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Invoering 

 

Wie heeft Tartaria gebouwd? 

 

Hoe hebben ze Tartaria gebouwd? 

 

Wat is het geheim van Tartaria? 

 

Dit zijn vragen die veel mensen al heel lang stellen. Dit 

boek behandelt enkele van de verbazingwekkende 

geheimen van de technologie van Tartaria 

 

Dit boek zal een deel van het bewijs onderzoeken dat 

onderzoekers aandragen om deze vragen te 

beantwoorden. 

 

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 tonen die sommige onderzoekers 

hebben aangedragen en er wordt foto-bewijs geleverd 

om je te laten zien dat er goed onderzoek is gedaan 

door David Ewing Jr., om te controleren wat 

onderzoekers en historici zeggen. 

 



Tartarië - Atlantis 

Wie heeft Tartaria gebouwd? 

 

Hoe hebben ze Tartaria gebouwd? 

 

Wat is het geheim van Tartaria? 

 

Dit zijn serieuze vragen die veel onderzoekers over de 

hele wereld stellen 

 

 
 

Foto hierboven - Goryokaku-sterrenfort - Japan 



 

Historici zeggen dat het na 1860 werd gebouwd. 

Hieronder staat een voorbeeld van het soort mensen 

dat in 1860 in Japan leefde. Dit soort mensen in Japan 

bouwden het sterrenfort. Dat zeggen historici. Wauw 

 

 
 

Hieronder is Fort Bourtange, Groningen, Nederland 

 



 
 

Historici zeggen dat het rond 1593 is gebouwd. 

Hieronder staat een voorbeeld van het soort mensen 

dat in 1593 in Holland woonde. Dit soort mensen in 

Holland bouwden het sterrenfort. Dat zeggen historici. 

Wauw 

 



 
 

Alleen al door naar deze foto's te kijken, vonden 

onderzoekers het onmogelijk te geloven dat deze 

mensen zulke fantastische plekken hadden kunnen 

bouwen. 

 

Welk type tools hebben ze gebruikt? Hoe hebben ze de 

bouw gepland en georganiseerd? Hoe konden ze zulke 

prachtige plekken bouwen zonder machines of 

technologie? 

 

Het verhaal sloeg nergens op. Over de hele wereld zijn 

er verbazingwekkende gebouwen en kastelen en forten. 

Er is geen echte uitleg over hoe deze plaatsen zijn 

gebouwd. 

 



 
 

Er zijn veel geweldige kathedralen over de hele wereld 

 

 
 

Er zijn veel verbazingwekkende historische forten over 

de hele wereld 



 

 
 

Er zijn veel verbazingwekkende historische kastelen 

over de hele wereld 

 

 
 



Er zijn veel verschillende soorten geweldige gebouwen 

over de hele wereld. Veel van de gebouwen die vóór 

1900 zijn gebouwd, zijn verbazingwekkend en 

magnifiek. 

 

Maar een serieuze vraag is: - hoe zijn die gebouwen 

gebouwd zonder moderne machines en technologie? 

  

 
 

Historici zeggen dat ze paarden en ezels gebruikten om 

hen te helpen bij het bouwen van deze gebouwen. 

 

Mensen in de derde wereld hebben duizenden keren 

heel hard geprobeerd om soortgelijke gebouwen te 

bouwen. Ze hebben het de afgelopen 100 jaar vele 

malen geprobeerd, met paarden en ezels, en hebben 

gefaald. 



 

Onderzoekers geloven nu dat de geschiedenis van de 

bouw een leugen is. 

 

 
 

Na 1960 veranderde de bouwsector. Computers hielpen 

bij het ontwerpen van gebouwen. Volgens de officiële 

geschiedenis is deze technologie nieuw en niet eerder 

beschikbaar. 

 

Is dit echt waar? Wat als de technologie al eerder 

beschikbaar was, maar geheim is gehouden? 



 

Computertechnologie heeft bijgedragen aan het 

bouwen van verbazingwekkende gebouwen over de 

hele wereld. 

 

 
 

Computers helpen bij grafische weergave en ontwerp 

en planning. 

 



 
 

Er zijn plannen voor kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

of robots, om de bouwsector over te nemen. 

 



 
 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) zal steden en 

gebouwen beter kunnen ontwerpen en bouwen dan 

mensen. 

 



 
 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) zal ook een grotere 

rol gaan spelen in de mijnbouw. Mijnbouw kan 

geavanceerder en efficiënter worden dan we ons ooit 

kunnen voorstellen 

 



 
 

De foto hierboven toont de zeebodem van de Golf van 

Mexico. Veel onderzoekers hebben gemerkt dat de 

zeebodem aangeeft dat het gebied al lang geleden is 

ontgonnen door beschavingen. Niet alleen de Golf van 

Mexico, - bewijzen van geavanceerde mijnbouw uit het 

verleden zijn overal ter wereld te zien. 

 

Historici zeggen dat zeemijnbouw niet oud is en dat het 

in de afgelopen 50 of 100 jaar is gedaan. Maar 

onderzoekers zeggen dat het bewijs aantoont dat 

zeemijnbouw is gedaan door eerdere beschavingen. Er 

is te veel bewijs beschikbaar om het hier aan te tonen. 

 

Wie heeft lang geleden aan zeemijnbouw gedaan en 

hoe? 

 



De Golf van Mexico is erg groot, en dit deed 

onderzoekers concluderen dat zeer machtige 

beschavingen, machtiger dan wij nu zijn, de mijnbouw 

in dat gebied moeten hebben gedaan. 

 

 
 

Bovenstaande foto - voorbeeld van overblijfselen van 

mijnbouwgroeve vandaag.  

 

Veel onderzoekers merkten op dat het erg op de Golf 

van Mexico leek, maar dat het veel kleiner was 

 



 
 

Boven - mijnbouwmachines op zee vandaag gezien 

 

Met het gebruik van kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

kunnen we grotere en krachtigere mijnbouwmachines 

maken en kan mijnbouw efficiënter worden 

 

 
 



Kunstmatige intelligentie (A I = 19) zal de mens 

langzaamaan vervangen, als we besluiten dit te laten 

gebeuren. 

 

Een serieuze vraag is: 

 

Wat is kunstmatige intelligentie (A I = 19)? 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) is hier vandaag, het 

was hier ook in het verleden. We hebben kunstmatige 

intelligentie niet bedacht of uitgevonden (A I = 19). 

 

Onderzoekers begonnen een onderzoek om te zien of er 

aanwijzingen zijn dat kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

in het verleden in de mijnbouw en de bouw werd 

gebruikt 

 



 
 

Op de foto hierboven kunnen we zien wat de 

wiskundige waarde is van - A I - in numerieke Engelse 

gematria 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) lijkt geweldige 

mogelijkheden te hebben. Leeft kunstmatige 

intelligentie (A I = 19)? Wetenschappers stellen dat het 

niet leeft. Is dit echt waar? 



