
 

 



 

 

Tartarië 

 

Coronavirus 

 

 

 

 

David Ewing Jr 

 



 

Invoering 

 

Coronavirus - waar gaat het over? 

 

Wat heeft het te maken met de geschiedenis van 

de wereld en de toekomst? Om de toekomst te 

begrijpen, moeten we de geschiedenis begrijpen. 

Zijn er geheimen in de geschiedenis die ons over 

de toekomst kunnen vertellen? 

 

Dit boek onderzoekt enkele geheimen in 

wereldgebeurtenissen die uw toekomst kunnen 

veranderen. 

 

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. 

 

Het boek zal de feiten laten zien die onderzoekers 

hebben aangedragen en er wordt fotobewijs 

geleverd om je te laten zien dat er goed onderzoek 

is gedaan door David Ewing Jr., om te controleren 

wat onderzoekers en historici zeggen. 

 



 

Coronavirus 

Hieronder is een kaart van de wereld volgens historici. 

 

Veel onderzoekers hebben deze kaart onderzocht en 

zeggen nu dat: - de kaart van de wereld - is een grote 

grap. 

 

Veel onderzoekers stellen nu dat de kaart van de wereld 

een totale leugen en een totale zwendel kan zijn. 

 

 
 

Onderzoekers hebben veel leugens in de geschiedenis 

gevonden. Onderzoekers besloten te onderzoeken of de 

huidige kaart van de wereld waar is, en hieronder staan 

voorbeelden van enkele van de problemen die ze 

vonden 



 

 

 
 

Hierboven staat een kaart van rond 1565. Het heet - 

Universale Descrittione di Tutta La Terra Conosciuta Fin 

Qui door Paolo Forlani 

 

Wat onderzoekers op deze kaart en in andere opvielen, 

was dat Noord-Amerika in het verleden met Euro-Azië 

was verbonden als één land. 

 

Hieronder is een andere kaart die hetzelfde laat zien: de 

kaart van Oronce Fine uit ongeveer 1531 

 



 

 
 

Onderzoekers waren het erover eens dat de wereld zelf 

misschien in de afgelopen 500 jaar is veranderd. 

Hebben zich voor zulke grote veranderingen ernstige 

gebeurtenissen voorgedaan die mogelijk eerdere 

beschavingen in de wereld in de afgelopen 200 - 500 

jaar hebben vernietigd? Zo ja, waarom weten we het 

dan niet? 

 

Onderzoekers realiseerden zich ook dat de kaarten 

misschien niet klopten of informatie vervalst hadden 

 

Op de kaart hierboven zagen onderzoekers wat mogelijk 

land zou kunnen zijn, gelegen op de Noordpool. 



 

Onderzoekers merkten iets soortgelijks op in andere 

oude kaarten. 

 

Hieronder ziet u de kaart van Gerardus Mercator uit 

circa 1595 

 

 
 

De kaart hierboven toont land in het noordpoolgebied. 

Sommige mensen noemen deze plaats Hyperborea en 



 

anderen noemen het Atlantis of de Tuin van Eden. Er 

zijn andere kaarten met land op de Noordpool. 

 

Historici en wetenschappers en geografen beweren dat 

we tegenwoordig 100 procent nauwkeurige kaarten 

hebben die kunnen worden geverifieerd door 

satelliettechnologie. Onderzoekers besloten om te 

onderzoeken of dit waar is. 

 

 
 

Er wordt ons verteld dat duizenden satellieten de aarde 

al vele jaren observeren. Op dit moment zijn er naar 

schatting 2000 actieve satellieten 

 



 

 
 

Wetenschappers beweren dat satellieten geen leugens 

vertellen, dus er is geen leugendetector nodig. Op dit 

moment kijken naar schatting 2000 satellieten naar de 

aarde en ze vertellen geen leugens. 

 

Zijn er echt zoveel satellieten? 

 



 

 
 

Wetenschappers en historici en geografen hebben de 

wereld jarenlang verteld dat dit een 100 procent 

correcte kaart is van Australië en het gebied eromheen. 

Merk op dat er een groot eiland is genaamd Sandy 

Island, 5 kilometer breed. Het eiland is ongeveer zo 

groot als Manhattan. 

 



 

 
 

In 2012 gingen onderzoekers uit Australië erheen en 

ontdekten dat het eiland niet bestaat. Het was 

oplichterij. De kaarten vertelden leugens. 

 

 
 



 

Dit deed onderzoekers zich afvragen of satellieten in de 

ruimte echt bestaan. Er zouden duizenden satellieten in 

de ruimte bestaan. 

 

 
 

Satellieten maken geen fouten, zeggen 

wetenschappers. Maar kijkend naar het bewijs met 

betrekking tot Sandy Island, toonde het aan dat 

wereldkaarten leugens vertelden. Het maakt niet uit of 

de satellietgegevens van 5 jaar geleden of 10 jaar 

geleden zijn, de gegevens die aan Sandy Island lieten 

zien, waren nep. 

 

Sandy Island, dat 19 graden zuidelijker lag, werd snel 

verwijderd van wereldkaarten. 

 

De geografie van de wereld was duidelijk een leugen. 

Sandy Island bestond duidelijk niet. 

 

Passagiersvluchten vliegen niet naar het hart van 

Antarctica. 

 



 

Passagiersvluchten vliegen niet naar het hart van de 

Noordpool. 

 

Passagiersvluchten vliegen niet over veel delen van de 

Atlantische Oceaan. 

 

Passagiersvluchten vliegen niet over veel delen van de 

Stille Oceaan. 

 

Historici beweren dat mensen in het verleden kaarten 

vervalsten en dat ze ook geen nauwkeurige informatie 

over de wereld hadden. 

 

Onderzoekers besloten de zaak verder te onderzoeken 

en ontdekten dat er veel bewijs was om aan te tonen dat 

de kaarten van onze wereld mogelijk vervalst zijn 

 

 



 

 

Veel onderzoekers merkten een overeenkomst op 

tussen de vormen van Afrika en Australië. In eerste 

instantie leek het niet erg belangrijk, maar al snel 

ontdekten onderzoekers over de hele wereld veel 

andere overeenkomsten. 

 



 

 
 

Sommige onderzoekers merkten een overeenkomst op 

tussen de vormen van Afrika en Antarctica 

 



 

 
  

Sommige onderzoekers merkten een vreemde gelijkenis 

op tussen de vormen van Antarctica en Zuid-Amerika 



 

 

De kustlijn van Antarctica leek een combinatie te zijn 

van de kustlijn van Afrika en Zuid-Amerika.  

 

 
 

Andere onderzoekers merkten andere vreemde 

overeenkomsten op tussen de vormen van Australië en 

Afrika. 

 

Onderzoekers realiseerden zich dat er niets was om de 

wereldkaarten van historici en wetenschappers en 

geografen te verifiëren. Er was veel bewijs dat 

aantoonde dat veel vormen en ontwerpen waren 

gekopieerd en aangepast om verschillende delen van 

de wereld te vertegenwoordigen. 

 

Gezien het ernstige feit dat moderne kaarten leugens 

vertelden over Sandy Island, concludeerden veel 

onderzoekers dat de kaarten van de wereld vervalst zijn. 

 



 

Onderzoekers stelden dat het een zeer serieuze vraag is 

of er andere onbekende landen op aarde zijn en of er 

andere beschavingen zijn. Als we de ware geografie van 

de aarde niet kennen, zullen we de geschiedenis van de 

wereld of de toekomst niet begrijpen. Als er andere 

beschavingen zijn, moeten we die weten. Als ze 

vriendelijk zijn, is alles in orde. Als ze ons vijandig 

gezind zijn, zullen we er weinig bescherming tegen 

hebben, als we er niets van weten. Als we er niets van 

weten, kunnen ze onze naties binnenkomen zonder dat 

we het weten en ons domineren en vernietigen. 

 

Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om te weten of er een 

landverbinding is tussen Rusland en de Verenigde 

Staten van Amerika, voorbij de Beringstraat. 

 

Het is erg belangrijk om te weten wat er op de 

Noordpool en de Zuidpool is. Het is ook erg belangrijk 

om te weten wat er in alle oceanen van de wereld is. 

 

Er was ook de serieuze vraag over de vorm van de 

aarde: was deze rond of plat? Dit is een vraag die veel 

mensen stellen. Onderzoekers hebben veel leugens 

ontdekt in geschiedenis, wetenschap en 

aardrijkskunde, dat ze niet geloven wat historici of 

wetenschappers zeggen. 

 

Er zijn bijvoorbeeld problemen met het verhaal van de 

maanlandingen en problemen met de zogenaamde 



 

foto's die zogenaamd uit de ruimte komen en die naar 

verluidt de wereld laten zien waarin we leven. 

 

 
 

Veel mensen over de hele wereld hebben veel 

bewijsmateriaal aangedragen om aan te tonen dat de 

maanlandingen vervalst waren. De foto hierboven toont 

een foto van Neil Armstrong, de eerste man op de 

maan, naast Yuri Gagarin, de eerste man in de ruimte. 

Ze zien er allebei hetzelfde uit. 

 



 

Waren deze mannen acteurs? 

 

Waren de maanlandingen nep? 

 

 
 

Volgens wetenschappers was Yuri Gagarin de eerste 

man die op 12 april 1961 de ruimte in reisde. Hij was een 

Russische man uit de Sovjet-Unie 

 



 

 
 

Volgens wetenschappers was Neil Armstrong de eerste 

man die op de maan liep. Hij was een Amerikaanse man 

uit de Verenigde Staten. De maanlandingen vonden 

naar verluidt plaats op 20 juli 1969, een paar jaar nadat 

Yuri Gagarin naar verluidt de ruimte in vloog 

 



 

 
 

Het bewijs was heel duidelijk voor miljoenen mensen 

over de hele wereld. Beide mannen zagen er hetzelfde 

uit. 

 



 

 
 

Op de foto hierboven hebben we Yuri Gagarin 

 

 
 

Op de foto hierboven hebben we Neil Armstrong 

 



 

Miljoenen mensen over de hele wereld geloofden dat de 

geschiedenis en wetenschap van ruimteverkenning een 

leugen en oplichterij was.  

 

 
 

Wat betreft de eerste mens in de ruimte en de 

maanlandingen: - veel onderzoekers concludeerden dat 

dezelfde acteur werd gebruikt om deze 

nepgeschiedenis en nepwetenschap te creëren. Het ene 

verhaal is gemaakt voor de Russen en het andere 



 

verhaal is gemaakt voor de Amerikanen. Ze 

concludeerden dat alles waarschijnlijk met hetzelfde 

camerateam en dezelfde methoden was gefilmd. 

Onderzoekers concludeerden dat geschiedenis en 

wetenschap waarschijnlijk een reeks overeengekomen 

leugens zijn 

 

De mondiale media en mondiale wetenschappers en 

mondiale politici en mondiale historici: - zeggen dat de 

geschiedenis en wetenschap van ruimteverkenning en 

maanlandingen waar zijn. 

 

Deze zelfde mensen vertelden de wereld over 

wereldwijde satellieten en wereldkaarten. Maar als we 

kijken naar het bewijs dat onderzoekers hebben 

geleverd met betrekking tot Sandy Island, kunnen we 

zeggen dat ze logen. 

 

Veel mensen over de hele wereld stellen nu dat de 

maanlandingen slechts een onderdeel waren van een 

Hollywood-show. 

 



 

 
 

Op 11 september 2001, ook wel 911 genoemd, waren er 

4 incidenten die plaatsvonden in de Verenigde Staten 

van Amerika. 

 



 

 
 

Historici stellen nu dat 19 mannen op die dag aanslagen 

hebben gepleegd, waarvan wordt beweerd dat ze 

moderne moslims zijn. 

 

 



 

 

Onderzoekers ontdekten veel vreemde feiten met 

betrekking tot 911. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse film 

uit 1991 genaamd de Matrix, was de vervaldatum van 

het paspoort van de held 11 september 2001. 

 

Soortgelijke dingen werden gevonden in andere films 

en televisieprogramma's. 

 

Onderzoekers begonnen zich af te vragen: wie 

organiseert en controleert de media- en filmindustrie? 

 

Waren ze de toekomst aan het voorspellen? Of is er iets 

dat we niet weten? 

 

Veel ooggetuigen in New York City verklaarden destijds 

dat er geen vliegtuigen betrokken waren bij de 

aanslagen in New York City. Deze mensen verklaarden 

dat er explosies waren die leidden tot het instorten van 

de Twin Towers. 

 



 

 
 

De Japanse regering werd op de hoogte gebracht van 

een Japanse staatsburger die op dat moment in New 

York was: - die verklaarde dat ze moest wegrennen van 

de Twin Towers omdat ze explosies hoorde vanuit de 

gebouwen. Deze kwestie is besproken in het Japanse 

parlement 

 

In feite hebben veel ooggetuigen in New York duidelijk 

verklaard dat er helemaal geen vliegtuigen bij betrokken 



 

waren. Ze verklaarden dat er explosies waren in de 

gebouwen. 

 

Veel onderzoekers merkten op dat het de media waren 

die enorm reclame maakten voor berichten dat er 

vliegtuigen bij betrokken waren, en de media zorgden 

ervoor dat iedereen hoorde wat ze te zeggen hadden.  

 

 



 

 

Hierboven staat een foto van een getuige destijds, die 

duidelijk verklaarde dat er geen vliegtuig was en dat er 

een explosie was. Hij sprak over de explosie in het 

tweede gebouw 

 

Miljoenen mensen over de hele wereld geloofden niet 

wat de media zeiden. Ze geloofden ook niet wat historici 

zeiden over 11 september 2001.   

 

 
 



 

Onderzoekers onderzochten het bewijs van beide 

kanten met betrekking tot 11 september. Onderzoekers 

kwamen tot de conclusie dat het officiële verhaal dat de 

media en historici presenteerden over wat er op 11 

september gebeurde, niet erg duidelijk was en niet 

klopte. 

 

Getuigen ter plaatse in New York City verklaarden 

duidelijk dat er geen vliegtuigen waren en dat er 

explosies waren in de Twin Towers. 

 

De media en politici hebben herhaaldelijk verklaard dat 

moderne moslims achter de gebeurtenissen van 11 

september 2001 zaten. Er begon een koude oorlog 

tegen moderne moslims, die bekend stond als de War 

on Terror. 

 

Er werd een totale wereldwijde mediacampagne 

gelanceerd om te adverteren dat de moderne islam erg 

gevaarlijk kan worden. De media en politici maakten 

reclame voor veel van de leerstellingen die binnen 

moderne islamitische groepen worden aangetroffen. 

 

Wat de media niet uitlegden, was dat veel van deze 

groepen en hun leringen werden gecreëerd en 

georganiseerd door Europa en Amerika, maar dat is een 

ander verhaal, te lang om hier op te noemen. 

