige Pad naar Verlichting 

 

Jezus hield acht zaligsprekingen in de Bergrede 



 

 

========================= 

 

Boeddha werd geboren in Lum - Bini 

 

Jezus werd geboren in Bet - Lehem of Bayta Lahm - 

Lum 

 

========================= 

 

Anuruddha was Boeddha's leerling en Boeddha's neef 

broer 

 

Andreas was een apostel van Jezus en broer van Petrus 

 

========================= 

 

Maagd Maria had Jezus en ze had geen seks 

 

Boeddha's moeder Maya had ook geen seks - hoewel 

bronnen beweren dat ze geen maagd was omdat ze 

getrouwd was - maar beviel van Boeddha zonder echt 

seks te hebben 

 

========================= 

 

Jezus had ongeveer 500 getuigen 

 



 

 
 

Boeddha had ongeveer 500 arhats - discipelen 

 

 
 

========================= 

 

Het boeddhistische kruis van het oosten - swastika - 

met een van hun symbolische leiders van een van de 



 

belangrijkste sekten van het boeddhisme, bekend als de 

Dalai Lama 

 

 
 

Het christelijke kruis van het westen - met een van de 

symbolische leiders van een van de belangrijkste 

sekten van het christendom, bekend als de paus 

 

 
 



 

Onderzoekers vonden te veel overeenkomsten en 

concludeerden dat de geschiedenis van Jezus Christus 

en Boeddha een leugen was. 

 

Net zoals de aanbidding van de ZON werd 

gecombineerd met het oorspronkelijke christendom om 

2 groepen mensen te verenigen - hetzelfde is te zien in 

het oosten, het karakter van Jezus Christus werd 

verenigd met een ander geloofssysteem aan die kant 

van de wereld en vormde het boeddhisme. 

 

De uiteindelijke conclusie van onderzoekers was dat - 

geschiedenis een leugen is - en als geschiedenis een 

leugen is - wat is dan echte geschiedenis? 

 

Dit was een heel grote vraag - met veel grote en 

serieuze uitdagingen - en veel onderzoekers hebben dit 

onderwerp een naam gegeven en het Tartaria genoemd. 

Deze naam is misschien wel of niet de juiste naam om 

van toepassing te zijn op de verleden geschiedenis van 

de wereld - maar dat is de naam die door veel 

onderzoekers wordt toegepast - met betrekking tot wat 

de ware geschiedenis van de wereld zou kunnen zijn. 

 

Het is een zeer lang onderwerp en er is veel door 

onderzoekers over Tartaria gepresenteerd - en 

hieronder staan enkele feiten die veel onderzoekers 

hebben gepresenteerd 

 



 

Een paar jaar geleden ontdekten onderzoekers in de 

stad Lucknow in India dat gebouwen onder de grond 

waren begraven, onder het huidige maaiveld. Hieronder 

staat een foto van wat ze hebben ontdekt. 

 

Begraven ondergrondse constructies zijn duidelijk te 

zien op de onderstaande foto. Hoe deze gebouwen 

ondergronds zijn begraven, is een zeer serieuze vraag 

 

 
 

Een paar jaar geleden ontdekten onderzoekers in de 

stad Omsk in Siberië dat gebouwen onder de grond 

waren begraven, onder het huidige maaiveld. Hieronder 

staan foto's van het Omsk Museum en het laat zien wat 

ze hebben ontdekt 

 



 

 
 

Op de foto's kunnen we ramen en deuren onder de 

grond zien. Omsk-stad in Siberië - ligt ver weg van 

India, maar dit was vergelijkbaar met de ontdekking in 

Lucknow in India. 

 



 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat er andere gebouwen in de 

stad Omsk in Siberië zijn, die op een vergelijkbare 

manier ondergronds zijn begraven. 

 

Hieronder is een foto van het bouwen op Ulitsa Lenina, 

Omsk - Siberië 

 



 

 
 

Onderzoekers merkten op dat er aan de rechterkant van 

het gebouw geen bewijs was dat een deel van het 

gebouw ondergronds kon worden begraven. 

 

Om de hoek, aan de linkerkant van het gebouw, was 

duidelijk bewijs dat een groot deel van het gebouw 

ondergronds was begraven. Hieronder staat een foto 

die de linkerkant van het gebouw duidelijker laat zien 

 



 

 
 

Veel onderzoekers merkten op dat veel mensen die nog 

nooit in de stad Omsk of Siberië waren geweest, 

leugens vertelden en valse beweringen maakten, dat er 

geen andere gebouwen in de stad Omsk behalve het 

Omsk Museum begraven lagen onder het huidige 

maaiveld. Maar in feite liggen veel gebouwen in de stad 

en in Siberië onder het huidige maaiveld begraven.  