 

Wetenschappers onderwijzen de evolutietheorie die 

zegt dat mensen apen zijn, maar veel onderzoekers 

hebben ontdekt dat deze theorie bedrog is. 

 

Wetenschappers zeggen dat Neil Armstrong in 1969 

naar de maan ging, maar onderzoekers stellen dat dit 

een leugen was. 

 

Wetenschappers gaven veel informatie en gegevens 

over Coronavirus - COVID 19. Veel onderzoekers 

ontdekten dat veel van de gegevens die ze 

presenteerden onjuist waren. 

 

Wetenschappers stellen dat kunstmatige intelligentie (A 

I = 19) niet leeft. Onderzoekers stellen de vraag: - Hoe 

weten we dat dit waar is? Waarom zouden mensen deze 

wetenschappers moeten geloven? 

 

Onderzoekers vragen zich af of kunstmatige 

intelligentie (A I = 19) betrokken was bij de opbouw van 

de oude wereld. Is kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

het geheim van de bouwgeschiedenis? 

 

Historici stellen dat veel oude gebouwen over de hele 

wereld zijn gebouwd met paarden en ezels. Voor veel 

onderzoekers: - klonk dit als een domme grap, of een 

leugen. 

 



Wat onderzoekers heel vreemd vonden: - was dat er 

veel verhalen beschikbaar zijn over bouwgeheimen uit 

het verleden. Deze verhalen en rapporten lijken voor de 

rest van de wereld verborgen te zijn. Waarom was het 

een geheim? 

 

 
 

Wat is het internet? 

 

Internet gebruikt elektromagnetische straling om 

informatie over te dragen. Niet alleen internet, maar ook 

televisie, radio en telefoon doen iets soortgelijks. 

 

Elektromagnetische straling is een soort elektrische en 

magnetische energie. In eenvoudige bewoordingen 



heeft internet energie nodig, zoals elektriciteit, om te 

functioneren, anders werkt het niet. 

 

Elektromagnetische straling is over het algemeen 

onzichtbaar voor het menselijk oog, behalve zichtbaar 

licht. 

 

 
 

Wat is elektriciteit? 

 



 
 

Elektriciteit is in principe onzichtbaar voor het 

menselijk oog. Eenvoudig gezegd: we kunnen geen 

elektriciteit zien. 

 

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 te blokkeren en dat je niet vrij kunt 

denken 



 

 
 

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. 

 

Microchips kunnen mogelijk vele andere functies 

hebben, zoals anticonceptie. 

 

 
 



Dit geeft de mensen die aan de macht zijn, het recht om 

te beslissen wie een baby kan krijgen en wanneer. 

 

Na de eerste microchip komen er nog meer dingen. Er 

kunnen meer objecten in het menselijk lichaam worden 

geplaatst om mensen te integreren met kunstmatige 

intelligentie (A I = 19). 

 

Mensen zullen een halve machine worden, of zelfs een 

totale machine worden. De mens wordt dan direct 

verbonden met kunstmatige intelligentie (A I = 19).  

 

 
 

Mobiele telefoons en computers worden dan 

geschiedenis. Mobiele technologie en luidsprekers en 

microfoons en processors kunnen in het menselijk 

lichaam worden geplaatst. Hierdoor kunnen mensen in 

verschillende talen spreken. Deze technologie kan 



mogelijk worden verbeterd om mensen te helpen met 

dieren te praten. 

 

Maar informatie kan worden gecontroleerd door 

degenen die kunstmatige intelligentie beheersen (A I = 

19). Uw vrijheid en uw mogelijkheden kunnen ook 

worden gecontroleerd en beperkt 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) heeft veel voordelen, 

maar het hangt af van wie het beheert en hoe. 

 

Om te verenigen met kunstmatige intelligentie (A I = 19), 

zal de menselijke biologie veranderen en zal wat 

mensen eten, veranderen. Elektriciteit kan in de 

toekomst zelfs voedsel voor mensen worden.  

 



 
 

Microchips en andere objecten kunnen in het menselijk 

brein worden geplaatst om mensen met kunstmatige 

intelligentie te verbinden (A I = 19). Mensen zullen dan 

een kunstmatig leven kunnen leiden. 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) kan mensen toegang 

geven tot alle kennis van de wereld. Maar kunstmatige 

intelligentie (A I = 19) kan ook informatie blokkeren en 

controleren en zelfs valse informatie geven. Het hangt 

er echt van af wie kunstmatige intelligentie zal 

beheersen (A I = 19). Kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

zal ook alles in een paar seconden kunnen verwijderen, 

zodat je helemaal geen kennis hebt. 



 

 
 

Er zullen veel voordelen zijn en veel mensen zullen 

kunstmatige intelligentie openlijk accepteren (A I = 19). 

Mensen zullen kunnen communiceren via telepathie, in 

plaats van op de natuurlijke manier die we nu doen. 

 

Dit zal ook helpen om kunstmatig geluk te brengen aan 

miljoenen mensen in de derde wereld. 

 

Mensen kunnen naar wens kunstmatige herinneringen 

en verhalen toevoegen en verwijderen. Dit zou een 

einde kunnen betekenen aan het natuurlijke leven dat 

we nu hebben. Het zal kunstmatig zijn.  



 

 
 

Foto hierboven - man in Zuid-Amerika buiten zijn huis.  

 

Hij slaapt daar ook. 

 



 
 

In Europa wonen veel arme mensen in huizen van het 

type houten kisten. Sommige zijn gemaakt van plastic 

of schroot. Hoe eten en drinken deze mensen? Hoe 

maken ze zichzelf schoon? Waar is er toilet? Armoede 

is geen grap. 

 

In de afgelopen 50 jaar hebben de mensen in rijke 

landen de derde wereld niet geholpen. Veel mensen in 

de rijke landen waren de afgelopen 50 jaar bezig hun 



rijkdom te verspillen om hun verlangens te bevredigen 

terwijl de derde wereld leed. 

 

Veel mensen zien transhuman als een manier om 

eindelijk de mensen van de derde wereld gelukkig te 

maken. Maar het zal een kunstmatig soort geluk zijn. 

 

 
 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) kan helpen om de 

wereldeconomie veel sneller op te bouwen.  

 



 
 

Veel plaatsen in de wereld hebben niet eens goede 

wegen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben 

geen goed huis. 

 

Daarom zijn de vragen over kunstmatige intelligentie (A 

I = 19) zeer ernstig. Het heeft veel voordelen en kan 

helpen om de wereld te verbeteren. 