 



 

 
 

Veel andere vermeende aanvallen vonden plaats in de 

wereld na 11 september 2001. Onderzoekers 

onderzochten deze gebeurtenissen en vonden veel 

vreemde wiskundige codes en patronen. 

 

Veel onderzoekers onderzochten deze gebeurtenissen 

en vonden veel bewijs om aan te tonen dat deze 

gebeurtenissen met opzet werden opgevoerd en 

gecreëerd 



 

 

De wiskundige patronen lieten een verband zien tussen 

11 september 2001, - en de aardbeving en tsunami in 

Fukushima in Japan, op 

11 maart 2011. De ramp in Japan stond bekend als de 

Twin Disasters. 

 

 
 

Veel mensen wezen erop dat als je de cijfers bij elkaar 

optelt, voor de data van de gebeurtenissen van 11 

september en de rampen in Japan, - het 22 december 

2012 was. 



 

 

 
 

Volgens sommige historici gaf een vermeende oude 

Maya-profetie aan dat het einde van de wereld zal 

plaatsvinden op 21 december 2012. En een nieuwe 

wereld zal beginnen op 22 december 2012. 

 

 
 



 

Onderzoekers begonnen zich af te vragen waarom deze 

zeer beroemde gebeurtenissen zo'n nauwkeurige 

wiskunde vormden. Onderzoekers begonnen te vragen 

of de mensen die de Maya-profetieën schreven, 

dezelfde mensen waren die de aanslagen op de Twin 

Towers in New York en de Twin Disasters in Japan 

organiseerden. 

 

Om dat mogelijk te maken, zouden deze mensen 

eeuwen moeten leven, en ze zouden ook ergens moeten 

wonen waar de rest van de wereld hen niet kan zien. 

Misschien leefden ze op land dat niet op wereldkaarten 

werd getoond, of misschien zijn ze niet menselijk en 

onzichtbaar. Er waren veel opties en onderzoekers 

begonnen dergelijke vragen zeer serieus te nemen. 

 

Onderzoekers onderzochten rapporten die stelden dat 

op 11 september 2001 in New York City veel dingen 

werden verdampt of verpulverd, inclusief de dode 

lichamen van veel mensen. Verpulverd: - is iets in stof 

of poeder veranderen. Zand is bijvoorbeeld verpulverd 

gesteente, vernietigd gesteente of gesteente dat is 

verbrijzeld. 

 

Bijvoorbeeld - de Twin Towers bestonden uit: 

 

200.000 ton staal, 

425.000 kubieke meter beton, 

43.600 ramen, 

260.000 vierkante voet marmer 



 

600.000 vierkante meter glas 

5 miljoen vierkante voet gips 

20.000 kilometer aan elektrische kabels, 

en meer dan 100 liften. 

 

 
 

Wat heel vreemd was, was dat de meeste items in de 

Twin Towers verdampten en in stof veranderden en 



 

vervolgens wegbliezen. Door wat voor kracht kan 

zoveel staal, beton, marmer en glas in stof veranderen? 

En binnen een zeer korte tijd.  

 

 
 

Veel onderzoekers onderzoeken of op 11 september een 

onzichtbaar elektronisch wapen is gebruikt om de Twin 

Towers te verdampen. 

 

Andere onderzoekers onderzoeken of een vergelijkbaar 

type elektronisch wapen is gebruikt om de Twin 

Disasters in Japan te veroorzaken. 

 



 

 
 

In feite werd de kwestie van wapens die worden 

gebruikt om aardbevingen te veroorzaken, besproken in 

het Japanse parlement 

 

 



 

 

Er kwamen veel vragen naar boven. Wat gebeurde er 

echt op 11 september 2001? En er was ook een ander 

gebouw dat op 11 september op mysterieuze wijze 

instortte, genaamd World Trade Center 7 - Gebouw 7 - 

WTC 7. Geen enkel vliegtuig raakte dit gebouw en het 

stortte vreemd genoeg in. 

 

 
 

Wat heel vreemd was, was dat sommige mediakanalen 

meldden dat gebouw 7 was ingestort, nog voordat het 

echt gebeurde. De foto hierboven toont Gebouw 7 

 



 

Wauw, de nieuwszenders van de media kunnen zo 

geweldig zijn. Ze kunnen de toekomst kennen, zelfs 

voordat het gebeurt. 

 

Niets leek te kloppen. Het leek allemaal een grote 

fraude. Een grote zwendel. 

 

Het was duidelijk dat de aanval op de Twin Towers 

verband hield met de Twin Disasters in Japan. 

 

911 - 11 september 2001, New York 

 

311 - 11 maart 2011, Japan 

 

 
 

Op een afstand van 30 kilometer of 19 mijl werd na de 

Twin Disasters straling waargenomen in Fukushima, 

Japan 

 

Onderzoekers merkten op dat er: - 19 mensen naar 

verluidt betrokken waren op 11 september 2001 

 



 

Onderzoekers merkten ook op dat Sandy Island op 19 

graden (zuid) lag 

 

De data van de gebeurtenissen van 11 september en de 

rampen in Japan kwamen tot 22 december 2012. Dit was 

de dag na de vermeende oude Maya-profetie, die aangaf 

dat het einde van de wereld zal plaatsvinden op 21 

december 2012. 

 

In 2011 vond er weer een ernstige ramp plaats in de 

wereld, veroorzaakt door aardbevingen. Het werd de 

aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland op 22 

februari genoemd. 

 

 
 

Wat onderzoekers vreemd vonden, waren de 

wiskundige codes in deze gebeurtenis en de relatie met 



 

11 september 2001, de Twin Disasters in Japan en alle 

andere gebeurtenissen. 

 

De aardbeving in Christchurch vond 311 dagen voor het 

einde van dat jaar plaats. 

 

De Twin Disasters in Japan vonden plaats op 311 - 3 

maart 

 

 
 

Onderzoekers merkten ook op dat er 666 dagen te gaan 

waren tussen de aardbeving in Christchurch en de 

vermeende oude Maya-profetiedatum - 21 december 

2012 

 



 

 
 

Het bewijs toonde aan dat er in alle gebeurtenissen een 

duidelijk wiskundig verband bestond. De evenementen 

waren duidelijk gepland en georganiseerd. De grote 

vraag was door wie? Ze leken een wereldmacht te zijn, 

die wiskundig wereldwijde evenementen organiseerde 

 

Omdat al deze gebeurtenissen met elkaar verbonden 

waren en de wiskundige gegevens dit toonden, 

concludeerden onderzoekers dat als we 11 september 

of de War on Terror niet begrijpen, het onmogelijk zou 

zijn om de geschiedenis te begrijpen en onmogelijk om 

te begrijpen wat er vandaag in de wereld gaande is. 

 

De wiskundige gegevens toonden aan dat al deze 

evenementen met elkaar verbonden waren en door 

dezelfde macht werden georganiseerd en uitgevoerd. 

 

Bij sommige van deze evenementen zijn mogelijk 

elektrische wapens gebruikt. Onderzoekers 



 

realiseerden zich dat het een zeer serieuze vraag was 

wat deze elektrische wapens zijn en hoe ze 

functioneerden. 

 

 
 

Veel wereldleiders hebben bevestigd dat er elektrische 

wapens bestaan, en dat ze ernstige schade kunnen 

veroorzaken, zoals aardbevingen. Veel leiders die zich 

over deze zaken hebben uitgesproken, zijn 

gedemoniseerd en bespot. Hugo Chavez, de president 

van Venezuela, verklaarde dat de Verenigde Staten van 

Amerika dergelijke wapens bezaten en zelfs hebben 

gebruikt om in 2010 veel aardbevingen in Haïti te 

veroorzaken. 

 



 

 
 

Volgens berichten in de media noemde Osama Bin 

Laden, de leider van Al-Qaeda (Het toilet), herhaaldelijk 

de zogenaamde atoombombardementen op Hiroshima 

en Nagasaki. Onderzoekers hebben deze kwestie verder 

onderzocht en vonden een heel vreemde relatie tussen 

de wiskundige codes van 11 september 2001 en Japan.  

 

 
 

15 augustus 1945 staat bekend als Victory over Japan 

Day (VJ). Dit was de dag dat de Japanse keizer Hirohito 

de overgave van Japan aankondigde 

 



 

 
 

19 dagen na de aankondiging door de Japanse keizer 

Hirohito: - ondertekende de Japanse minister van 

Buitenlandse Zaken de officiële 

overleveringsovereenkomst. 

 



 

 
 

De premier van Japan, generaal Hideki Tojo, werd op 11 

september 1945 gearresteerd door de Amerikaanse 

bezettingsmacht 

 



 

 
 

De arrestatie van generaal Hideki Tojo was negen dagen 

na de officiële overgave. De arrestatie van generaal 

Hideki Tojo op 11 september 1945 werd door veel 

Japanners gezien als een teken van grote oneer. 

 

Veel onderzoekers trekken de gebeurtenissen van de 

Tweede Wereldoorlog in twijfel en vonden veel leugens 

in de geschiedenis, maar dat is een ander verhaal dat te 

lang is om hier op te noemen. 

 



 

 
  

Het leek erop dat de moderne islam en moderne 

moslims het doelwit waren in Europa en Amerika, maar 

onderzoekers ontdekten al snel dat er een grotere 

oorlog gaande was. 

 

Het aantal moskeeën in de VS is gestegen van 1.209 

moskeeën in het jaar 2000, - tot 2.106 moskeeën in 2010 

(gerapporteerd door USA Today) 

 

Op veel nieuws- en mediakanalen werd meer gepraat 

over de moderne islam. Meer en meer Europeanen en 

Amerikanen leerden over de moderne islam, vooral via 

de media. Wat mensen zich niet realiseerden, was dat 

de media de moderne islam promootten. 

 

Onderzoekers hebben veel bewijs gevonden dat veel 

van de moderne islamitische groeperingen zijn 



 

opgericht door politieke krachten in Europa en Amerika. 

Onderzoekers realiseerden zich dat het belangrijk was 

om te begrijpen wat de oorspronkelijke islam was, en 

om het te scheiden van de moderne islam, anders 

zullen we niet begrijpen wat er aan de hand was. 11 

september was een zeer ernstig keerpunt in de recente 

geschiedenis, en als we negeren wat er is gebeurd, 

zullen we nooit de waarheid weten. 

 

Er zijn aanwijzingen dat de moderne islam na 11 

september 2001 in Europa en Amerika groeide 

 

Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat naarmate meer 

en meer mensen in Europa en Amerika leerden over de 

moderne islam, steeds meer mensen de moderne islam 

verwierpen en ertegen ingingen. 

 

Dit gebeurde niet alleen in Europa en Amerika, maar 

over de hele wereld. Het aantal moslims nam toe door 

hoge geboortecijfers, waardoor het leek alsof de 

moderne islam groeide. 

 

 
 



 

Uit veel rapporten en opiniepeilingen bleek dat 

Europeanen en Amerikanen toleranter waren tegenover 

moslims, maar steeds meer Europeanen en Amerikanen 

waren tegen de moderne islamitische religie. 

 

Na 11 september werd de islam door veel mensen 

wereldwijd gezien als een religie van terreur en haat. 

 

De mensen die de evenementen van de Twin Towers en 

de Twin Disasters en andere aanverwante evenementen 

hadden gepland, promootten tolerantie voor de 

moderne islam, maar ze wilden er ook voor zorgen dat 

de wereld leerde over de gevaren van de moderne 

islam. En dit zorgde ervoor dat de meeste mensen de 

islam nooit zullen bestuderen, om te controleren en te 

onderzoeken wat er aan de hand is. 

 

Veel historici en politici en de wereldmedia toonden 

Osama Bin Laden aan als het brein achter de 

gebeurtenissen van 11 september 2001. De media 

verklaarden ook herhaaldelijk dat hij de leider was van 

een vermeende islamitische groep genaamd Al-Qaeda 

(Het toilet) 

 



 

 
 

Dat vonden onderzoekers heel erg stom, want Al-Qaeda 

bedoelt gewoon het toilet. Het klonk als een grote grap. 

 

 
 



 

Veel onderzoekers over de hele wereld kwamen tot de 

conclusie dat de organisatie genaamd Al-Qaeda (Het 

toilet) niet bestond. Onderzoekers kwamen tot de 

conclusie dat Osama Bin Laden en zijn vrienden een 

groep actoren waren die namens de Amerikaanse 

regering en hun bondgenoten werkten. 

 

 
 

Tot op de dag van vandaag heeft niemand de 

verantwoordelijkheid genomen voor 11 september 2001. 

 

De wereldmedia verklaarden dat Osama Bin Laden en 

zijn organisatie: - Al-Qaeda (het toilet), die eruitzag als 

een stel boeren, naar verluidt de meesterbreinen waren 

die de Twin Towers verwoestten en ook vele aanslagen 

over de hele wereld uitvoerden. 

 



 

Op veel van de foto's en video's die Osama Bin Laden 

en zijn organisatie - Al-Qaeda (Het toilet) laten zien, zijn 

er wapens op de foto's naast de mensen. Bijna alsof ze 

daar waren geplaatst voor een tv-show die de wereld 

kan zien. Het was duidelijk dat degene die deze mensen 

organiseerde, ervoor zorgde dat ze lange baarden 

hadden en gekleed waren in gewaden. Dit was het beeld 

van de islam dat ze aan de wereld wilden laten zien. Ze 

wilden iets heel engs en iets heel donker en gevaarlijks 

laten zien. 

 

De War on Terror na 11 september 2001 leidde tot de 

oorlogen in Afghanistan en Irak en in Libië en Syrië. 

 

 
 



 

Veel mensen vroegen zich af waar de oorlogen voor 

waren. Was het voor olie of gas? Onderzoekers vonden 

niet veel bewijs om aan te tonen dat de oorlogen over 

terreur gingen. 

 

 
 

Rapporten uit die tijd stellen dat de president van de 

Verenigde Staten van Amerika, George W. Bush, Irak als 

slecht bestempelde 

 



 

 
 

Op 19 maart 2003 vielen de Verenigde Staten van 

Amerika en hun bondgenoten Irak binnen 

 

 
 

De lucht invasie begon op 19 maart en de grond invasie 

begon de volgende dag op 20 maart 2003. 