 

Dit is ware geschiedenis - sommige onderzoekers 

zeggen - en dat de reden waarom deze gebouwen 

ondergronds worden begraven misschien te wijten is 

aan een overstroming of modderstroom - of misschien 

is er een wereldoorlog een paar eeuwen geleden 

gebeurd en werden geavanceerde wapens gebruikt om 

deze gebouwen te begraven. Sommige onderzoekers 

vragen zelfs of een kracht van buiten onze wereld - de 

wereld heeft aangevallen - die heeft geleid tot het 



 

begraven van veel steden en gebouwen. Onderzoekers 

zijn verdeeld en hebben nog niet volledig besloten wat 

er wereldwijd is gebeurd en wat deze gebouwen 

ondergronds heeft begraven. 

 

 
 

Yerevan - Armenië - de foto hierboven toont het 

centrum van de stad. 

 

Begraven ondergrondse constructies zijn duidelijk te 

zien op de foto hierboven. Hoe deze gebouwen 

ondergronds zijn begraven, is een zeer serieuze vraag 

 



 

 
 

Foto hierboven - New York City - Verenigde Staten van 

Amerika. Er zijn ramen te zien die de grond ingaan. 

Duizenden oudere gebouwen over de hele wereld lieten 

iets soortgelijks zien. 

 

Hieronder is een foto van het Polytechnisch Museum, 

Moskou, Rusland 

 

Op de onderstaande foto ziet alles er normaal uit en zijn 

er geen ramen te zien aan de onderkant van het gebouw 

 



 

 
 

Enkele jaren geleden waren er reparatiewerkzaamheden 

aan het gebouw en merkten onderzoekers dat er onder 

de grond ramen en deuren zaten. De onderstaande foto 

laat zien wat onderzoekers ontdekten 

 



 

 
 

Het is te zien dat het gebouw enkele meters onder de 

grond was begraven en dat de oorspronkelijke 

toegangsdeur ondergronds was. Onderzoekers vonden 

duizenden vergelijkbare gebouwen in steden over de 

hele wereld in Europa, Australië, India, Japan, Amerika 

en Afrika. Veel oudere gebouwen over de hele wereld 

leken ondergronds of half begraven te zijn. Wat was er 

aan de hand? 

 

Er waren veel vragen en geen goede antwoorden - 

waarom werden duizenden gebouwen over de hele 

wereld begraven of half begraven? 



 

 

Veel onderzoekers merkten op dat veel mensen die nog 

nooit in Moskou of Rusland waren geweest, leugens 

vertelden en valse foto's maakten om de waarheid over 

dit onderwerp te vernietigen.  

 

 
 

Hierboven ziet u een fotowijziging, nepfoto van het 

Polytechnisch Museum, Moskou. Onderzoekers waren 

erg voorzichtig om valse foto's te identificeren en 

merkten ook op dat sommige mensen fotografisch 

bewijsmateriaal probeerden te vervalsen. 

 

Onderzoekers vonden bewijs dat duizenden gebouwen 

over de hele wereld half ondergronds waren begraven 

 



 

 
 

Boven en onder - Caïro, Egypte, Afrika - deuren half 

ondergronds 

 

 
 



 

Hieronder is Melbourne - Australië - veel gebouwen vele 

meters onder de grond begraven en veel ramen en 

deuren onder de grond 

 

 
 

Hieronder is Manchester - Engeland - veel gebouwen 

die vele meters onder de grond zijn begraven en veel 

ramen en deuren die meerdere verdiepingen onder de 

grond zijn, zijn overal in de stad te zien 

 



 

 
 

Onderzoekers hebben een vreemd wereldwijd patroon 

gevonden waarbij duizenden gebouwen ramen en 

deuren hebben die 2 of 3 verdiepingen onder de grond 

zijn begraven en in sommige gevallen meer. Het 

patroon laat zien dat het maaiveld over de hele wereld 

in veel steden over de hele wereld misschien de 

afgelopen eeuwen is gestegen. 

 

Dit is wat onderzoekers hebben ontdekt dat het de ware 

geschiedenis van de wereld is. 

 



 

 
 

Onderzoekers beweren dat een wereldwijde gebeurtenis 

zoals een overstroming of - moddervloed - of een reeks 

wereldwijde gebeurtenissen heeft plaatsgevonden - die 

grote delen van de wereld ondergronds heeft begraven. 

 

Onderzoekers weten nog niet zeker wanneer deze 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Sommige 

onderzoekers onderzoeken of het 200 jaar geleden was, 

andere onderzoekers onderzoeken of het 500 jaar 

geleden was. En andere onderzoekers onderzoeken of 

dit deel uitmaakte van de zondvloed van Noach. Wat 



 

deze gebeurtenissen veroorzaakte, is een onderwerp 

dat onderzoekers onderzoeken. 

 

 
 

Dit onderwerp is bekend geworden als Tartaria. 

 

Tartarië - Moddervloed - het onderwerp is te lang om 

hier over te schrijven. Onderzoekers hebben opgemerkt 

dat veel mensen Tartaria onderzoeken en er worden 

veel verschillende verhalen en meningen gevormd over 

wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd en waarom. 

 



 

Veel succes als je meer wilt weten over deze 

onderwerpen. Hieronder staan boeken over deze 

onderwerpen 

 

Tartarië - nepmonumenten 

Tartarië - Hitler 

Tartarië - Moddervloed 
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