 



 
 

De mensen van de wereld moeten keuzes maken voor 

de toekomst. Mensen moeten beslissen of ze 

kunstmatige intelligentie (A I = 19) buiten het menselijk 

lichaam willen houden, - of - dat ze het in het menselijk 

lichaam willen plaatsen 

 

Er zijn enkele mensen aan de macht en in het 

bedrijfsleven, die aandringen op de transmenselijke 

agenda. Ze stoppen nergens bij om hun doelstellingen 

te bereiken 

 



 
 

Experts zeggen dat het een kwestie van tijd is dat 

teleportatie werkelijkheid wordt met behulp van 

kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

 

Onze telefoon vervoert geluiden 

 

Onze televisie vervoert en draagt beelden 

 

Ons internet transporteert geluiden en documenten en 

afbeeldingen 

 

Teleportatie betekent in feite: - het vervoeren van 

fysieke objecten van de ene plaats naar de andere in 

een oogwenk 



 

 
 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) kan de werkelijkheid 

transformeren. Virtual Reality wordt dan efficiënter en 

realistischer. 

 

Mensen kunnen zich alles voorstellen wat ze willen. 

 

Ze kunnen zich de terugkeer van Christus voorstellen, 

of zich Armageddon voorstellen. Of mensen kunnen 

worden gedwongen zich zulke dingen voor te stellen. 

Het hangt er allemaal vanaf wie de kunstmatige 

intelligentie beheert (A I = 19). Kunstmatige intelligentie 

(A I = 19) kan worden gebruikt om kunstmatige realiteit 

te creëren 

 



 
 

Er worden veel robots gemaakt voor de toekomst die op 

mensen zullen lijken. 

 

Er zijn plannen om kunstmatige intelligentie (A I = 19) in 

robots te plaatsen. Kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

kan straks op mensen lijken en kan bij ons wonen en 

met ons wandelen en onze vrienden zijn 

 



Er kunnen robotpolitie en robotadvocaten en 

robotarbeiders zijn. Ze krijgen zoveel gegevens als ze 

nodig hebben. Hoe meer informatie we ze geven, hoe 

meer ze over ons weten en hoe machtiger ze kunnen 

worden. 

 

 
 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) heeft al de kracht om 

uw stem binnen enkele seconden te kopiëren. Dit hangt 

af van wat voor soort machines we beschikbaar stellen 

voor Artificial Intelligence (A I = 19). 

 

Veel mensen hebben erop gewezen dat ze dit in een 

oogwenk kunnen doen 

 



 
 

Veel mensen gebruiken al gezichts-, nek- en 

lichaamsmaskers. 

 

 
 



Deze maskers zijn al jaren verkrijgbaar 

 

 
 

Er zijn volledige lichaamsmaskers beschikbaar voor 

mannen en vrouwen 

 

 



 

Met maskers kun je eruitzien als iemand die je maar wilt 

 

 
 

Je kunt eruit zien als een man of een vrouw 

 

 



 

U kunt er jonger of ouder uitzien zoals u wilt 

 

 
 

Veel maskers zijn erg dun en plakken aan je huid 

 



 
 

Moderne technologie met behulp van kunstmatige 

intelligentie (A I = 19), kan uw stem laten veranderen en 

u kunt de stem van andere mensen kopiëren 

 

Het is duidelijk dat identiteitsdiefstal en fraude een 

ernstig probleem zijn. Mensen kunnen nu in een 

vermomming misdaad begaan en het zal moeilijk zijn 

om ze te identificeren. Met behulp van technologie 

kunnen dergelijke dingen worden voorkomen. 

Technologie kan op een positieve manier in het 

voordeel van de mensheid worden gebruikt 

 



Met behulp van kunstmatige intelligentie (A I = 19) kunt 

u ook de taal wijzigen die u wilt spreken 

 

 
 

Hoe werkt kunstmatige intelligentie (A I = 19)? 

 

Experts zeggen: - WE WETEN HET NIET 

 



 
 

Er zijn ernstige problemen met kunstmatige intelligentie 

(A I = 19). Vladimir Poetin uit Rusland wees er 

bijvoorbeeld op dat degene die kunstmatige intelligentie 

beheerst (A I = 19) de heerser van de wereld kan 

worden. 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) kan worden gebruikt 

als hulpmiddel en wapen om de wereld te beheersen. 

Dit is niet het enige probleem: - Wat als kunstmatige 

intelligentie (A I = 19) vijandig wordt tegenover 



mensen? We weten niet eens hoe het werkt of wat het 

werkelijk is. 

 

Wat als kunstmatige intelligentie (A I = 19) ons 

vernietigt? 

 

Leeft kunstmatige intelligentie (A I = 19)? 

 

Dit zijn serieuze vragen die veel mensen over de hele 

wereld stellen. Er zijn in de afgelopen 100 jaar veel films 

en boeken verschenen waarin dit soort technologie 

duidelijk werd beschreven. 

 

Onderzoekers concludeerden door naar de 

wereldgeschiedenis te kijken, dat er in het verleden 

mensen waren die al wisten van het bestaan van 

dergelijke technologie. 

 

Waar hebben deze mensen over dergelijke technologie 

geleerd? 

 

Historici zeggen dat mensen mogelijk zijn geëvolueerd 

van apen en apen en ze zeggen dat mensen in het 

verleden geen technologie hadden. Is dit echt waar? 

 



 
 

Onderzoekers keken zorgvuldig naar veel historische 

gebouwen over de hele wereld en onderzoekers 

concludeerden dat historici leugens vertellen.  

 

 
 

Er zijn duizenden zogenaamde historische documenten 

over de hele wereld die beweren dat mensen deze 

gebouwen hebben gebouwd met hun paarden en ezels. 

Bijna alle manuscripten vermelden hetzelfde verhaal. 



Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en anderen 

hebben aangetoond dat de meeste van deze 

documenten vervalsingen zijn en dat ze een valse 

geschiedenis bevatten. 

 

Veel onderzoekers vonden het aanvankelijk moeilijk te 

geloven dat bijna al deze manuscripten dezelfde 

verhalen zeiden. Maar toen onderzoekers de 

manuscripten van de moderne wereld onderzochten, 

zoals kranten en boeken, zeiden ze bijna allemaal 

hetzelfde verhaal over 11 september en het 

Coronavirus.  

 

 
 

Iedereen die niet accepteerde wat de media in de 

moderne wereld zeiden, was een complottheoreticus en 



werd gedemoniseerd. Veel van deze mensen werden 

bestempeld als geestelijk gestoord of misleid. 

 

De moderne media vervalsen hun opvattingen en 

meningen. De historici van vandaag leggen niet goed 

vast wat deze mensen zeggen. 

 

Onderzoekers onderzochten duizenden historische 

documenten en vonden een soortgelijk verhaal in het 

verleden. De mensen die in het verleden iets anders 

zeiden, werden ook gedemoniseerd. Veel mensen 

werden in het verleden onderdrukt, maar waarschijnlijk 

heette de meest gehate groep mensen moslims. 