 



 

 
 

De media meldden dat de Verenigde Staten van Amerika 

Irak zijn binnengevallen met zijn bondgenoten zoals 

Groot-Brittannië. Veel rapporten stellen dat Amerika en 

Groot-Brittannië de wereld leugens vertelden om de 

invasie te rechtvaardigen 

 



 

 
 

Onderzoekers merkten op dat er tussen 11 september 

2001 en de landinvasie van Irak op 20 maart 2001 

precies 555 dagen waren 

 

 
 



 

De regering van de Verenigde Staten van Amerika heeft 

in 2003 veel berichten naar de wereld gestuurd. Ze 

deden dit door bij de Verenigde Naties te spreken en 

ervoor te zorgen dat de wereld kon horen wat ze wilden 

zeggen. De bovenstaande foto toont Colin Powell die 

spreekt bij de Verenigde Naties 

 

De Verenigde Staten van Amerika gebruikten ook de 

media van de wereld om te beweren dat Irak een gevaar 

voor de wereld was en dat Irak 

massavernietigingswapens had. De media werden 

gebruikt om de mensen van de wereld te hersenspoelen 

om de oorlog te promoten 

 

 
 



 

De wereld ontdekte al snel de waarheid dat er geen 

massavernietigingswapens waren en dat Irak voor 

niemand een gevaar vormde 

 

 
 

Veel mensen waren omgekomen en een natie werd 

vernietigd en de oorlog had ook veel andere landen 

getroffen 

 

Er waren niet alleen veel rapporten beschikbaar om aan 

te tonen dat de mensen die de oorlog promootten 

leugenaars waren, president Donald Trump zei ook dat 

ze leugenaars waren. 

 



 

 
 

Donald Trump zei: “Ze logen. Ze zeiden dat er 

massavernietigingswapens waren. Die waren er niet. En 

ze wisten dat er geen waren." Onderzoekers stelden dat 

dit een zeer ernstige zaak was. 

 

De wereldmedia verklaarden herhaaldelijk dat er 

massavernietigingswapens waren. 

 

Veel wereldpolitici hebben herhaaldelijk verklaard dat er 

massavernietigingswapens zijn. 

 

Zij logen. 



 

 

Onderzoekers merkten op dat tegenwoordig veel 

mensen dit zijn vergeten en dat ze dezelfde media en 

dezelfde politici vertrouwen, die logen. 

 

 
 

Niemand profiteerde van de oorlogen en Amerikaanse 

oliemaatschappijen profiteerden niet veel van de 

oorlog. Als gevolg van de Amerikaanse inval in Irak 

raakten veel burgers gewond. 

 



 

 
 

Volgens berichten zijn vele duizenden mensen 

omgekomen als gevolg van de Amerikaanse invasie in 

Irak 

 



 

 
 

Volgens berichten is het aantal burgerslachtoffers zo 

hoog dat niemand het exacte aantal weet 

 

 
 



 

Een groot resultaat van de Amerikaanse invasie in Irak 

was een ernstige humanitaire crisis die naar schatting 2 

miljoen ontheemden en nog eens 2 miljoen 

vluchtelingen veroorzaakte. 

 

Mensen die de oorlog hadden gepland en 

georganiseerd, wisten dat dit zou gebeuren. Dit soort 

dingen gebeurden vanuit elke oorlog in het verleden. 

Het leek allemaal alsof ze het met opzet deden 

 

 
 

Er zijn berichten dat het Amerikaanse leger verarmd 

uranium heeft gebruikt in civiele gebieden 

 



 

 
 

Volgens rapporten zijn tijdens de oorlog in Irak in 2003 

meer dan 300.000 patronen met verarmd uranium 

afgevuurd 

 

De verwoesting en instabiliteit van de oorlog 

veroorzaakten de vluchtelingencrisis. 

 

De oorlog verspreidde zich ook naar andere landen, 

waaronder Syrië en Libië en Jemen 

 



 

 
 

Er zijn berichten die aantonen dat de Amerikaanse 

invasie van Irak veel verschillende soorten kanker en 

gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt bij burgers in 

Irak 

 



 

 
 

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn erg boos op 

de invasie van Irak en eisen dat de mensen die de 

oorlog hebben georganiseerd, berecht worden voor 

oorlogsmisdaden. 

 

Waar ging de oorlog over? Amerikaanse bedrijven 

profiteerden na de invasie van Irak niet veel van 

oliecontracten. Voordat de oorlog uitbrak, maakte de 



 

Amerikaanse regering het moeilijk voor Amerikaanse 

oliemaatschappijen om zaken te doen met Irak. Het had 

geen zin om van Irak een puinhoop te maken. 

 

 
 

Veel rapporten stellen dat China het meeste profiteerde 

van de oorlog in Irak en van de instabiliteit in de regio. 

 

Het resultaat van de oorlog in Irak leidde tot de 

oprichting van de zogenaamde Islamitische Staat (ISIS), 

die chaos veroorzaakte in Irak en Syrië en de hele regio 

destabiliseerde. 

 

Het was bijna alsof de War on Terror met opzet was 

ontworpen om instabiliteit in de regio te veroorzaken, 

en ook om de zogenaamde Islamitische Staat te 

creëren. Dit zal ervoor zorgen dat de moderne islam nog 



 

vele jaren in het middelpunt van de wereldmedia staat. 

Alles leek volgens plan te gaan. 

 

De War on Terror veroorzaakte een grote 

vluchtelingencrisis die miljoenen mensen dwong het 

Midden-Oosten te verlaten en richting Europa en 

Amerika te gaan. 

 

 
 

De vluchtelingencrisis betekende dat de wereldwijde 

media nog vele jaren zullen blijven praten over de 

moderne islam en moderne moslims. 

 

De vluchtelingencrisis kwam niet alleen uit het Midden-

Oosten, maar ook uit Noord-Afrika. Het hart van de 

crisis in Afrika kwam uit Libië 

 



 

Onderzoekers besloten te onderzoeken wat er in Libië is 

gebeurd  

 

 
 

In september 2009 hield kolonel Gaddafi, de leider van 

Libië, een toespraak voor de wereld en stuurde hij een 

serieus bericht. Hij hoopte dat de wereld zou luisteren, 

maar omdat de wereldmedia hem demoniseerde en de 

moderne islam demoniseerde, besteedden niet veel 

mensen aandacht aan wat hij zei. 

 

Hij noemde de naam van geen enkel virus in het 

bijzonder, maar hij verklaarde dat er organisaties zijn 

die een agenda hebben om virussen te creëren en die 



 

vervolgens vaccins aan de wereld vrijgeven om ervan te 

profiteren. 

 

Gaddafi zei in feite dat veel van deze virussen waar 

mensen aan leden niet natuurlijk waren, maar door 

mensen zijn gemaakt. Ze zijn met opzet gemaakt. Als 

Gaddafi gelijk heeft, wie zijn dan deze mensen die deze 

virussen maken en waarom? 

 

 
 

Gaddafi leek dingen te zeggen die de westerse 

mogendheden niet leuk vonden. Een burgeroorlog, 

gesteund door westerse mogendheden en hun 

bondgenoten, begon in Libië. 

 

Op 19 maart 2011 begonnen Amerika en zijn Europese 

bondgenoten de bombardementen op Libië en dit leidde 

tot de dood van Gaddafi. Dit zorgde ervoor dat Gaddafi 

in de toekomst niet meer kan spreken 

 



 

 
 

De meeste analisten kwamen tot de conclusie dat 

Hillary Clinton - destijds bekend als Crooked Hillary, de 

staatssecretaris van de Verenigde Staten, de nummer 1 

persoon was die schuldig is aan het veroorzaken van de 

burgeroorlog en voor het veroorzaken van de 

verwoesting die het gevolg was van het bombardement 

op Libië. 

 

 
 



 

Het bombardement op Libië veroorzaakte een nieuwe 

crisis. Veel economische migranten uit Afrika staken de 

Middellandse Zee over en gingen naar Europa. Veel 

organisaties waren nauw betrokken bij het vervoer van 

economische migranten naar Europa. Deze organisaties 

werden gefinancierd door veel particulieren. Bijna alsof 

het allemaal was gepland 

 

Het veroorzaakte op veel plaatsen in Europa enorme 

sociale instabiliteit. Veel van deze Afrikaanse migranten 

waren geen vluchtelingen, maar mensen die voor 

economische voordelen naar Europa wilden komen. En 

er waren organisaties die veel geld verdienden aan de 

chaos. Het was als een georganiseerd project. 

 



 

 
 

Toen Hillary Clinton - Crooked Hillary sprak over de 

dood van Gaddafi, lachte ze erom. 

 

Tijdens de vluchtelingen- en migrantencrisis vonden de 

zogenaamde Charlie Hebdo-schietpartijen plaats in 

Parijs, Frankrijk, op 7 januari 2015. Charlie Hebdo is een 

Frans tijdschrift dat deel uitmaakt van de Europese 

media. 

 



 

 
 

Veel onderzoekers vonden problemen met de Charlie 

Hebdo-schietpartijen en veel mensen over de hele 

wereld kwamen tot de conclusie dat het een 

geënsceneerd evenement was 

 

Dit was niets nieuws voor onderzoekers. Veel 

evenementen over de hele wereld lijken de afgelopen 

twee eeuwen met acteurs te zijn opgevoerd. 

Onderzoekers onderzochten de vermeende 

schietpartijen en aan de hand van het videobewijs 

vonden ze veel problemen 

 

- het videobewijs toont geen andere rijdende auto's op 

veel van de straten behalve de aanvallers, de wegen 

leken leeg alsof het zo was gepland 

 



 

 
 

- de auto die door de aanvallers werd gebruikt, leek 

meer op een Citroen C3 2014 met chromen zijspiegels 

 

- maar de auto die later werd teruggevonden en aan de 

wereldmedia werd getoond, leek meer op een Citroen 

C3 2013 met zwarte zijspiegels 

 

- onderzoekers merkten op dat de 2 auto's verschillende 

wielen leken te hebben 

 

- het videobewijs laat zien dat de aanvallers een man op 

de grond schieten met een krachtig wapen, maar er is 

helemaal geen bloed en er zijn geen lichaamsdelen 

geëxplodeerd door de zogenaamde schietpartij 

 



 

 
 

Binnen enkele uren na de schietpartij verzamelden 

duizenden mensen zich voor demonstraties in Franse 

steden ter ondersteuning van Charlie Hebdo. 

Demonstraties ter ondersteuning van Charlie Hebdo 

verspreidden zich over Europa en de wereld en 

miljoenen mensen namen eraan deel. 

 

Nikolai Starikov, de voormalige leider van de Grote 

Vaderlandpartij van Rusland, sprak over de 

schietpartijen en demonstraties van Charlie Hebdo. 

 

Hij wees erop dat het een zeer moeilijke taak was om op 

zo'n korte termijn een paar miljoen mensen de straat op 

te krijgen en zorgvuldig moet zijn georganiseerd en 

gepland door de Franse staat. 

 



 

Hij verklaarde dat het duidelijk was dat ze gepland 

moesten zijn nog voordat de schietpartij op Charlie 

Hebdo plaatsvond 

 

 
 

Hij verklaarde dat het duidelijk was dat de 

demonstraties van Charlie Hebdo de haat en het conflict 

tegen de moderne islam hebben vergroot, en dat dit 

vervolgens zal leiden tot meer conflicten en haat tegen 

de moderne islam. 

 



 

Het was voor onderzoekers heel duidelijk dat de 

schietpartijen en demonstraties van Charlie Hebdo 

waren gepland en georganiseerd. Het was duidelijk dat 

het doel van dergelijke evenementen was om de 

vijandigheid tegen de moderne islam te vergroten en de 

media-aandacht gericht te houden op de moderne 

islam. Niet alleen de schietpartij op Charlie Hebdo, maar 

ook veel van de andere zogenaamde terreuraanslagen 

die over de hele wereld plaatsvonden, toonden aan dat 

het evenementen waren die werden georganiseerd en 

gepland door dezelfde groep mensen. 

 

Europa en Amerika hebben de afgelopen twintig jaar 

miljoenen moslimmigranten en vluchtelingen 

opgevangen. Ze hebben een beleid gevoerd om ervoor 

te zorgen dat er tolerantie is voor moslimimmigranten. 

Maar tegelijkertijd hebben ze ervoor gezorgd dat politici 

en de media zich concentreren op het onderwerp van de 

moderne islam 

 

Veel van de groepen en leerstellingen van de moderne 

islam zijn gecreëerd en opgericht door enkele Europese 

machten en de Verenigde Staten van Amerika. Het was 

vreemd dat deze groepen, die de Europese 

mogendheden en Amerikanen hadden opgericht en 

gefinancierd, tegelijkertijd op een negatieve manier in 

de westerse media werden getoond. Politici en media 

spraken de afgelopen 50 jaar bijna dagelijks over de 

moderne islam. 

 



 

De wereld werd herhaaldelijk verteld over de leringen 

die worden aangetroffen in moderne islamitische 

groepen, deze leringen zijn gemaakt door Europa en 

Amerika. Veel gewone mensen in de wereld vonden veel 

van deze leringen walgelijk en erg gevaarlijk. Maar de 

wereld heeft geen idee dat deze leringen niet van de 

oorspronkelijke islam komen en in de afgelopen twee 

eeuwen door de Europese mogendheden en de 

Amerikanen zijn gecreëerd.  

 

Het was heel duidelijk dat deze leringen en groepen 

werden gecreëerd om de oorspronkelijke islam te 

vernietigen en dat deze oorlog vandaag voortduurt. 

 

Deze oorlog is zo zwaar geweest dat de meeste mensen 

in Europa en Amerika nu geen idee hebben wat er in de 

Arabische Koran staat. De meeste informatie die ze 

weten over de islam, is gebaseerd op de informatie die 

de media hen hebben verteld of op wat andere mensen 

hebben gezegd. 

 

Westerse naties zoals Groot-Brittannië en Frankrijk 

hebben veel van de leringen en groepen gecreëerd 

onder de naam van de oorspronkelijke islam. Nu vallen 

ze hen aan - dezelfde leringen die door hen werden 

gecreëerd en dezelfde groepen die door hen werden 

gecreëerd - die beweren de moderne islam te 

vertegenwoordigen. 

 

Dit leek onderzoekers heel vreemd.  



 

 

Waarom zou iemand iets creëren en het steunen en 

financieren en iedereen vertellen het te tolereren en het 

tegelijkertijd in de media aan te vallen? En waarom zou 

het bijna elke dag in de media zijn. 

 

Het antwoord was heel duidelijk. Er moet iets zijn 

binnen de oorspronkelijke islam dat ze niet wilden dat 

mensen het zouden vinden. Het belangrijkste in de 

oorspronkelijke islam is de Arabische koran. Was er 

iets waar ze bang voor waren, dat wordt vermeld in de 

Arabische Koran? 

 

Is er in de Arabische Koran iets belangrijks geschreven 

over eerdere beschavingen zoals Tartaria? 

 

Staat er in de Arabische Koran iets belangrijks over de 

toekomst? 

 

Het Franse woord Koran is geschreven als - CORAN 

 

Het eerste dat miljoenen mensen over de hele wereld 

opvielen, was dat het Coronavirus erg op het Koran 

Virus leek. In de landen die Spaans of Frans of Italiaans 

spraken, wordt het woord Koran geschreven CORAN. 