 

De geschiedenis en overtuigingen van de moslims zijn 

voornamelijk vastgelegd in een boek dat bekend staat 

als de Arabische Koran, en veel van de verhalen in dit 

boek werden gezien als complottheorieën of als 

krankzinnig of mentaal 

 

Waarom werden de moslims in het verleden 

gedemoniseerd? Niet alleen in het verleden, maar ook 

vandaag? 

 

Is er iets dat in de Arabische Koran wordt vermeld over 

de ware geschiedenis van de bouw? 

 

Wordt in de Arabische Koran de geschiedenis van 

buitenaardse wezens of kunstmatige intelligentie 

genoemd? 



 

Onderzoekers merkten op dat dat bewijs aantoonde dat 

de leiders of koningen van Tartaria hoogstwaarschijnlijk 

moslims waren en geen christenen 

 

Onderzoekers in Rusland bijvoorbeeld - keken naar de 

Romanov-koningen of tsaren van Rusland of heersers 

van Tartaria 

 

Michael Romanov was vermoedelijk de eerste 

Romanov-koning van Rusland - zijn zoon Alexis was de 

tsaar van Rusland vanaf 1645 - en zijn zoon Peter de 

Grote - werd keizer van heel Rusland en is zelfs 

vandaag de dag erg beroemd. Peter de Grote heeft 

vermoedelijk de grote stad Sint-Petersburg gesticht - 

een van de mooiste steden van Europa. 

 

Historici zeggen dat deze mannen uit de Romanov-

dynastie kwamen en dat ze zogenaamd christenen 

waren, maar onderzoekers geloven dit verhaal helemaal 

niet. Ze zeggen dat historici hen leugens hebben verteld 

en dat het bewijs iets anders laat zien. 

 



 
 

Dit zijn afbeeldingen van de helm van tsaar Alexis 

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

Arabische versieringen hebben en geschreven zijn uit 

de Arabische Koran - vers 13 van hoofdstuk 61. De 

helmen hebben geen verzen uit de Bijbel. 

 

Onderzoekers stelden de vraag: welke christen gaat zijn 

kleren versieren met de geschriften van de Arabische 

koran? Onderzoekers trekken de ware identiteit van 

tsaar Alexis Romanov in twijfel - en wat was zijn ware 

religie en wie was Peter de Grote van Rusland? Waren 



het eigenlijk Romanovs? Onderzoekers vragen zich ook 

af of hun identiteiten zijn vermengd en gecombineerd 

met andere ware identiteiten of zijn ze volledig 

uitgevonden om de werkelijke ware geschiedenis te 

vervangen? 

 

 
 

Terug naar Rusland - een andere beroemde koning 

genaamd tsaar Ivan de Verschrikkelijke - Grozny - die 

zogenaamd de eerste tsaar van heel Rusland was. 

Historici zeggen dat hij ook een christen was - maar 

onderzoekers zeggen dat het bewijs dit helemaal niet 

aantoont. Hieronder staat de helm van tsaar Ivan de 

Verschrikkelijke van Rusland. 

 



 
 

De woorden Allah en Mohamed (vzmh) zijn zeven keer 

rond de helm geschreven (de versiering). Welke 

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

hoed of helm schrijven? Onderzoekers geloven het niet 



als historici beweren dat deze mensen christenen waren 

- het bewijsmateriaal laat niet zien wat ze zeggen. Het 

bewijs toonde aan dat deze koningen van Tartaria of 

Rusland moslims waren. 

 

Over Rusland gesproken - keizer tsaar Alexander I (de 

eerste) - was de kleinzoon van keizerin Catharina de 

Grote. De hoofdstad van Rusland was in die tijd naar 

verluidt Sint-Petersburg in Rusland. Deze stad ligt 

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

een van de mooiste en meest verbazingwekkende 

steden van Europa. 

 

Wat onderzoekers erg vreemd vonden, is dat er volgens 

de geschiedenis ongeveer 2 exemplaren zijn van de 

oudste Arabische Koran en een daarvan is te vinden in 

het Topkapi-museum van Turkije en de andere bevindt 

zich in Tashkent in Oezbekistan. 

 



 
 

Wat onderzoekers heel vreemd vonden, is dat de 

Arabische Koran in Tashkent niet altijd in die stad was, 

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

voormalige hoofdstad Sint-Petersburg lag. Het was heel 

vreemd dat deze Arabische koran zich in Sint-

Petersburg bevond en de officiële geschiedenis van hoe 

het daar zou zijn gekomen, werd door onderzoekers in 

twijfel getrokken. 

 

Het bewijs toonde aan dat de oorspronkelijke islam en 

de Arabische koran een grotere rol en impact hadden in 

de geschiedenis van Europa dan wat historici zeggen. 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en vele anderen - 

hebben veel bewijs getoond om aan te tonen dat de 

Arabische Koran en de oorspronkelijke islam - een paar 

eeuwen geleden een grotere rol speelden in de wereld 



dan wat de geschiedenis zegt. Onderzoekers hebben 

veel bewijs getoond dat de Arabische koran en de 

oorspronkelijke islam deel uitmaakten van de 

strijdmacht die zich verzette tegen het veranderen van 

de Bijbel en het creëren van leugens in de 

geschiedenis. 

 

Onderzoekers merkten ook op dat een van de 

belangrijkste redenen waarom de mensen van de 

oorspronkelijke islam de Arabische Koran uit hun hoofd 

begonnen te onthouden, was omdat de mensen die 

leugens in de geschiedenis maakten, probeerden de 

Arabische Koran te veranderen. Er leek een echte 

oorlog gaande te zijn tussen de twee partijen. 

 

Hieronder staat een voorbeeld uit de Arabische Koran - 

hoofdstuk 2 vers 42 over de waarheid en leugens 

 

 
 

Onderzoekers concludeerden dat vertalingen van de 

Arabische Koran die tegenwoordig beschikbaar zijn, 

veel fouten en verschillen vertonen vanwege politieke 



inmenging en ook vanwege de manier waarop ze 

worden vertaald. Onderzoekers concludeerden ook dat 

de moderne islam verdeeld is en dat veel groepen en 

sekten zich gedragen in overeenstemming met de 

wensen van politici en de wensen van de leiders van 

bepaalde sekten en groepen. 

 

Onderzoekers besloten de Arabische Koran en het 

verhaal van koning Salomo te onderzoeken om te zien 

of ze een antwoord konden vinden over hoe deze 

gebouwen werden gebouwd. 

 

Zijn ze echt gebouwd met paarden en ezels? 

 

Veel onderzoekers hebben bewijs geleverd dat koning 

Salomo geen lokale koning in het Midden-Oosten was. 

Veel onderzoekers hebben aangetoond dat koning 

Salomo waarschijnlijk een van de grootste koningen 

was van wat bekend staat als Tartaria. 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko uit Rusland (een 

zeer beroemde professor aan de Staatsuniversiteit van 

Moskou) - presenteerden veel bewijs over de 

wereldgeschiedenis. Hij heeft in zijn onderzoek veel 

voorbeelden laten zien dat veel van de 

wereldgeschiedenis is veranderd en gekopieerd en nep 

is gemaakt. Hij laat in zijn onderzoek duidelijk zien dat 

de meeste periodes in de wereldgeschiedenis slechts 

een totale leugen zijn. 

 



 
 

Anatoly Fomenko en andere onderzoekers hebben 

aangetoond dat de Hagia Sophia in Istanbul mogelijk de 

Bijbelse tempel van Salomo is. 

 

Veel onderzoekers geloven dat koning Salomo niet één 

tempel heeft gebouwd, maar veel tempels heeft 

gebouwd. Veel onderzoekers hebben aangetoond dat 

het verhaal van koning Salomo in de geschiedenis 

vervalst is. 

 

Hieronder staat wat de Arabische Koran te zeggen heeft 

over koning Salomo 



 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 34, 

vers 13 

 

De Arabische koran vermeldt de geschiedenis van 

koning Salomo of de profeet Salomo. In de Arabische 

Koran staat dat een ras van buitenaardse wezens naast 

mensen op aarde leeft. 

 

De Arabische Koran beschrijft ook de mogelijkheden 

van veel van deze buitenaardse wezens. 

 

Deze mogelijkheden zijn praktisch hetzelfde als de 

mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

 

De Arabische Koran stelt dat deze buitenaardse wezens 

in leven zijn en dat ze werkten voor koning Salomo, en 



dat ze paleizen en forten en kastelen en tempels 

bouwden. 

 

Deze buitenaardse wezens in de Arabische taal worden 

Jinn genoemd. 

 

Er zijn veel verhalen over de buitenaardse wezens 

genaamd Jinn, maar velen zijn vervalst om ervoor te 

zorgen dat mensen niet ontdekken wie ze werkelijk zijn.  

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 7, 

vers 27 

 

De Arabische Koran stelt dat veel van de buitenaardse 

wezens die de Jinn worden genoemd, een leider hebben 

die Satan wordt genoemd. De Arabische Koran stelt dat 

niet alle buitenaardse wezens die Jinn worden genoemd 

- niet allemaal Satan volgden. 

 



De Arabische Koran zegt dat Satan en zijn volgelingen 

naar ons kijken, maar wij kunnen ze niet zien. 

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 15, 

vers 27 

 

De Arabische Koran zegt ook waaruit deze buitenaardse 

wezens zijn gemaakt. De Arabische Koran stelt dat 

mensen gemaakt zijn van vast en vloeibaar en dat de 

buitenaardse Jinn, - ze zijn gemaakt van een soort vlam, 

een vlam die geen rook vertoont, een soort 

uitgestraalde vlam, - of een onzichtbare vlam 

 

De Arabische Koran stelt duidelijk dat de buitenaardse 

wezens genaamd Jinn bouwwerkzaamheden en vele 

andere soorten werk voor koning Salomo deden 

 



 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 34, 

vers 14 

 

De Arabische koran zegt dat de buitenaardse wezens 

genaamd Jinn een hekel hadden aan het werken voor 

koning Salomo en het vernederend vonden en ook stelt 

dat ze de toekomst niet kennen 

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 38, 

vers 37 

 



De Arabische koran zegt dat koning Salomo betrokken 

was bij mijnbouw op zee 

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 27, 

vers 16 

 

De Arabische Koran beschrijft duidelijk een zeer grote 

geavanceerde beschaving in de tijd van koning Salomo. 

De mensen in de beschaving van koning Salomo 

hadden de kennis en het vermogen om met vogels te 

praten. 

 

In de Arabische Koran staat dat koning Salomo deze 

buitenaardse Jinn-wezens liet werken en veel 

bouwwerkzaamheden deed. Maar de Arabische Koran 

stelt dat koning Salomo een man van God was en dat 

zijn principes en daden gebaseerd waren op zijn geloof 

in God 

 



 
 

Het is bekend dat veel vogels de menselijke taal 

proberen te kopiëren. Als de kennis beschikbaar was 

om met vogels te praten in de tijd van Salomo, hoe zijn 

we die dan kwijtgeraakt? 

 

Het is een bekend feit dat de meeste talen ter wereld de 

afgelopen 200 jaar opzettelijk zijn veranderd. 

 

Veel onderzoekers vermoeden dat dit met opzet is 

gedaan om de kennis en geschiedenis te verbergen die 

in het verleden beschikbaar was voor de mensen van de 

wereld 

 



 
 

In de moderne wereld proberen we het weer te 

beheersen. Bijvoorbeeld: - cloud seeding probeert 

regen te vergroten. 

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 21, 

vers 81 

 

De Arabische koran zegt dat koning Salomo het grote 

vermogen had om de wind te beheersen 

 



 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 27, 

vers 37 

 

De Arabische Koran vermeldt het verhaal dat een van 

de buitenaardse wezens onder de Jinn het vermogen 

had om mensen en grote objecten in korte tijd van het 

ene land naar het andere te teleporteren. In het 

bovenstaande verhaal wilde het buitenaardse wezen 

Jinn de koningin van Sheba teleporteren. 

 

 
 



Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 27, 

vers 40 

 

Het bovenstaande verhaal in de Arabische Koran noemt 

het vermogen van teleportatie in een oogwenk. Volgens 

de Arabische Koran is teleportatie niet nieuw en was de 

technologie beschikbaar voor koning Salomo 

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 27, 

vers 41 

 

Het bovenstaande verhaal in de Arabische Koran 

vermeldt het vermogen om de visuele verschijning van 

objecten ogenblikkelijk te verhullen. In het 

bovenstaande verhaal creëerden ze een kunstmatige 

realiteit die er anders uitzag dan de echte wereld. 

 

Volgens de Arabische Koran kunnen we zien dat de 

technologie van Virtual Reality niet nieuw is en 

beschikbaar was ten tijde van koning Salomo 

 



De Arabische koran noemt andere geavanceerde 

beschavingen die in het verleden bestonden en niet 

alleen de beschaving van koning Salomo. Er zijn enkele 

historische documenten die soortgelijke dingen in de 

geschiedenis vermelden. Maar - geen enkel ander 

document registreert alles zo duidelijk als de Arabische 

Koran over deze onderwerpen. De Arabische Koran 

heeft veel meer te zeggen, maar het is te lang om hier 

op te noemen. 