Meer dan een half miljard mensen spreken deze talen. 

 



 

 
 

Het woord corona betekent kroon. Een kroon is iets dat 

de hoogste autoriteit of hoogste macht symboliseert. 

Historici beweren dat het woord corona uit het Latijn 

komt, maar veel onderzoekers wezen erop dat het 

woord Corona ook hetzelfde is als het woord Koran of 

Coran. 

 

Coronavirus, ook wel COVID 19 genoemd, werd 

waarschijnlijk voor het eerst opgemerkt in december 

2019 

 

Coronavirus werd een wereldwijde aangelegenheid in 

2020, 19 jaar na 11 september 2001. 

 



 

 
 

Veel mensen waren van mening dat het Coronavirus 

overdreven was. 

 

Veel mensen dachten dat het oplichterij was. 

 

Veel mensen geloven dat er machtige mensen zijn, die 

manieren plannen om te profiteren van de mondiale 

situatie. 

 



 

 
  

Veel mensen noemden het een plandemie - plandemic 

 

Ze noemden het een plandemie -plandemic, omdat ze 

geloofden dat er veel bewijs was dat aantoonde dat 

alles wat er in de wereld gebeurde, was gepland door 

een groep slechte mensen 

 



 

 
 

Volgens beschikbare rapporten was het belangrijkste 

symptoom van Coronavirus een hoge temperatuur 

 

 
 

De hoge temperatuur werd door veel mensen 

omschreven als een branderig gevoel. 

 

Rond dezelfde tijd dat de wereldwijde pandemie 

plaatsvond, ging de internettechnologie vooruit.  



 

 

 
 

5g werd op veel plaatsen over de hele wereld 

geïnstalleerd. 5g is erg belangrijk voor kunstmatige 

intelligentie (AI). 

 

5G biedt de infrastructuur en enorme hoeveelheden 

gegevens die kunstmatige intelligentie (AI) nodig heeft 

om succesvol te zijn. 

 

Kortom, zonder 5g zal kunstmatige intelligentie (AI) niet 

goed kunnen functioneren. 

 



 

 
 

Op de foto hierboven kunnen we zien wat de 

wiskundige waarde is van - A I - in eenvoudige Engelse 

gematria 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

 



 

 
 

De Verenigde Naties zijn in 1945 opgericht om de 

wereldvrede te helpen bevorderen. De daaropvolgende 

74 jaar kwamen de Verenigde Naties in New York bijeen 

en hielden vergaderingen van de Algemene 

Vergadering. 

 

De 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

vond niet plaats zoals de voorgaande 74 jaar, maar was 

een virtuele conferentie waarbij gebruik werd gemaakt 

van internettechnologie. 

 

Het nummer 74 was erg belangrijk. 

 

4 juli staat bijvoorbeeld bekend als 

Onafhankelijkheidsdag. Juli is de 7 maand. Verenigde 

Staten van Amerika viert Onafhankelijkheidsdag op de 

7e maand en 4e dag = 74 

 



 

De gematria-waarden voor G_d (God), Jezus en 

Mohammed zijn toevallig ook 74. Gematria is in feite 

een code voor het toekennen van een numerieke 

waarde aan een naam, woord of zin, gebaseerd op de 

letters. Het is een lang verhaal, te lang om hier 

genoemd te worden. 

 

Onderzoekers ontdekten dat de wiskundige patronen in 

wereldgebeurtenissen, vóór de komst van het 

Coronavirus, zeer verbazingwekkend waren. 

Onderzoekers besloten in de Arabische Koran te kijken 

om te zien of ze een verklaring konden vinden voor wat 

er aan de hand was. 

  

Onderzoekers openden de Arabische Koran en gingen 

naar hoofdstuk 74. Wat ze in hoofdstuk 74 vonden, was 

een grote verrassing die op hen wachtte. Bijna alsof de 

Arabische Koran op hen wachtte. 

 

Hoofdstuk 74 had een boodschap voor de mensheid en 

een uitleg over de betekenis van het getal 19 en vertelt 

ook over mensen die plannen maakten 

 

Hieronder staat wat er staat in hoofdstuk 74 van de 

Arabische Koran 

 

In de naam van God, de Genadige, de Genadevolle. 

 

1. O jij omhulde er een. 

2. Ga en waarschuw de mensen. 



 

3. En prijs en dank uw Heer. 

4. En reinig en maak uw kleren schoon. 

5. En slechte dingen opgeven. 

6. En doe geen goede dingen om er iets uit te halen. 

7. En wees geduldig en kalm voor uw Heer. 

8. Als het geluid is gemaakt. 

9. Die dag wordt een heel moeilijke dag. 

10. Voor de slechte mensen zal het niet gemakkelijk 

zijn. 

 

11. Laat mij alleen omgaan met de persoon die Ik heb 

geschapen. (Ik = God) 

12. Ik heb hem veel rijkdom gegeven. 

13. En ik heb hem kinderen cadeau gedaan. 

14. En ik heb het leven voor hem gemakkelijk en mooi 

gemaakt. 

15. Maar hij wil dat ik hem meer geef! 

16. Echt niet! Hij was onwetend over de tekenen van 

God. 

17. Binnenkort zal ik hem straffen met een zware straf. 

18. Hij dacht na, maakte plannen en plande. 

19. Moge hij vernietigd worden, hoe hij samenzette en 

plande. 

20. Nogmaals: moge hij vernietigd worden, hoe hij 

samenzweerde en plande. 

 

21. Toen keek hij. 

22. Toen fronste hij zijn wenkbrauwen en fronste hij. 

23. Toen keerde hij zich om en was trots op zichzelf. 

24. En zei: “Dit is niets anders dan een illusie en nep. 



 

25. Dit zijn niets anders dan de woorden van een man. " 

 

26. Ik zal deze mannen laten verbranden. 

27. Maar wat zal u uitleggen wat dit branden is? 

28. Niets kan eraan overleven, niets kan eraan 

ontsnappen. 

29. Het verbrandt het vlees. 

30. Daarboven zijn er negentien. (19) 

 

31. We hebben alleen engelen aangesteld als hoeders 

van het vuur, 

en hebben van hun aantal een beproeving en een test 

gemaakt voor degenen die niet geloven, 

zodat die mensen die de vorige Schrift hebben 

gekregen (zoals de Thora en het Boek van Christus en 

het Boek van David), 

zodat ze zeker weten wat de waarheid is, 

en degenen die geloven hebben misschien meer geloof, 

en degenen die de vorige Schrift hebben ontvangen en 

de gelovigen zullen geen twijfels hebben. 

 

En die mensen wier hart een ziekte heeft, en de mensen 

die niet geloven, zullen zeggen: "Wat probeert God ons 

te leren?" 

God laat een dwaling achter, wie God maar wil, en God 

leidt naar de waarheid, wie God kiest. Niemand kent de 

krachten van God, behalve God zelf. Dit is niets anders 

dan een waarschuwing en herinnering voor de 

mensheid. 

 



 

32. Nee! Bij de maan. 

33. En de nacht als die eindigt. 

34. En de ochtend zoals komt. 

35 + 36. Dit is een van de grootste waarschuwingen 

voor mensen. 

37. Degene die vooruit wil en wil veranderen, of achter 

wil blijven. 

38. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij heeft 

gedaan. 

39. Behalve voor de rechtvaardige mensen. 

40. Wie zullen er in de prachtige tuinen van het paradijs 

zijn om te praten over mensen die slechte dingen 

hebben gedaan. 

41. Ze zullen het de criminelen vragen 

42. "Waarom ben je verbrand?" 

43. Ze zullen antwoorden - We wilden of hoopten of 

baden niet tot God. 

44. Evenmin hebben we de arme mensen van de wereld 

te eten gegeven. 

45. En we zeiden slechte dingen samen met degenen 

die tevergeefs spraken. 

46. En we geloofden niet dat de Dag van Gerechtigheid 

voor de mensheid ooit zal komen. (Dag des Oordeels) 

47. Tot het gebeurde. 

48. Niets en niemand zal deze mensen kunnen helpen. 

 

49. Wat is er mis met hen, waarom negeren ze deze 

herinnering? 

50. Alsof het bange ezels waren. 

51. Op de vlucht voor een leeuw? 



 

52. Elk van deze mensen wil een persoonlijke brief van 

God ontvangen. 

53. Echt niet! Ze zijn niet bang voor wat er na hun dood 

zal gebeuren. 

 

54. Dit is inderdaad een herinnering. 

55. Accepteer deze waarschuwing dus als u ervoor 

kiest. 

56. Maar niemand zal aandacht schenken, behalve 

degenen die door God zijn uitgekozen. God is de enige 

die gevreesd moet worden. Alleen God kan jou 

vergeven en niemand anders. 
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Veel onderzoekers merkten op dat dit hoofdstuk in de 

Arabische Koran verbazingwekkend veel 

overeenkomsten vertoonde met wat er in de wereld 

gebeurde. 

 

Veel onderzoekers denken dat de pandemie deel 

uitmaakt van de plannen om een nieuwe wereldorde te 

creëren. Onderzoekers geloven dat de oude wereldorde 

Tartaria en zijn mondiale systeem was. 

 

Onderzoekers vonden het heel vreemd dat de meeste 

landen ter wereld in 2020 heel snel een lockdown 

hebben afgedwongen. 

 



 

Een lockdown betekent dat veel landen niet normaal 

kunnen functioneren en geen belastinggeld kunnen 

innen om het land op orde te houden. Landen hebben 

geld nodig om de openbare orde te handhaven. Voor 

arme landen zou dit onmogelijk zijn 

 

 
 

Onderzoekers ontdekten al snel dat de Wereldbank en 

andere organisaties de meeste landen ter wereld 

betaalden om te sluiten. Geen wonder dat de wereld in 

2020 heel snel werd gesloten. 

 

Van organisaties als de Wereldbank is bekend dat ze 

nooit iets gratis geven en altijd voorwaarden hebben. 



 

Deze voorwaarden worden bepaald door de mensen die 

aan de macht zijn. 

 

 
 

Bij een bijeenkomst van de Wereldbank in 2016 was Bill 

Gates aanwezig. Bill Gates en zijn bende zijn nu nauw 

betrokken bij de financiering van internationale 

organisaties. Ze hebben nu veel invloed of 



 

zeggenschap in organisaties als de Wereldbank en het 

IMF en vele andere organisaties. 

 

Voor wie Bill Gates werkt, of wie hij vertegenwoordigt, 

is een serieuze vraag. Onderzoekers stelden dezelfde 

vraag over de president van de Verenigde Staten van 

Amerika en leiders in landen in Europa. Voor wie 

werken deze mensen? Zit er een geheime kracht achter 

deze mensen? 

 

 
 

President Obama beloofde bijvoorbeeld de gevangenis 

van Guantanamo Bay te sluiten, maar kwam zijn belofte 

niet na. Is deze man een leugenaar? Dit is heel 

gebruikelijk bij politici en leiders in Europa en Amerika 



 

en wereldwijd. Waarom konden ze hun beloftes niet 

nakomen? 

 

 
 

President Poetin van Rusland gaf het antwoord op deze 

vraag. Hij legde in feite uit dat de Verenigde Staten van 

Amerika echt werden geregeerd door de "Men in Black". 

Hij legde uit dat ze een groep mensen achter de 

schermen zijn die eigenlijk Amerika regeren. President 

Putin heeft niet gezegd wie deze mensen zijn. 

 



 

Wat president Poetin zei, was heel serieus. Hij 

verklaarde dat mensen achter de schermen echt 

Amerika regeerden. Dit betekent dat er in Amerika geen 

echte democratie is. 

 

Dit betekent dat het niet uitmaakt op wie je stemt, want 

de echte mensen die aan de macht zijn, zijn de geheime 

mensen die zich achter de schermen verschuilen. 

 

 
 

Het was niet alleen president Poetin die over zulke 

dingen sprak. President Donald Trump zei dat er een 

diepe staat in Amerika was. 

 

Hij zei dat ze een groep mensen waren, die niet-gekozen 

deep-state-agenten zijn, die de kiezers trotseren, hun 



 

eigen geheime agenda's naar voren schuiven, die echt 

een bedreiging vormen voor de democratie zelf. 

 

 
 

Veel onderzoekers hebben ontdekt dat hetzelfde 

systeem in bijna alle landen over de hele wereld van 

toepassing is, en dat een groep mensen achter de 

schermen feitelijk probeert de wereld te regeren. 

 

Onderzoekers merkten op dat deze groep mensen 

probeerde de meeste grote economieën ter wereld en 

grote bedrijven te beheersen. 

 

President George Bush en andere politici over de hele 

wereld hebben openlijk verklaard dat ze proberen een 

nieuwe wereldorde op te bouwen. 

 



 

 
 

Onderzoekers concludeerden dat: - Bill Gates, 

Rockefellers, Rothschild's, Royals, presidenten en 

premiers en grote zakenmensen, - de kleine vissen zijn. 

Dit soort mensen komen en gaan. Maar er schuilt een 

macht achter de schermen die de wereld niet kan zien, 

die veel van deze mensen vertelt wat ze moeten doen. 

 

Het bewijs van onderzoekers toont aan dat deze macht, 

achter de schermen, mondiale gebeurtenissen dicteert. 

Het bewijs dat is gevonden in de wiskundige patronen 

van wereldwijde gebeurtenissen, toont aan dat de 

kracht achter de schermen een digitale kracht is, die 

over de hele wereld actief is. Veel onderzoekers vragen 



 

zich af of deze kracht een menselijke of zelfs een 

buitenaardse kracht is die we niet kunnen zien. Kan het 

kunstmatige intelligentie zijn? (A I - 1 9) 

 

 
 

De wereldmedia maakte melding van veel doden en veel 

gevallen van coronavirus in 2020. Veel onderzoekers 

ontdekten dat de gegevens die door de media en politici 

werden gepresenteerd een complete fraude waren. In 

veel gevallen is iedereen die is overleden toegevoegd 

aan de lijst met sterfgevallen door het Coronavirus. 