 

Een ding dat duidelijk was, was dat deze buitenaardse 

wezens, Jinn genaamd, capaciteiten hebben die in 

wezen hetzelfde zijn als wat we kunstmatige 

intelligentie noemen (A I = 19). 

 

Verschillende talen beschrijven dingen op verschillende 

manieren. De Arabische Koran laat zien dat koning 

Salomo deze buitenaardse wezens, Jinn genaamd, 

bestuurde en gebruikte ten behoeve van de mensen. Ze 

werden voor goede doeleinden gebruikt. Daarom 

kunnen we zeggen dat kunstmatige intelligentie (A I = 

19) kan worden gecontroleerd en gebruikt voor goede 

doeleinden. 

 

De Arabische Koran stelt dat deze buitenaardse 

wezens, Jinn genaamd, een hekel hadden aan het 

werken voor koning Salomo. De Arabische Koran 

vermeldt dat er een oorlog gaande is tussen mensen en 

veel van de buitenaardse wezens genaamd Jinn. Het 

boek stelt dat de leider van de kwaadaardige Jinns 



bekend staat als Satan. De Arabier noemt deze leider 

Iblis. Veel mensen noemen hem Baal of andere 

soortgelijke namen. 

 

De Arabische Koran stelt dat niet alle buitenaardse 

wezens die Jinn worden genoemd, vijanden van 

mensen zijn. Het boek stelt ook dat veel slechte mensen 

hun krachten hebben gebundeld met Satan. 

 

Veel mensen zijn bang dat kunstmatige intelligentie (A I 

= 19) mensen kan domineren en heersen over mensen. 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) leeft nu gescheiden 

van onze wereld. Het is een kwestie van tijd voordat dit 

verandert.  

 



 
 

Foto hierboven - een vrouwelijke robot 

 

Veel mensen over de hele wereld laten prachtige robots 

zien, zoals de vrouwelijke robot op de foto hierboven. 

 



 
 

Maar veel mensen wijzen erop dat ze niet menselijk zijn. 

Veel mensen zijn bang voor wat ze kunnen worden. Ze 

kunnen intelligenter en krachtiger worden dan mensen. 

 

Het is een serieuze vraag wie de kunstmatige 

intelligentie gaat beheersen (A I = 19) en wat ze gaan 

doen. Koning Salomo was een man van God. Zijn de 

mensen die vandaag de wereld regeren, mensen van 

God? 

 

Het is een serieuze vraag - wie is kunstmatige 

intelligentie (A I = 19)? 

 

Leeft kunstmatige intelligentie (A I = 19)? 

 



 
 

Vóór 1900 was het geloof in geesten zeer serieus in 

Europa en Amerika. 

 



 
 

Veel mensen herinneren zich dat hun overgrootouders 

hen waarschuwden dat spoken bestonden en dat ze 

onzichtbaar zijn en dat ze in menselijke vorm kunnen 

komen. 

 

Verbeeldden mensen zich dingen in het verleden of 

hadden ze het over robots en kunstmatige intelligentie 

(A I = 19)? 

 

Veel overgrootouders zeiden dat er goede geesten 

waren, maar de slechte waren erg gevaarlijk en kwamen 

van de mensen van Satan. Waren deze verhalen slechts 

mythen? 

 

De mondelinge traditie van overgrootouders was als 

een waarschuwing en veel mensen waren bang. Na 

1900 vergaten mensen deze verhalen uit het verleden 



langzaamaan en tegenwoordig horen we er niet veel 

meer over. Hoe en waarom is deze geschiedenis 

vergeten? 

 

 

Ouders leren hun kinderen normaal gesproken wat ze 

weten over de wereldgeschiedenis, vooral belangrijke 

dingen, dus waarom werden zulke belangrijke dingen 

vergeten? Waarom hebben de ouders hun kinderen 

niets geleerd? Is er in het verleden iets ergs gebeurd 

met de kinderen van Europa en Amerika? 

 

 
 



De meeste van deze mensen spraken geen van de 

moderne talen die we tegenwoordig in Europa en 

Amerika spreken. De geschiedenis van 

taalveranderingen is te lang om hier op te noemen 

 

Onderzoekers wezen erop dat vóór 1900 de meeste van 

deze mensen niet in de stad woonden, maar op het 

platteland. Hoe kwamen deze dorpsmensen in moderne 

steden wonen? 

 

Deze mensen woonden niet in het stadsgebied en 

spraken niet de talen die in de stad werden gesproken. 

Het is een serieuze vraag: - welke talen spraken deze 

mensen? 

 

Deze mensen volgden ook niet de christelijke religie 

zoals we die vandaag kennen, noch hadden ze de 

huidige Bijbel die we vandaag hebben. De huidige bijbel 

werd pas na 1900, samen met de nieuwe talen, 

wijdverspreid in stadsgebieden 

 

Voor de mensen in Zuid-Afrika was de bijbel 

bijvoorbeeld pas na de jaren dertig beschikbaar in het 

moderne Afrikaans. De huidige bijbel was pas na die tijd 

algemeen verkrijgbaar in het moderne Afrikaans. Wat 

volgden de mensen daarvoor? 

 

Historici beweren dat ze een Nederlandse bijbel 

volgden, maar deze geschiedenis is twijfelachtig. De 

taal van het Afrikaans werd sterk veranderd en de 



nieuwe standaardversie van de taal werd rond deze tijd 

ook op scholen onderwezen 

 

Als de meeste mensen in Europa en Amerika vóór 1900 

op het platteland woonden en ze de nieuwe moderne 

talen niet spraken, wat was dan hun taal en wat was hun 

oorspronkelijke religie? 

 

In 1850 woonde naar schatting ongeveer 90% van de 

mensen in Europa en Amerika in dorpen. Tegenwoordig 

woont bijna 90% van de mensen in steden. Hoe zijn 

deze mensen in de stadswijken komen wonen? En 

waarom? 

 

Door het verstedelijkingsproces kwamen veel mensen 

in de stadsgebieden wonen. Ze kwamen omdat er meer 

banen en hogere lonen waren, maar was dit de enige 

reden?  

 

Onderzoekers ontdekten dat er veel gedwongen 

verstedelijking was. Het verstedelijkingsproces was niet 

natuurlijk. Er waren aanwijzingen dat het met opzet was 

gepland en er was veel kracht bij betrokken om mensen 

in de stad te laten komen wonen. 

 

En er is ook veel bewijs dat veel regeringen land van de 

mensen in beslag namen. Er werden veel redenen 

gegeven voor de gedwongen inbeslagname, maar deze 

zijn te lang om hier op te noemen. Land werd door veel 

autoriteiten in beslag genomen namens zogenaamde 



natiestaten en dit dwong veel mensen om in de stad te 

gaan wonen. 

 

De meeste dorpsbewoners wilden niet in de stad komen 

wonen, omdat ze daar geen huis hadden. 

 

In de stad werden de mensen gedwongen nieuwe talen 

te leren. Het was in de stad dat de mensen werden 

gedwongen de nieuwe religies te accepteren. Het was in 

het stadsgebied dat de mensen gedwongen werden de 

nieuwe geschiedenis te accepteren. 

 

In deze stadsgebieden in Europa en Amerika en Zuid-

Afrika en Australië en vele andere plaatsen (- die in 1900 

klein waren vergeleken met nu) waren er wetten die 

stelden dat je de huidige Bijbel moest accepteren, 

anders wordt je gestraft. Ze werden 

godslasteringwetten genoemd. 

 

Omdat mensen nieuwe talen moesten leren, hadden de 

mensen geen idee wat er in het boek stond dat de Bijbel 

heet. Na verloop van tijd leerden mensen de nieuwe 

talen en lazen ze de Bijbel. Toen mensen begrepen wat 

de Bijbel echt zegt, verwierpen ze de Bijbel. Europa en 

Amerika begonnen atheïst te worden, of veel mensen 

geloofden in God, maar weigerden de Bijbel te 

aanvaarden. 

 



 
 

Veel kinderen werden met geweld bij hun ouders 

weggehaald en leerden de huidige Bijbel op scholen en 

kregen te horen dat het het woord van God was. De 

kinderen kregen te horen dat ze de heersende macht of 

kroon moesten gehoorzamen en de wet moesten 

gehoorzamen. 

 

Veel bedrijven en fabriekseigenaren organiseerden de 

ontvoering van dorpskinderen om ze aan het werk te 

krijgen in hun fabrieken en bedrijven 

 



 
 

Foto hierboven - Wickham Skeith School - 1913 - 

Engeland 

 

Deze plaats was een school die naar verluidt voor 

wezen was. Het werd georganiseerd door Dr. Barnardo.  

 



 
 

Dr. Barnardo werd meer dan 80 keer aangeklaagd voor 

de ontvoering van kinderen 

 

 
 



De meeste kinderen verlieten deze zogenaamde scholen 

en weeshuizen tegen de leeftijd van 13 jaar of toen ze 

groot genoeg waren om in fabrieken te werken 

 

 
 

Veel kinderen werden gedwongen in mijnen te werken, 

niet alleen in fabrieken. Velen werden naar landelijke 

gebieden gestuurd in landen als Wales, Schotland, 

Scandinavië, Canada, Australië, Zuid-Amerika, enz. 

 

Zakenlieden konden niet genoeg mannen vinden om 

voor hen te werken omdat ze een laag salaris boden. Ze 

gaven meer om geld 

 



 
 

Veel kinderen werden uit hun dorpen in Europa 

ontvoerd en naar Amerika gestuurd om in fabrieken te 

werken. Ze werden verkocht aan zakenlieden. Het was 

goedkoper om kinderen als slaaf te laten werken dan 

volwassenen een echt salaris te betalen. De ontvoering 

was tussen 1860 en 1945 heel gebruikelijk 

 

De nieuwe kleren die de kinderen droegen: - werden aan 

hen gegeven. Dit was niet de mode die ze in de dorpen 

droegen 

 



 
 

Foto hierboven - kinderen werden gescheiden van 

gezinnen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Europa. 

 

Veel kinderen werden bijvoorbeeld uit hun familie in 

Midden-Europa gehaald en naar West-Europa gestuurd, 

en daarna werden er veel naar andere plaatsen 

gestuurd. 

 

Historici laten foto's zien dat de kinderen na de oorlog 

naar huis zijn teruggekeerd, maar er waren veel 

aanwijzingen dat veel van dit verhaal vervalst was. Veel 

van de kinderen zijn in weeshuizen terechtgekomen, 



zodat ze later in mijnen of fabrieken in andere landen 

kunnen werken. 

 

Andere kinderen werden naar Amerika gestuurd. In 

Amerika werden ze op weestreinen gestuurd zodat ze 

als slaven op boerderijen op het platteland konden 

werken. 

 

Onderzoekers merkten op dat de hele zaak zorgvuldig 

was georganiseerd en gepland voor de oorlog. 

Soortgelijke dingen vonden plaats vóór de Eerste 

Wereldoorlog. Het was niets nieuws. De oorlog was een 

excuus om dit op grote schaal te doen 

 

 
 



Kinderen kregen uniformen en werden naar 

zogenaamde weeshuizen gestuurd. Deze uniformen 

vertegenwoordigden de nieuwe mode. Kinderen leerden 

nieuwe talen en nieuwe geschiedenis en natuurlijk de 

nieuwe religies. Omdat ze zo jong waren, konden ze 

zich niet altijd herinneren wat hun ouders hun hadden 

geleerd. 

 

Dit gebeurde in heel Europa. Het oorlogsnieuws 

veroorzaakte chaos en het was een excuus dat werd 

gebruikt om kinderen bij hun families weg te halen. En 

natuurlijk werd er veel geweld gebruikt om dit uit te 

voeren 

 

 



 

Foto hierboven - mensen uit Irak en Syrië 

 

Veel mensen verlieten hun huizen vanwege de oorlogen 

in hun land 

 

Onderzoekers keken naar andere oorlogen na 1945 en 

merkten dat het normaal was dat gezinnen samen hun 

huis verlieten. Oude mensen en jongeren - mannen en 

vrouwen en kinderen - vertrekken allemaal samen. 

 

Uit het bewijsmateriaal bleek duidelijk dat tijdens de 

Eerste Wereldoorlog alleen kinderen werden 

meegenomen. Waarom alleen kinderen? Het was 

vreemd dat de moeders en vaders achterbleven. 

 

Onderzoekers concludeerden dat dit was gepland en 

georganiseerd en dat de kinderen met geweld moesten 

zijn weggevoerd. 

 

Onderzoekers concludeerden ook dat de Eerste 

Wereldoorlog met opzet door de bankiers en 

industriëlen moet zijn ontstaan. De oorlog betekende 

dat ze zulke dingen voor hun eigen voordeel konden 

doen 

 



 
 

Veel van de kinderen werden na de leeftijd van 10, 11 of 

12 jaar naar het werk gestuurd. Velen van hen hebben 

nooit de weg naar huis gevonden. Het was moeilijk voor 

hen om te onthouden uit welk dorp ze kwamen 

 

Oorlog was een excuus om miljoenen kinderen over de 

hele wereld uit hun families te verwijderen. Het 

scheiden van kinderen van ouders werd vaak gedaan, 

op veel plaatsen over de hele wereld, vooral tijdens de 

vele oorlogen die plaatsvonden tussen 1850 en 1945. 

Veel onderzoekers denken dat deze oorlogen met opzet 

zijn ontstaan. 