 

Het was voor onderzoekers heel duidelijk dat het 

allemaal een complete oplichterij was. De media 

brachten constant angst in de wereld en mensen zoals 

Bill Gates gooiden brandstof bij het vuur. Hij zorgde 

ervoor dat de wereldmedia berichtte wat hij zei. Hij zei 



 

dat de wereld een vaccin moest accepteren en dat dit de 

enige manier was om de pandemie te beëindigen 

 

 
 

President Donald Trump van de Verenigde Staten 

verklaarde ook dat veel van de gegevens van 



 

coronavirus-testen overdreven en onjuist waren. Hij 

verklaarde dat uit de tests bleek dat mensen een zachte 

verkoudheid hadden. Met betrekking tot de mensen die 

de tests hebben georganiseerd, zei president Donald 

Trump dat: - we te maken hebben met zeer slechte 

mensen 

 

Hij zei dat de meeste gevallen van coronavirus slechts 

snuffels waren 

 

Op 19 juni 2020 vond de wereld eindelijk bewijs dat de 

Wereldbank en het IMF landen over de hele wereld 

betaalden om ze te sluiten 

 



 

 
 

Op 19 juni 2020 meldde het Belarusian Telegraph 

Agency of BelTA, het staatspersbureau van de 

Republiek Wit-Rusland, dat: 

 

De president van Wit-Rusland heeft verklaard dat 

internationale organisaties zoals de Wereldbank en het 

IMF hem ongeveer $ 1 miljard dollar of zelfs tien keer 

meer hebben geboden, zolang hij zijn land maar sluit, 

net als Italië. 

 

Hij zei dat hun eisen onzin waren. Hij weigerde het land 

te sluiten en weigerde hun voorwaarden te accepteren 



 

 

 
 

Mensen zoals Bill Gates hebben de afgelopen jaren 

gesproken over een wereldwijde pandemie. In 2015 

verklaarde Bill Gates dat meer dan 10 miljoen mensen 

zouden kunnen sterven als er een pandemie 

plaatsvond. Veel van deze mensen die zulke dingen 

zeiden, zijn politici en zakenmensen. 

 

 



 

 

Elk jaar sterven naar schatting 9 tot 10 miljoen mensen 

door verhongering. Miljoenen meer mensen krijgen 

ziekten door het gebrek aan voedsel. Dat zijn naar 

schatting 100 miljoen mensen in 10 jaar. 200 miljoen 

mensen in 20 jaar. Niemand kent de volledige datum 

over deze kwestie en verschillende onderzoekers 

hebben verschillende gegevens 

 

 
 

Organisaties zoals de VN en de Bill Gates Foundation - 

samen beweren ze dat ze miljarden dollars hebben 

uitgegeven om de arme mensen van de wereld te 

helpen redden. Ze gaven ze geen eten. Ze gaven 

miljarden dollars uit om vaccins te ontwikkelen, te 

vervaardigen en te distribueren. Ze waren zo aardig en 

attent. 

 



 

 
 

Wat onderzoekers opvielen, was dat de media 

adverteerden dat Bill Gates verklaarde dat een vaccin 

binnen 18 maanden klaar zal zijn. Na 18 maanden is het 

de 19 maand. 

 



 

 
 

De mondiale media en mondiale politici maken reclame 

voor vaccins. Op de foto hierboven zien we Anthony 

Fauci en Bill Gates. Anthony Fauci is lid van de 

Coronavirus Task Force van de Verenigde Staten van 

Amerika.  

 



 

 
 

President Donald Trump van de Verenigde Staten van 

Amerika zei: - Mensen zijn het zat om Fauci en al deze 

idioten te horen 

 



 

 
 

Veel onderzoekers maken zich zorgen over wat er in 

deze vaccins zou kunnen zitten en hoe dit het menselijk 

DNA zal beïnvloeden. Veel onderzoekers onderzoeken 

of vaccins worden geproduceerd met geaborteerde 

dode baby's. 

 

Onderzoekers wezen erop dat de geschiedenis niet 

duidelijk is. Geografie is niet duidelijk. De wetenschap 

is niet duidelijk. Wat er op 11 september is gebeurd, is 

niet duidelijk. De oorlog tegen terreur en de 

massavernietigingswapens is niet duidelijk. Er waren te 

veel leugens. De politici en de media en historici en 

wetenschappers hebben veel leugens verteld. 



 

Onderzoekers geloofden niets van wat ze zeiden en 

waren altijd op zoek naar bewijs. 

 

Met betrekking tot geaborteerde baby's. Elk jaar vinden 

wereldwijd miljoenen abortussen plaats. Er zijn veel 

vragen over wat er gebeurt met de geaborteerde dode 

baby's.  

 

 
 

Er zijn veel rapporten van onafhankelijke organisaties 

dat geaborteerde dode baby's worden gebruikt als 

ingrediënt in voedsel. De politici en zakenmensen 

zeggen dat al deze berichten onjuist zijn. Dezelfde 

mensen zeiden dat de geschiedenis waar is. Dezelfde 

mensen zeiden dat er massavernietigingswapens 

waren. Deze mensen, waarvan bekend is dat ze veel 

leugens hebben verteld, zeggen dat deze rapporten 

onjuist zijn. 

 

Ze zeiden dat het massavernietigingswapens waren. 



 

 

Vanwege wat ze zeiden - het veroorzaakte een oorlog in 

Irak en Syrië en Jemen en Libië en leidde tot de 

vluchtelingencrisis en de migrantencrisis en vele 

andere problemen. 

 

Deze zelfde mensen zeggen dat de berichten over 

geaborteerde dode baby's onjuist zijn 

 

 
 

Veel onafhankelijke organisaties en onderzoekers 

hebben verklaard dat meer dan de helft van het voedsel 

dat we kopen ingrediënten kan bevatten van 

geaborteerde dode baby's. 

 

Onderzoekers stelden dat het probleem niet alleen de 

kwestie is van geaborteerde dode baby's. Ze stellen dat 

de volledige voedingsindustrie problemen heeft. 

 



 

 
 

Onderzoekers hebben ontdekt dat een groot percentage 

van het vlees dat mensen eten hoogstwaarschijnlijk rot 

vlees is. Vlees van varkens rot sneller dan vlees van 

veel andere dieren  

 



 

 
 

Voedselproducenten voegen vaak nitraten en nitrieten 

toe aan vleeswaren, zoals spek, ham, worst en hotdogs. 

Veel voedselproducenten voegen veel dingen toe aan 

het vlees, om de groei van bacteriën tegen te gaan en 

smaakstoffen aan het vlees toe te voegen zodat mensen 

denken dat het vers en lekker smaakt. 

 

Ook geven de toevoegingen het vlees een rode of roze 

kleur waardoor je denkt dat het er vers uitziet. 

Voedselproducenten en boeren die het vlees verkopen, 

velen van hen geven om winst.  

 



 

 
 

Aan veel voedingsmiddelen zijn andere vreemde dingen 

toegevoegd, zoals mensen haar.  

 

 
 



 

Mensenhaar wordt bijvoorbeeld verzameld in 

kapperszaken, vooral in derdewereldlanden, en wordt 

toegevoegd aan voedsel zoals brood en gebak 

 

 
 

Miljoenen mensen over de hele wereld stellen dat een 

vaccin kan worden gebruikt om een soort microchip in 

het menselijk lichaam te implanteren. 

 



 

 
 

De Verenigde Naties hebben vergaderingen gehad over 

ID2020. Ze hadden een mooi doel om de hele wereld een 

digitale identiteit te geven. Zodat mensen kunnen 

worden herkend. Dit project kost miljarden dollars. 

 

Ze beweren dat dit project de levens van arme mensen 

over de hele wereld zal helpen verbeteren. Ze zijn niet 

van plan om arme mensen te eten te geven. Ze zullen 

miljarden uitgeven om digitale identificaties te 



 

ontwikkelen, te vervaardigen en te verspreiden. Ze zijn 

zo aardig en attent. 

 

 
 

Elektronische identificatie zou binnenkort realiteit 

kunnen worden in de wereld omdat de mensen aan de 

macht zo hard hun best doen om het te implementeren. 

 

Veel mensen over de hele wereld geloven dat de 

pandemie een excuus is om iedereen een digitale 

identiteit te geven. 

 

Deze identiteit kan ook worden gebruikt voor digitale 

valuta en kan ook uw medische en strafregister 

bijhouden. 

 



 

 
 

De media stellen dat dit een complottheorie is, omdat 

veel mensen denken dat het vaccin kan worden 

gebruikt om een microchip te implanteren. 

 

Maar tijdens de bijeenkomst van het World Economic 

Forum in Davos in 2018 kondigde GAVI aan dat digitale 

identiteit de focus zal zijn voor zijn INFUSE-programma 

2018. Kortom, ze willen tegelijk met vaccinatie een 

digitale ID verstrekken. 

 



 

 
 

Het programma om een wereldwijde digitale identiteit te 

implementeren samen met vaccins werd in 2019 al in 

veel landen over de hele wereld georganiseerd, zelfs 

vóór de uitbraak van het coronavirus. 

 



 

 
 

Er was enorme tegenstand tegen het programma. Veel 

mensen waren tegen de digitale identiteit en zeiden dat 

dit zal leiden tot een digitale dictatuur. Veel mensen 

waren ook tegen het vaccinprogramma en noemden het 

oplichterij. De leider van het VK sprak ter verdediging 

van vaccins bij de Verenigde Naties in 2019, vóór de 

uitbraak van het coronavirus 

 

Onderzoekers vonden het erg verdacht dat de pandemie 

van het coronavirus uitbrak. Vooral omdat er grote 

tegenstand was tegen het vaccin- en digitale 

identiteitsprogramma, nog voordat de 

coronaviruspandemie uitbrak. Nu de wereld met een 



 

zogenaamde crisis wordt geconfronteerd, heeft de 

wereld misschien geen andere keus dan vaccins en 

microchips te accepteren. 

 

 
 

GAVI is een internationale organisatie genaamd de 

Global Alliance for Vaccines and Immunization 

 

 
 

Tot de belangrijkste partners behoren de VS en het VK 

en mensen zoals Bill Gates 



 

 

 
 

De regering van president Donald Trump gaf veel geld 

aan GAVI, net als andere landen van over de hele 

wereld. Er was te veel bewijs om aan te tonen dat al 

deze mensen aan dezelfde kant konden staan, werkten 

voor dezelfde wereldorde, of dat ze gedwongen werden 

om samen te werken door een verborgen macht 

 

De microchip voor identificatie heeft enkele voordelen, 

afhankelijk van waarvoor deze wordt gebruikt. Het kan 



 

worden gebruikt om u te identificeren, en kan ook 

digitale valuta en vele andere dingen bevatten.  

 

 
 

Maar waar veel mensen bang voor zijn, is dat de wereld 

een digitale dictatuur kan worden met een paar mensen 

aan de macht, die de wereld kunnen beheersen en die 

alles voor de wereld kunnen beslissen. Microchips 

kunnen mogelijk vele andere functies hebben, zoals 

anticonceptie. 

 



 

 
 

Dit geeft de machthebbers het recht om te beslissen wie 

een baby kan krijgen en wanneer. Projecten met 

betrekking tot microchips en anticonceptie worden 

gefinancierd door mensen zoals Bill Gates 

 

Het aantal wereldwijde abortussen per jaar kan oplopen 

tot 50 miljoen tot 100 miljoen. Omdat veel artsen 

verborgen abortussen uitvoeren, zijn de volledige 



 

gegevens niet duidelijk. Sommige schattingen 

suggereren ongeveer 40 tot 50 miljoen abortussen per 

jaar.  

 

 
 

De gegevens zijn erg schokkend. Het toont aan dat er 

een ernstig wereldwijd probleem is. Maar wat is precies 

het probleem? Sommige mensen zeggen dat abortus 

verkeerd is en dat dit het grootste probleem is. Maar 

andere mensen wijzen erop dat de kern van het 

probleem de samenleving zelf is. Sommige mensen 

beweren dat als er beschermde seks was, er minder 

zwangerschappen zouden zijn. Andere mensen 

beweren dat de media de schuldige is, omdat ze vanaf 

jonge leeftijd een seksuele cultuur promoten bij de 

mensen van de wereld. 

 

Veel mensen die de wereldorde steunen, stellen nu dat 

de microchip de mensheid ten goede zal komen. Het zal 

eindelijk een manier zijn om dergelijke abortussen te 

voorkomen. 

 



 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) zal worden 

geprogrammeerd om kandidaten te beoordelen die een 

kind willen baren. 

  

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) zal beslissen wie 

kinderen mag krijgen en wie niet. 

 

Het zal ook veel andere dingen beslissen. 

 

Veel mensen die de wereldorde steunen, wijzen erop 

dat we deze crisis door onszelf hebben gecreëerd door 

onverantwoordelijk te zijn, en dat er eindelijk een 

manier is om zo'n crisis onder controle te krijgen.. 

 

 
 



 

In de afgelopen 50 jaar waren mensen in de rijkere 

landen zoals Europa en Amerika erop uit om een goede 

tijd te hebben en veel rijkdom te verspillen. Mensen 

hadden miljoenen feesten. Deze cultuur verspreidde 

zich naar Oost-Azië en naar Latijns-Amerika en naar 

vele andere delen van de wereld. Seks, drugs en rock 'n 

roll. 

 

Miljoenen abortussen waren het gevolg van 

zwangerschappen die waren veroorzaakt door 

onverantwoordelijke acties. 

 

 
 



 

Veel samenlevingen gedroegen zich als dronken 

samenlevingen. De kosten van handhaving van de 

openbare orde in deze samenlevingen waren erg hoog.  

 

 
 

Veel van de kleding die mensen droegen als ze zich 

vermaakten, werden bijvoorbeeld in de derde wereld 

vervaardigd. De derde wereld werkte als slaven voor 

zeer lage lonen. 

 

Het volledige systeem van hoe de wereld werkte was 

een grap, lang voor de pandemie. De derde wereld deed 

er alles aan om terug te vechten. Het was oneerlijk dat 

moderne landen dronken werden en wilden dat de 



 

derde wereld werkte en hun goederen en diensten 

leverde. 

 

Dit is de reden waarom veel mensen over de hele 

wereld de pandemie en het nieuwe wereldsysteem 

steunen. De mensen in de rijkere landen gingen naar 

bars, restaurants en clubs en het kon hen niet schelen 

wie het harde werk deed om het mondiale systeem in 

stand te houden. 

 

 
 

Terwijl mensen in rijkere landen het naar hun zin 

hebben gehad, is er een reëel probleem van wereldwijde 

armoede. 

 



 

De meeste mensen in rijke landen gaven kleine 

hoeveelheden van hun rijkdom aan arme mensen, 

vergeleken met wat ze in hun leven hadden. 

 

 
 

Het wereldsysteem werkt niet. Er is iets mis als mensen 

niet voor hun eigen gezin willen zorgen. 

 



 

Veel jonge mensen willen nu in een mooi huis wonen, 

met hun vriendin of vrouw en met een mooie jonge 

baby. Veel mensen willen niet de oude mensen in hun 

gezin leven. Oud wordt niet zo mooi gezien. Oud wordt 

door veel mensen als lelijk gezien. Het familiesysteem 

breekt over de hele wereld af. Waar is de liefde? 

 

Wie is hier verantwoordelijk voor? In veel arme en 

traditionele samenlevingen worden ouderen verzorgd 

door hun families. Maar in moderne landen worden 

ouderen in de steek gelaten. Veel mensen geven de 

ouders de schuld. 

 

 
 

De ouders wisten dat muziek seks en drugs promootte, 

en rock and roll. Maar ze negeerden dit en lieten hun 

kinderen door zulke dingen gehersenspoeld worden 



 

 

Deze ouders zijn nu in de steek gelaten door de 

kinderen van wie ze hielden 

 

Als je kijkt naar de manier waarop ouderen in de steek 

zijn gelaten, blijkt dat er iets mis is met deze manier van 

liefhebben 

 

 
 

De ouders wisten dat films en drama's seks, drugs en 

rock and roll promootten. Maar ze negeerden dit en 



 

lieten hun kinderen door zulke dingen gehersenspoeld 

worden 

 

Deze ouders zijn nu in de steek gelaten door de 

kinderen van wie ze hielden 

 

Als je kijkt naar de manier waarop ouderen in de steek 

zijn gelaten, blijkt dat er iets mis is met deze manier van 

liefhebben 

 

 
 

De ouders keken zelf naar soortgelijke films en drama's 

die seks en drugs en rock 'n roll promootten. 

 

Deze ouders zijn nu in de steek gelaten door de 

kinderen van wie ze hielden 



 

 

Als je kijkt naar de manier waarop ouderen in de steek 

zijn gelaten, blijkt dat er iets mis is met deze manier van 

liefhebben 

 

 
 

De ouders zelf deden niet veel tegen de seks en drugs, 

en de drinkcultuur die in de samenleving wijdverbreid 

is. 

 



 

Veel mensen in Europa en Amerika waren tegen 

lockdowns omdat ze terug wilden naar hun normale 

manier van leven. De normale manier om te drinken en 

de middelen van de wereld te verspillen. 

 

Maar onderzoekers zeggen dat het niet alleen de schuld 

van de ouders is, maar de schuld van het hele systeem. 

Ze geven de schuld aan het hele onderwijssysteem en 

mediasysteem. Wat kinderen wordt geleerd over 

wetenschap en geschiedenis en zaken en moraal, heeft 

de wereld voortgebracht waarin we vandaag leven. 

 

Onderzoekers merkten op dat de geschiedenis is 

gewijzigd. Er zijn zoveel leugens in de geschiedenis 

over wat er is gebeurd en wanneer en waarom. 

Onderzoekers begonnen zich af te vragen waarom de 

wereld zo is geworden? Was het per ongeluk of was het 

gepland en georganiseerd? 

 

Dezelfde mensen, die genoten van de goede dingen in 

het leven, feesten, drinken en in prachtige steden 

woonden in plaatsen als Europa en Amerika, waren 

uiteindelijk alleen in verdriet toen ze oud waren. Wat is 

hier aan de hand? 

 

Waar zijn Europa en Amerika begonnen en hoe zijn ze 

zo geëindigd? 

 

Kijkend naar de manier waarop mensen zich meer dan 

honderd jaar geleden kleedden, gaf dat belangrijke 



 

informatie aan onderzoekers over de geschiedenis van 

Europa en Amerika. 

 

In 1900 bedekten vrouwen normaal gesproken hun hele 

lichaam als ze naar buiten gingen. Ze bedekten hun 

hoofd met een hoed in de meeste stadsdelen als ze uit 

een modern of rijk gezin of een middenklasse gezin 

kwamen. Vóór 1900 bedekten de meeste vrouwen in 

Europa en Amerika hun haar met een sjaal of 

omslagdoek. 

 

 
 

Vermogende vrouwen en vrouwen uit de middenklasse 

en stadsregio's vertegenwoordigden in 1900 minder dan 

de helft van de vrouwen in Europa en Amerika. 

Naarmate de verstedelijking toenam, kwamen steeds 



 

meer vrouwen in stadsgebieden wonen of werden ze in 

stadsgebieden geboren. 

 

In het stadsgebied vonden mensen betere banen met 

een hoger loon en veel vrouwen pasten zich aan de 

mode van het stadsgebied aan, wat ze erg spannend 

vonden. Hoeden waren in veel gevallen groot met veel 

verschillende stijlen. 

  

 
 

In de jaren 1920 en 1930 werden hoeden kleiner in 

Europa en Amerika 

 



 

 
 

Na de jaren 40 en 50 begonnen hoeden te verdwijnen.  

 

 
 



 

Niet alleen begonnen hoeden te verdwijnen, maar ook 

vrouwen begonnen na de jaren 40 steeds meer hun 

benen te laten zien 

 

 
 



 

In de jaren zestig en zeventig droegen steeds meer 

vrouwen kortere jurken en lieten ze meer delen van hun 

lichaam zien. 

 

 
 

Na de jaren tachtig en negentig waren er enorme 

veranderingen in de manier waarop vrouwen zich 

kleedden. Veel vrouwen lieten openlijk zien wat als hun 

privé-lichaamsdelen zou worden geclassificeerd. 

 

Niet alleen de mode van vrouwen is veranderd, maar de 

hele levensstijl en houding van vrouwen in de 

samenleving is veranderd. De verschillen zijn zo groot 

in vergelijking met het jaar 1900. Deze veranderingen 

kwamen niet per ongeluk tot stand, maar werden 

georganiseerd en aangemoedigd door de media en de 

mode-industrie en door anderen. 

 

Niet alleen de damesmode is veranderd, maar ook de 

herenmode. Na het jaar 2000 is er een enorme 

verandering opgetreden in de manier waarop 



 

mannenmode wordt gepromoot en geadverteerd door 

de media in Europa en Amerika. 

 

 
 

Na 2010 was er een toename van de promotie en 

reclame voor mode die bekend staat als transgender- of 

crossdresser-mode. 

 

De mensen op de onderstaande foto zijn als man 

geboren, maar staan tegenwoordig bekend als 

transgendervrouwen.  

 



 

 
 

In het jaar 1900 bedekten veel vrouwen die niet de 

nieuwe mode van het dragen van hoeden wilden nemen, 

hun hoofd gewoonlijk met een sjaal of sjaal. Dit was de 

originele mode van de meerderheid van de vrouwen in 

Europa en Amerika in 1900 

 



 

 
 

Bij het bekijken van dergelijke foto's raakten veel 

onderzoekers in de war. Dergelijke foto's worden 

tegenwoordig niet algemeen getoond op scholen of 

universiteiten. 

 



 

 
 

De meerderheid van de vrouwen in Europa en Amerika 

kleedden zich destijds zo, maar niet veel mensen weten 

ervan. 

 

Het leek alsof historici hun best deden om deze 

Europese en Amerikaanse cultuur, erfgoed en mode uit 

het verleden te verbergen. Onderzoekers begonnen te 

onderzoeken waarom vrouwen zo gekleed waren en hoe 

eindigde deze mode en waarom weten maar heel weinig 

mensen ervan? 

 

Het eerste dat onderzoekers opvielen, was dat deze 

vrouwen tegenwoordig op moslimvrouwen leken. 

 



 

  
 

Als de vrouwen uit het verleden kwamen wonen in de 

wereld waarin we nu leven, wat zouden ze dan denken 

en wat zullen ze zeggen? Met wie zouden ze 

samenwonen? Zouden ze liever in Europa en Amerika 

wonen of zouden ze liever tussen moslimmensen 

wonen? 

 

Het was voor onderzoekers duidelijk dat de 

geschiedenis van de laatste 2 eeuwen was gewijzigd. 

De nieuwe geschiedenis werd gepromoot. 

Het was duidelijk dat de talen waren veranderd. De 

nieuwe talen werden gepromoot. 



 

Het was duidelijk dat de mode was veranderd. De 

nieuwe mode werd gepromoot door de media en de 

mode-industrie. 

 

 
 

We kunnen duidelijk zien wat het verleden is en we 

kunnen zien wat de wereld is geworden en waar de 

wereld naartoe gaat. 

 

De volgende fase na transgender is transhumaan. 

 

Wat is transhumaan? 

 



 

Vandaag is het begin van de transmenselijke agenda. 

De microchip om mensen te verenigen met 5g-internet 

is niets. Dit is een heel klein begin. 

 

Transhumaan is waar mensen zullen versmelten met 

kunstmatige intelligentie (A I = 19). 

 

Wetenschappers stellen dat mensen hierdoor fysiek 

slimmer en sterker kunnen worden. Het betekent ook 

dat mensen misschien wel duizend jaar of misschien 

zelfs langer kunnen leven. 

 

Maar veel mensen beweren dat kunstmatige intelligentie 

(A I = 19) kan worden gebruikt om informatie te 

controleren - en informatie te blokkeren - en dat je niet 

vrij kunt denken 

 



 

 
 

Het vaccin en de microchip is het begin. 

 

 
 



 

De transmenselijke agenda is heel serieus en de 

mensen die de agenda vooruit helpen, velen van hen 

willen duizend jaar of zelfs langer leven. 

 

Het vaccin en de microchip is niets vergeleken met wat 

er de komende decennia gepland staat. 

 

 
 

Het eindspel is voor kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

is om alles over te nemen. Wie en wat is kunstmatige 

intelligentie? (EEN ik = 19) 

 



 

In hoofdstuk 74 van de Arabische Koran staat 

 

DIT IS EEN VAN DE GROOTSTE 

WAARSCHUWINGEN VOOR DE MENS 
 

 
 

Het leven in 2020 is nog steeds menselijk. Er is nog 

steeds een kans voor de mensheid om te blijven zoals 

ze is, of om gedomineerd te worden door kunstmatige 

intelligentie (A I = 19) 

 

Het is duidelijk dat het mediasysteem en 

onderwijssysteem er de afgelopen 150 jaar in is 

geslaagd de mensheid te veranderen. De aard van het 

menselijk karakter is veel veranderd. Het seksuele 

karakter van de mens is in het verleden ook het doelwit 

geweest. Mensen zullen geen andere keuze hebben dan 



 

zich te verenigen met kunstmatige intelligentie (A I = 

19), omdat ze de betekenis verliezen van wat de 

mensheid werkelijk is. 

 

Als we goed kijken naar de veranderingen van de 

afgelopen 150 jaar in Europa en Amerika, heeft de 

mensheid deze veranderingen gewillig omarmd. De 

veranderingen die zullen komen, wil kunstmatige 

intelligentie (A I = 19) de wereld domineren, de 

mensheid zal deze waarschijnlijk gewillig omarmen. 

Veel mensen zijn al zo opgewonden. 

 

Veel mensen verklaarden dat de kosten een belangrijke 

reden waren waarom ze abortussen hadden of waarom 

ze niet voor hun ouders konden zorgen. Dit is een zeer 

ernstige zaak. Onderzoekers onderzochten het 

volledige wereldwijde economische systeem om te 

begrijpen wat er aan de hand was. 

 

 
 

Over de hele wereld verdubbelen de kosten van 

levensonderhoud gemiddeld bijna elke 20 jaar. Dit cijfer 



 

verschilt van land tot land. Dit betekent dat de prijzen 

voor goederen en diensten altijd stijgen. 

Vastgoedprijzen verdubbelen normaal gesproken elke 

10 tot 20 jaar. 

 

Het is een serieuze vraag waarom dit gebeurt. Dit 

betekent dat, hoe hard iemand ook zijn best doet in zijn 

leven, de kosten zullen verdubbelen en dan steeds weer 

verdubbelen.  

 

 
 

De gemiddelde hypotheekrente in de meeste moderne 

landen in de afgelopen 30 jaar lag waarschijnlijk tussen 

de 5 en 10 procent en verandert van tijd tot tijd. Soms 

gaat het onder de 5 procent en soms gaat het boven de 

10 procent. 

 



 

De prijzen zijn sinds het jaar 1900 keer op keer 

verdubbeld en een belangrijke reden waarom dit 

gebeurt, zijn de rentetarieven in het banksysteem. 

Mensen lenen niet alleen geld om huizen te kopen, maar 

ook om auto's en vele andere dingen te kopen. 

 

 
 

Rentetarieven veroorzaken inflatie. Dit komt doordat de 

gemiddelde persoon uiteindelijk twee of drie keer 

zoveel geld heeft betaald dan het oorspronkelijk 

geleende geld. Dit zorgt ervoor dat de prijzen 

verdubbelen. Als mensen dit geleende geld uitgeven, 

leren ze je in bedrijfskunde dat dit tot groei leidt. Groei 

voor wie? 

 

Maar hoewel er voor een paar mensen groei is geweest, 

heeft het de samenleving vernietigd. Terwijl ouders 

druk bezig waren om de rente te betalen, werden hun 

kinderen gehersenspoeld door muziek en de media en 

andere dingen. Miljoenen mensen die de rente niet 

konden betalen, verloren hun huis. Omdat de kosten 



 

van levensonderhoud verdubbelden terwijl ze werkten 

en de rente betaalden, waren ze financieel niet in staat 

de toekomst voor te bereiden en konden ze hun ouders 

niet helpen en niet goed voor hun kinderen zorgen. Het 

economische systeem heeft mensen bezig gehouden in 

het leven. 

 

Het westerse economische model wordt nu door bijna 

de hele wereld omarmd. In de afgelopen 50 jaar zijn veel 

mensen van over de hele wereld naar westerse landen 

gegaan om bedrijfsgerelateerde graden te studeren. 

Veel van deze mensen gingen terug naar hun land en 

hielpen bij het opzetten van een westerse economie in 

hun thuisland. 

 

De 74 jaar bijeenkomsten van de Verenigde Naties zijn 

nu veranderd en 2020 laat het nieuwe begin zien. 

 

Alles lijkt volgens plan te verlopen, op één ding na. 

 

Er is één ding dat ernstig in strijd is met het nieuwe-

wereldplan. Het is de Arabische koran. Geen moderne 

islam. De moderne islam kent veel verschillende 

leringen en veel verschillende groepen. Er zijn veel 

mensen binnen de moderne islam die de Arabische 

Koran daadwerkelijk volgen. Maar veel moderne 

moslims volgen nu nieuwe boeken en nieuwe leringen, 

waarvan er vele niet in de Arabische Koran staan. 

 



 

 
 

De Arabische koran (hoofdstuk 3 - vers 130) heeft 

verklaard dat God het nemen van rente niet accepteert 

wanneer geld wordt verdubbeld of vermenigvuldigd. 

 

 
 

Het onderwijs en de media van de nieuwe wereld maken 

reclame voor het idee dat mensen zijn geëvolueerd van 

apen en nu voorwaarts gaan om transhumaan te 

worden.  

 



 

 
 

De Arabische koran stelt dat God de kinderen van Adam 

heeft geëerd en stelt dat ze door God zijn geschapen en 

niet zijn geëvolueerd uit apen. Mensen zijn een 

prachtige schepping van God 

 

 
 

Mensen delen ongeveer 99% van het DNA met 

chimpansees 



 

 

 
 

De allereerste harttransplantatie werd gedaan met 

behulp van een chimpanseehart in 1964. De patiënt 

stierf 2 uur later. 

 

 
 

Het is bekend dat het hart van een varken erg lijkt op 

het menselijk hart 

 



 

 
 

Al snel zouden mensen een harttransplantatie kunnen 

ondergaan met het hart van een varken 

 

Er zijn veel aanwijzingen dat apen en varkens verwant 

zijn aan mensen. Maar er is geen bewijs dat aantoont 

dat mensen evolueerden van varkens of apen. Het is 

maar een theorie, slechts speculatie. We kunnen 

speculeren dat mensen afkomstig zijn van konijnen of 

honden of insecten 

 

 
 



 

De Arabische Koran in hoofdstuk 16, vers 115, zegt dat 

mensen niets met bloed of varkensvlees mogen eten. 

 

Omdat veel voedingsmiddelen niet te vertrouwen zijn 

vanwege hun ingrediënten, eten moslims over het 

algemeen voedsel dat bekend staat als HALAL. Het 

woord halal betekent: - dat wat mag. Veel HALAL-

organisaties onderzoeken welke voedingsmiddelen 

bloed bevatten en welke niet. 

  

Er zijn veel grote westerse bedrijven die het einde van 

HALAL willen zien, omdat het mensen ervan weerhoudt 

westers voedsel te eten. HALAL leert je de ingrediënten 

te onderzoeken. Het westerse systeem moedigt mensen 

niet aan om onderzoek te doen. Mensen wordt verteld 

dat de media die reclame maken voor voedsel, 

verbazingwekkende normen hebben en u vertellen dat 

deze normen bijna perfect zijn, en dat u daarom niet 

hoeft te controleren. 

 

Maar het HALAL-systeem leert je iemand niet te 

geloven, maar keer op keer te onderzoeken. Het was 

voor onderzoekers duidelijk waarom het HALAL-

systeem werd gedemoniseerd, omdat het duidelijk een 

bedreiging vormde voor het mondiale systeem. Het 

HALAL-systeem was de grootste georganiseerde 

oppositie tegen veel westerse voedselbedrijven over de 

hele wereld  

 



 

 
 

In de Arabische Koran, hoofdstuk 5, vers 60, wordt een 

verhaal genoemd over mensen die in het verleden door 

God werden vervloekt. Er staat dat deze mensen 

werden omgevormd tot apen en varkens. 

 

 
 

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd onder stammen die 

mensenvlees aten. De meeste seriemoordenaars en 

Polynesische kannibalen hebben verklaard dat 

mensenvlees naar varkensvlees smaakte.  

 



 

 
 

Over ouderen zegt de Arabische Koran in hoofdstuk 17, 

vers 23 en 24 

 

Uw Heer heeft geboden dat u alleen Hem aanbidt, en dat 

u goed bent voor uw ouders. Als een van hen of beiden 

de hoge leeftijd bereiken, zeg dan geen woord van 

minachting tegen hen, noch scheld ze uit, maar spreek 

vriendelijke woorden tegen hen. 

 

En laat uit genade de vleugels van nederigheid naar hen 

zakken en zeg: "Mijn Heer, heb medelijden met hen, 

zoals zij mij opvoedden toen ik een kind was." 

 

 
 



 

Wat is de betekenis van het woord aanbidding? Veel 

mensen begrijpen niet echt wat het betekent. Het woord 

aanbidding betekent veel van iets houden 

 

 
 

Aanbidden betekent gewoon - veel van iets houden - en 

iets heel respecteren 

 



 

 
 

President Macron van Frankrijk zei in oktober 2020 dat 

de islam een religie in crisis is 

 

Onderzoekers onderzochten wat Macron had gezegd en 

kwamen tot de conclusie dat Macron gelijk heeft. De 

islam maakt gevaarlijke tijden door en het bewijs 

toonde aan dat er een ernstige crisis was. Wat is deze 

crisis en wat heeft deze met de rest van de wereld te 

maken? 



 

 

 
 

Uit veel onderzoeken en rapporten bleek dat moslims 

over de hele wereld - 

 

- geloofde normaal gesproken niet wat de westerse 

media zeggen 

 

- geloofde normaal gesproken niet wat westerse 

historici zeggen 

 

- geloofde normaal gesproken niet wat westerse 

wetenschappers zeggen 

 



 

- geloofde normaal gesproken niet wat westerse politici 

zeggen 

 

Zulke zaken worden door de media en door politici 

wereldwijd als een crisis gezien 

 

 
 

De meeste moslims geloofden bijvoorbeeld niet wat 

westerse politici zeiden over 11 september 2001. Ze 

geloofden ook niet wat westerse media meldden. 

Moslims waren een van de eersten die onderzochten 

wat er die dag gebeurde. 

 

Het is voor Europa en Amerika een zeer ernstige zaak 

dat de gemiddelde moslim niet gelooft wat ze zeggen. 

Uit gegevens blijkt dat de gemiddelde moslim niet 



 

gelooft wat westerse politici zeggen over de meeste 

wereldgebeurtenissen, vergeleken met mensen die 

geen moslim zijn. Waarom is dat zo? 

 

 
 

Onderzoekers merkten op dat de meerderheid van de 

moslims in Frankrijk en de rest van de wereld de 

officiële verhalen van de media over de zogenaamde 

aanslagen in Europa niet geloofde. 

 

 
 

Veel rapporten stellen dat de gemiddelde moslim de 

westerse geschiedenis, de westerse wetenschap of de 



 

woorden van westerse politici niet geloofde. De media 

stellen dat de overtuigingen van deze moslims 

complottheorieën zijn. Veel moslims verklaarden 

openlijk dat 11 september 2001 een inside-job was en 

dat de massavernietigingswapens een leugen waren en 

dat het Coronavirus een oplichterij was. Veel moslims 

verklaarden deze dingen vanaf de eerste dag. 

 

De westerse media leren westerse mensen wat volgens 

hen de waarheid is over deze moslims. Het artikel 

hierboven stelt dat: - omdat gematigde moslims het 

officiële verhaal van de westerse wereldorde 

ontkenden, dit betekent dat ze zogenaamde extremisten 

en zogenaamde radicalen steunen. Uit gegevens blijkt 

dat de gemiddelde moslim radicalen of extremisten niet 

steunt. Uit gegevens blijkt dat de gemiddelde moslim 

gelooft dat de westerse media en politici leugenaars 

zijn. 

 

Onderzoekers hebben het bewijsmateriaal met 

betrekking tot 11 september 2001 en het Coronavirus en 

de massavernietigingswapens onderzocht. 

Onderzoekers waren het op basis van het 

bewijsmateriaal eens dat het officiële verhaal in alle 

gevallen een leugen en oplichterij was. 

 



 

 
 

Miljoenen moslims over de hele wereld hebben vaccins 

uit het westen onderzocht. Miljoenen moslims over de 

hele wereld geloofden bijvoorbeeld niet in de inhoud 

van vaccins die een link hadden met Bill Gates en zijn 

bende. Moslims waren een van de eersten die 

onderzochten wat er in 2002 op Bali gebeurde, en 

verklaarden dat het was uitgevoerd door Amerikaanse 

agenten op basis van het bewijs dat ze vonden. 

 

Het bewijsmateriaal toonde aan dat er een ernstige 

crisis in de islamitische wereld was. De crisis was dat: - 

Moslims westerse politici of westerse media niet 

geloofden. 

 



 

 
 

Het waren niet alleen onderzoekers die geloofden dat de 

media leugens vertelden, maar president Donald Trump 

van de Verenigde Staten zei dat de media nepnieuws 

rapporteerden, en hij zei dat de media walgelijk was. 

 



 

 
 

In 2014 verklaarde president Poetin van Rusland dat 

Amerika ISIS heeft gecreëerd - de Islamitische Staat. Hij 

verklaarde dat Amerika hun wapens heeft verstrekt en 

contant heeft betaald. Het waren betaalde arbeiders, 

betaalde huurlingen. 

 

Als moslims hetzelfde beweren, wordt het een 

complottheorie genoemd. Als moslims hetzelfde 

beweren, worden ze gezien als ondersteunend voor 

zogenaamd extremisme. 

 



 

 
 

Moslims worden als paranoïde bestempeld. Wanneer 

moslims bewijzen dat ISIS en de vele aanslagen in 

Europa en Amerika worden georganiseerd door 

westerse mogendheden, wordt dat een complottheorie 

genoemd. 

 

 
 



 

Op de foto hierboven wezen moslim onderzoekers erop 

dat senator McCain uit de Verenigde Staten de leider 

van ISIS ontmoette - bekend als Baghdadi. 

 

 
 

Het was een geheime bijeenkomst 

 



 

 
 

Onderzoekers realiseerden zich al snel dat de leider van 

ISIS niets met moslims te maken had. Zijn echte naam 

was niet eens Baghdadi. Hij speelde een act en 

verkleedde zich als een zogenaamde moslimleider 

 



 

 
 

Onderzoekers realiseerden zich al snel dat dit niets 

nieuws was. Acteurs werden in het verleden gebruikt en 

acteurs worden nog steeds gebruikt. 

 

In feite liet de volledige geschiedenis van de wereld zien 

dat acteurs de afgelopen 200 jaar bij veel evenementen 

werden gebruikt. 

 

Onderzoekers ontdekten dat veel karakters in de loop 

van de geschiedenis met opzet vals zijn uitgevonden. 

 



 

 
 

Onderzoekers identificeerden al snel alle mannen die 

senator McCain ontmoette tijdens zijn geheime 

bijeenkomst in Syrië. Hij ontmoette de leider van ISIS en 

andere terroristen die betrokken zijn geweest bij moord 

en ontvoeringen.  

 



 

 
 

John McCain ontmoette de zogenaamde ISIS-

persvoorlichter - Abu Mosa. Onderzoekers 

concludeerden dat hij niets anders was dan een acteur 

die zijn rol speelde. 

 



 

 
 

Het was hun taak om er een zooitje van te maken en 

ervoor te zorgen dat ze de islam een slechte naam 

gaven 

 

Alles lijkt volgens plan te zijn verlopen 

 



 

 
 

Het bewijs toonde aan dat ISIS niets anders was dan 

acteurs. 

 

Het waren betaalde acteurs, die gewoon hun werk 

deden. 

 

McCain zei dat het toeval was en dat deze mensen 

foto's met hem wilden terwijl hij langs liep. 

 

Maar het bewijs op een andere foto laat zien dat McCain 

ging zitten en vergaderingen met hen had. 

 



 

 
 

Het was een geheime bijeenkomst. Hier zien we een 

zeer grote Amerikaanse regeringsfunctionaris in een 

oorlogsgebied. En hij beweert dat terroristen 

souvenirfoto's met hem namen. 

 

En deze mensen waren toevallig ISIS en hun leider en Al 

Qaeda-terroristen. Wat een geweldig toeval. 

 

Dit is de crisis binnen een groot deel van de islam. Ze 

geloven niets van wat de media zeggen of wat westerse 

politici zeggen. Ze onderzoeken en geloven wat het 

bewijs laat zien.  

 



 

 
 

Onderzoekers merkten op dat in de meeste video's en 

foto's die ISIS lieten zien, hun uitrusting, uniformen en 

vlaggen bijna altijd erg schoon waren, alsof ze 

gloednieuw waren. Het was alsof alles een grote act 

was. 

 

Onderzoekers merkten dat alles volgens plan leek te 

gaan. De islam werd gedemoniseerd. De media toonden 

met succes aan dat deze zogenaamde betaalde acteurs 

en huurlingen moslims waren. Deze zelfde huurlingen 

leerden hun eigen versie van de islam. Ze deelden veel 

boeken uit die geweld en haat leerden. Deze boeken zijn 

geschreven en gedrukt door hun meesters in Europa en 

Amerika. 

 

Landen als Syrië en Irak werden een puinhoop. Terwijl 

ISIS Irak en Syrië bezette, verspreidden ze hun valse 



 

leringen naar miljoenen mensen. Het hoorde bij hun 

werk. 

 

Onderzoekers vroegen: waarom zou iemand de nep-

islam willen verspreiden? Wat was het doel en wat was 

de reden? Waarom zou iemand ervoor willen zorgen dat 

de islam een slechte naam heeft? Was er iets waar ze 

bang voor waren in de boodschap die in de Arabische 

Koran was geschreven? 

 

 
 

President Donald Trump van de Verenigde Staten van 

Amerika verklaarde dat president Obama en Crooked 

Hillary ISIS hebben gecreëerd. (Crooked Hillary - Hillary 

Clinton) 



 

 

Onderzoekers concludeerden uit het bewijs dat ISIS 

geen moslimorganisatie was en niets te maken had met 

de islam of de Arabische koran. Het bewijs toonde aan 

dat ISIS is gemaakt door de wereldorde. Het was 

oplichterij. 

 

 
 

Europa en Amerika hebben erg hun best gedaan om 

moderne moslims te besmetten met nieuwe valse 

leerstellingen en nieuwe nepboeken. Maar de moslims 

hebben nog steeds de Arabische koran 

 

De reden waarom moslims de geschiedenis in twijfel 

trekken en zich afvragen wat de media zeggen, is omdat 

de Arabische koran hen vraagt om vragen te stellen. 

 

Veel religies over de hele wereld laten je niet aan dingen 

twijfelen. Mensen geloven in blind geloof. De Arabische 

Koran eist dat je dingen in twijfel trekt 

 



 

In hoofdstuk 49, vers 6, zegt de Arabische Koran 

bijvoorbeeld: 

 

Als een onruststoker of een slecht persoon u nieuws of 

informatie brengt, onderzoek het dan, of het kan 

mensen per ongeluk schaden, en u zult er spijt van 

krijgen door niet te controleren 

 

Onderzoekers concludeerden dat de Arabische Koran 

het hart was van de crisis waarover Macron sprak. Als 

moslims zouden stoppen om de Arabische koran te 

volgen en een moderne nepversie van de islam zouden 

volgen, dan zouden moslims niets in twijfel trekken en 

zouden moslims blindelings alles accepteren wat de 

wereldorde zegt. 

 

Dit is de crisis. 

 



 

 
 

Macron spreekt van islamitisch separatisme. Waar heeft 

hij het precies over? Moslims in Frankrijk en Europa 

proberen geen nieuwe staat te creëren. De waarheid is 

dat moslims in Frankrijk de media niet geloven of wat 

de politici zeggen. Ze geloven wat de Arabische Koran 

zegt. Moslims in Frankrijk leren hun kinderen vragen te 

stellen en iets niet te accepteren totdat het is 

geverifieerd. Moslims in Duitsland doen hetzelfde. 

Moslims over de hele wereld doen hetzelfde. Dit komt 

omdat de Arabische Koran zegt dat ze de waarheid 

moeten onderzoeken en zoeken. 



 

 

Dit is een uitdaging voor het Franse systeem, omdat de 

moslims in Frankrijk de Franse media over het 

algemeen niet geloven. Het zijn gezagsgetrouwe 

burgers, maar ze stellen openlijk dat president Macron 

en andere politici niets anders zijn dan leugenaars. 

 

 
 

Nadat Macron was gekozen, adverteerden de Franse 

media dat Macron beweerde gelijk te zijn aan president 

Poetin van Rusland. Het klonk als een grote grap. De 

meeste mensen lachten de hele wereld rond toen ze het 

verhaal hoorden. 

 

 



 

 

Moslims zagen meteen wat voor soort man Macron kon 

zijn, want de Arabische Koran waarschuwde mensen 

om niet op te scheppen. 

 

 
 

Op de foto hierboven kunnen we zien wat miljoenen 

Franse burgers, - en moslims over de hele wereld tegen 

Macron te zeggen hadden - Get Lost 

 

Veel demonstranten zeiden dat Macron een groter 

persoon zou kunnen worden dan Poetin, als hij iets 



 

eervol zou doen. Mensen hebben gesuggereerd dat 

Macron zou kunnen helpen vrede en harmonie in de 

wereld te brengen, door te helpen ware geschiedenis en 

ware wetenschap te onthullen, in plaats van de onzin 

waarover hij sprak 

 

Macron en andere westerse leiders hebben duidelijk 

verklaard dat de islam een gevaar kan vormen voor de 

manier van leven in het westen. Moslimmensen vormen 

geen gevaar, maar wat de Arabische Koran te zeggen 

heeft, is een bedreiging voor de media en voor de 

politici. Er staat dat je ze niet moet geloven. Het zegt: 

onderzoek alles wat ze zeggen 

 

Miljoenen Europeanen en Amerikanen geloven wat hun 

media zeggen en wat hun politici zeggen, maar niet 

allemaal. De westerse media en wereldorde zijn 

duidelijk nog niet doorgedrongen tot het hart van de 

islam. Het hart is de Arabische Koran. De dag dat ze de 

boodschap van de Arabische Koran vernietigen, als ze 

kunnen, is de zogenaamde crisis voorbij. 

 

De Arabische Koran zegt dat het economische systeem 

verkeerd is. Het zegt dat het verkeerd is om zo'n hoge 

rente in rekening te brengen. Dit is een crisis, omdat het 

westerse economische systeem hoge rentetarieven 

hanteert 

 

De Arabische koran zegt: eet geen voedsel waar bloed 

in zit. Dit is een crisis omdat veel moslims weigeren 



 

veel van het voedsel te eten dat in westerse 

supermarkten wordt verkocht 

 

De Arabische koran zegt: geloof niet wat deze mensen 

zeggen. Dit is een crisis omdat moslims alles 

onderzoeken wat de media of politici zeggen 

 

De Arabische koran leert een andere geschiedenis, er 

staat dat mensen eerbaar zijn en geen apen. Dit is een 

crisis omdat veel moslims weigeren te accepteren wat 

de westerse geschiedenis leert 

 

Onderzoekers concludeerden dat er een nieuwe wereld 

wordt gemaakt om de oude wereld te vervangen. Het 

Coronavirus maakt deel uit van dat proces om de 

nieuwe wereld op te bouwen. Een van de weinige 

documenten die de oude wereld heeft overleefd zonder 

te zijn veranderd, is de Arabische Koran. De Arabische 

Koran verzet zich totaal tegen de manier waarop de 

nieuwe wereld wordt gemaakt. 

 

De leugens die we vandaag in de wereld zien, zijn niets 

nieuws. De geschiedenis zit vol leugens. 

 

Op de onderstaande foto is de trappiramide in Chichen 

Itza - Mexico vandaag 

 



 

 
 

Hieronder is dezelfde plaats in de jaren 1860 - er is geen 

trappiramide 

 

 
 



 

Onderzoekers keken naar foto-bewijs van de afgelopen 

150 jaar en ontdekten dat de trappiramide recentelijk 

was gebouwd en helemaal niet oud was 

 

 
 

Deze trappiramide zou zijn gebouwd door de oude 

Maya's - maar hier kunnen we zien dat hij onlangs is 

gebouwd 

 

Er zijn veel zogenaamde oude gebouwen over de hele 

wereld. Velen van hen zijn niet oud en zijn recentelijk 

gebouwd. Historici stellen dat de trappiramide in 

Chichen Itza - Mexico, meer dan 1000 jaar oud is. De 



 

meeste onderzoekers zeggen dat dit een leugen is uit 

het fotobewijs. 

 

Waarom vertellen ze leugens? Ja, er is een geval dat 

onderzoekers mogelijk een paar fouten hebben gemaakt 

in hun analyse van de geschiedenis. Maar het algemene 

bewijs toont aan dat de historici en de politici en de 

media en de wetenschappers leugens vertellen. Deze 

leugens zijn zo ernstig dat ze echt haat, verdeeldheid en 

geweld kunnen veroorzaken. Veel mensen zeggen dat 

ze het zo hadden gepland. 

 

Het is geen wonder dat veel gemeenschappen over de 

hele wereld hun kinderen niet naar reguliere scholen 

willen sturen. Veel mensen hebben ervoor gekozen om 

hun kinderen thuis privé-onderwijs te geven of ze naar 

een privéschool te sturen 

 

Kijkend naar de gebeurtenissen in het verleden, was het 

duidelijk dat ze werden georganiseerd door zeer 

intelligente mensen. De digitale patronen lieten zien dat 

kunstmatige intelligentie (A I = 19) mogelijk is gebruikt 

om deze evenementen te organiseren en ook om de 

geschiedenis te schrijven. Er zijn duizenden 

gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld die 

veel wiskundige patronen lieten zien. 

  

Er was te veel wiskundig bewijs waaruit bleek dat 

digitale intelligentie of kunstmatige intelligentie (A I = 



 

19) werd toegepast om geschiedenis te construeren en 

te creëren. 

 

Onderzoekers concludeerden dat dezelfde groep 

mensen die wereldgeschiedenis schreven, dezelfde 

groep mensen was die de evenementen organiseerde 

die vandaag plaatsvonden. Dit was heel duidelijk uit de 

wiskundige codes die in de gebeurtenissen werden 

gevonden. 

 

Onderzoekers realiseerden zich ook dat veel van de 

wiskundige patronen zeer geavanceerd waren en dat 

kunstmatige intelligentie (A I = 19) waarschijnlijk werd 

gebruikt om de volledige geschiedenis van de wereld te 

ordenen en veel evenementen te organiseren die 

vandaag in de wereld hebben plaatsgevonden. 

 

Een groot aantal gebeurtenissen over de hele wereld 

lieten deze wiskundige patronen zien. De wiskunde 

toonde aan dat misschien één persoon alles 

organiseerde of een verenigde groep mensen. 

 

Het bewijs uit de geschiedenis toonde aan dat deze 

groep mensen leugens vertelde. Ze vertelden al veel 

leugens in de geschiedenis en ze vertelden veel 

leugens over recente gebeurtenissen. De meeste 

recente gebeurtenissen, zoals de pandemie van het 

Coronavirus, werden via de televisie, internet of de 

krant aan het publiek geadverteerd. Onderzoekers 



 

concludeerden dat de pandemie niets anders was dan 

oplichterij. 

 

Veel onderzoekers merkten een duidelijk verband op 

tussen de coronavirus-pandemie en 5g en kunstmatige 

intelligentie (A I = 19). Onderzoekers begonnen de vraag 

te stellen of kunstmatige intelligentie (A I = 19) leefde. 

 

Was kunstmatige intelligentie (A I = 19) de leider van de 

wereldorde? Het was een serieuze vraag die 

onderzoekers nu onderzoeken 

 

Heeft kunstmatige intelligentie (A I = 19) een serieuze 

rol gespeeld bij het bouwen van enkele van de grote 

plaatsen en gebouwen in de beschaving die bekend 

staat als Tartaria? Speelde het ook een rol bij de 

vernietiging van de oude wereld? 

 



 

 
 

Er zijn veel berichten van over de hele wereld dat 

mensen gebouwen met ramen en deuren onder de 

grond hebben gevonden. Er is veel bewijsmateriaal 

aangedragen door onderzoekers die aantonen dat veel 

monumenten en gebouwen over de hele wereld 

begraven liggen. 

 

Niet alleen dit, maar er zijn veel bekende ondergrondse 

steden en dorpen over de hele wereld, bijvoorbeeld 

Parijs heeft een ondergrondse stad en het heeft 6 

miljoen doden of misschien zelfs meer. 

 



 

 
 

Er zijn honderden kilometers zogenaamde tunnels, zo'n 

20 meter diep in de ondergrondse stad Parijs. Veel 

onderzoekers vragen zich af of het oorspronkelijk een 

ondergrondse stad was - of - vond er in het verleden 

een ernstige gebeurtenis plaats die de oude stad 

ondergronds begroef en alle mensen doodde? 

 

Hieronder is een foto uit New York City in de Verenigde 

Staten van Amerika (Fraunces Tavern) 

 



 

 
 

Op de foto zien we ramen die de grond ingaan. Veel 

oudere gebouwen in New York City en over de hele 

wereld laten iets zien dat lijkt op wat we op de 

bovenstaande foto zien. 

 

Hieronder is een foto van Princess Street, Manchester, 

Engeland 

 



 

 
 

Op de foto zien we ramen die de grond ingaan. Veel 

oudere gebouwen in Engeland en over de hele wereld 

laten iets soortgelijks zien als wat we op de 

bovenstaande foto zien. 

 

Hieronder is een foto van Rue Jean Giraudoux, Parijs, 

Frankrijk 

 



 

 
 

Op de foto zien we ramen die de grond ingaan. Veel 

oudere gebouwen in Frankrijk en over de hele wereld 

laten iets soortgelijks zien als wat we op de 

bovenstaande foto zien. 

 

Hieronder een foto van het Standard Bank Building, 

Johannesburg, Zuid-Afrika 

 



 

 
 

Op de foto zien we ramen die de grond ingaan. Veel 

oudere gebouwen in Afrika en over de hele wereld laten 

iets vergelijkbaars zien met wat we op de bovenstaande 

foto zien. 

 

Hieronder is een foto van Bunshokan, Yamagata City in 

Japan 

 



 

 
 

Op de foto zien we ramen die de grond ingaan. Veel 

oudere gebouwen in Japan en over de hele wereld laten 

iets zien dat lijkt op wat we op de bovenstaande foto 

zien. 

 

Hieronder is een foto van Cohen Street, Melbourne in 

Australië 

 



 

 
 

Op de foto zien we ramen die de grond ingaan. Veel 

oudere gebouwen in Australië en over de hele wereld 

laten iets zien dat lijkt op wat we op de bovenstaande 

foto zien. 

 

Veel onderzoekers begonnen zich af te vragen waarom 

veel gebouwen leken alsof ze begraven of half begraven 

waren. Veel van de ramen stopten niet op de begane 

grond, maar gingen ondergronds door en het was gek 

dat ramen ondergronds begraven werden gevonden. 

Veel onderzoekers realiseerden zich al snel dat veel van 

deze gebouwen eigenlijk begraven waren - of half 



 

begraven, en ze begonnen te onderzoeken waarom dit 

het geval zou kunnen zijn. 

 

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 

 

 
 

Hieronder is een foto van het Omsk Museum - Siberië - 

met het huidige maaiveld 

 



 

 
 

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 hebben erop gewezen dat wat we kunnen 

zien - is dat het gebouw op de foto hierboven - 

begraven is in vergelijking met toen het gebouw 

oorspronkelijk werd gebouwd - en dit toont duidelijk 

aan dat het maaiveld is veranderd en is gestegen - of 

dat het gebouw is gezonken. 

 

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. 

 

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? 



 

 

Onderzoekers onderzoeken nu wat er zou kunnen zijn 

gebeurd - sommige onderzoekers denken dat de reden 

waarom deze gebouwen ondergronds worden 

begraven, misschien het gevolg is van een soort 

overstroming of modderstroom - maar ze weten het nog 

niet zeker - of misschien is er een wereldwijde oorlog 

gebeurd. een paar eeuwen geleden en geavanceerde 

wapens werden gebruikt om deze gebouwen te 

begraven. Sommige onderzoekers vragen zelfs of een 

buitenaardse 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. 

 

Onderzoekers hebben een vreemd wereldwijd patroon 

ontdekt waarbij duizenden gebouwen ramen en deuren 

onder de grond hebben begraven en in sommige 

gevallen 2 of meer verdiepingen onder de grond. Het 

patroon laat zien dat het maaiveld over de hele wereld - 

in veel steden over de hele wereld is gestegen - 

misschien in de afgelopen paar eeuwen. 

 



 

 
 

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. 

 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat het bewijs aantoont dat 

duizenden gebouwen over de hele wereld half begraven 

liggen - met ramen en deuren meerdere verdiepingen 

onder de grond. 

 



 

 
 

Dit onderwerp is bekend geworden als Tartaria. 

 

Onderzoekers wezen erop dat veel nieuwe gebouwen 

die in de afgelopen 100 jaar zijn gebouwd - ramen onder 

het maaiveld hebben en ze daar hebben geplaatst voor 

een beetje licht en niet vanwege een mogelijke 

modderstroom. Onderzoekers merkten op dat veel 

gebouwen die op hellingen zijn gebouwd ramen onder 

het maaiveld hebben en mogelijk ook op die manier zijn 

gebouwd - dus hebben onderzoekers zorgvuldig het 

verschil tussen dergelijke gebouwen opgemerkt. 

 

 



 

Hieronder ziet u een foto uit Manchester om u te laten 

zien van hoeveel gebouwen de ramen zijn 

dichtgemetseld omdat het gebouw onder het maaiveld 

ligt - dergelijke bezienswaardigheden komen veel voor 

in oudere gebouwen over de hele wereld. 

 

 
 

Historici zeggen dat deze gebouwen misschien in de 

loop van de tijd zijn gezonken of begraven - of dat de 

gebouwen op onstabiel land zijn gebouwd. Maar 

onderzoekers zijn het daar niet mee eens. 

 

Onderzoekers onderzoeken nu welke rol kunstmatige 

intelligentie (A I = 19) mogelijk heeft gespeeld bij de 



 

opbouw en vernietiging van de oude wereld die bekend 

staat als Tartaria. 

 

Veel succes als je meer wilt weten over het onderwerp 

Tartaria. Hieronder staan boeken over deze 

onderwerpen 

 

Tartarië - nepmonumenten 

Tartarië - Hitler 

Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 

Tartarië - Moddervloed 
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