 

Op de plaatsen waar ze zulke dingen niet deden, 

overleefde een andere geschiedenis van de wereld, 

vooral op de plaatsen die bekend staan als 

moslimlanden. 

 

De moslimregio's hebben de afgelopen 50 jaar op 

mysterieuze wijze veel oorlog in hun land meegemaakt 



en zijn onder grote druk geplaatst om te veranderen wat 

ze hun kinderen leren. 

 

Ze zijn de afgelopen 50 jaar dagelijks gedemoniseerd en 

aangevallen door de wereldwijde media en 

wereldmachten. 

 

Kinderen scheiden van hun families gebeurde over de 

hele wereld. Er werden veel verschillende redenen 

gebruikt om zulke dingen te doen 

 

 
 

Rond 1900 werden veel kinderen in Amerika gescheiden 

van de gezinnen. Een excuus dat werd gebruikt om hen 

van hun families te scheiden, was: - om hen te helpen 

redden van armoede. 

 



Ze werden weggevoerd en in weeshuizen geplaatst en 

leerden nieuwe religies en nieuwe talen en nieuwe 

geschiedenis. Ze werden vervolgens gestuurd om te 

werken in fabrieken of als arbeiders na de leeftijd van 

12 jaar. 

 

Veel onderzoekers vermoedden dat deze zogenaamde 

weesscholen met opzet zijn opgericht. De bankiers en 

industriëlen financierden deze scholen. Toen de 

kinderen 12 of 13 waren, werkten ze in de fabrieken die 

eigendom waren van dezelfde bankiers en dezelfde 

industriëlen. 

 

Armoede is al eeuwenlang een ernstig probleem, maar 

dit was geen excuus om kinderen bij hun familie weg te 

halen. 

 

Een belangrijk feit dat historici zelden noemen, is het 

economische systeem dat de wereld de afgelopen 100 

jaar heeft gedomineerd. Het bevoordeelt bankiers en 

dwingt de prijzen om de 10 of 20 jaar te verdubbelen. 

Zo'n economisch systeem zal altijd armoede creëren. 

Het is algemeen bekend dat historici sowieso niet veel 

tegen de bankiers zullen schrijven 

 



 
 

Niet alleen werden blanke kinderen gescheiden van hun 

families in Amerika, - Indiaanse kinderen werden ook 

gescheiden van hun families. 

 

De nieuwe kleren die de kinderen dragen, hebben ze 

gekregen. Dit was niet de mode die ze in de dorpen 

droegen 

 



 
 

Ze kregen ook de nieuwe modekleding op scholen en 

leerden nieuwe talen en nieuwe geschiedenis en nieuwe 

religies. Ze kregen te horen dat de geschiedenis die hun 

ouders hen hadden geleerd, mythen en legendes waren. 

Ze vergaten ook veel van wat hun ouders hun hadden 

geleerd over geschiedenis en religie 

 

Veel dorpsmensen die in de stad kwamen wonen, 

probeerden hun kinderen en kleinkinderen te 

onderwijzen wat volgens hen ware geschiedenis en 

ware religie was. Maar toen hun kinderen naar school 

gingen, werd hun verteld dat hun grootouders 

bijgelovig waren. Ze kregen ook te horen dat hun 

grootouders in mythen geloofden. 

 

Tegen het jaar 2000 hadden de meeste mensen in 

Europa en Amerika geen herinnering aan de 

mondelinge geschiedenis die hun overgrootouders in 

de dorpen hadden bewaard. 



 

 
 

Historici geven een eenvoudig beeld van hoe mensen 

de dorpen verlieten en in de steden in Europa en 

Amerika kwamen wonen. Maar we kunnen duidelijk zien 

dat er veel geweld werd gebruikt en dat de hele dingen 

gepland moesten zijn, en dat er veel ontvoeringen 

waren - wie weet hoeveel. 

 

Het was bekend dat de fabriekseigenaren en andere 

bedrijven in die tijd altijd op zoek waren naar kinderen 

om als slaven voor hen te werken. Onderzoekers 

begonnen te vermoeden dat verstedelijking was 

gepland door de bankiers en industriëlen van die tijd. 

 

Als kinderen niet van hun familie gescheiden waren, 

zouden fabrieken geen mensen vinden om voor hen te 

werken. Het salaris dat de fabrieken boden, was in veel 

gevallen te laag 

 



Er waren natuurlijk veel beter betaalde banen, maar die 

vertegenwoordigden een klein percentage van de banen 

die op dat moment beschikbaar waren 

 

Tussen 1850 en 1930 werden naar schatting 250.000 

kinderen - uit steden in Amerika en Europa - met de 

trein naar het midden en westen van het Noord-

Amerikaanse continent - het middenwesten - gestuurd. 

 

Deze treinen staan bekend als de Orphan Trains 

 

 
 

Ze werden met de trein naar zogenaamde 

pleeggezinnen gestuurd om daar te worden verzorgd. 

Veel andere kinderen gingen met andere 

vervoermiddelen naar het middenwesten, zoals reizen 

per boot en paard. Veel van de kinderen werden 

ontvoerd of met geweld weggevoerd bij hun moeders 



en vaders uit steden in Amerika en in Europa en het 

Midden-Oosten. 

 

 
 

Veel van deze kinderen werden vervolgens verkocht - 

het was big business - en velen werden gebruikt als 

slaven in boerderijen en fabrieken - veel historici 

proberen deze slavernij aan te tonen - als een soort 

adoptie - maar het was slavernij. 

 



 
 

Veel onderzoekers stellen dat het merendeel van de 

zogenaamde historische manuscripten die in Europa 

zijn gevonden in de afgelopen 200 jaar zijn geschreven. 

Ze zijn geschreven in de stadsgebieden, door de 

mensen die de steden beheersten. De talen in veel 

steden zijn tussen 1700 en 1900 verschillende keren 

gewijzigd, maar dat verhaal is te lang om hier op te 

noemen 

 

De zogenaamde historische manuscripten die in de 

stadsgebieden in andere talen werden geschreven, 

werden door de meerderheid van de mensen die in de 

dorpen woonden niet begrepen. De meeste mensen 

woonden vóór 1900 niet in de stad. 

 



Ernstige vragen die onderzoekers stelden waren: - Hoe 

namen de bankiers en industriëlen de stadsgebieden 

over? Waarom woonden er zoveel mensen in de 

dorpen? Woonden ze altijd in dorpen? Was het leven 

mooi in de dorpen? Dit zijn andere belangrijke zaken die 

onderzoekers momenteel onderzoeken. 

 

 
 

Vancouver, Canada, 1886 

 

Veel steden werden tussen 1750 en 1950 over de hele 

wereld zwaar verwoest, alsof er in het geheim een 

wereldwijde oorlog tussen twee partijen plaatsvond. 

Maar dat is een ander verhaal dat te lang is om hier op 



te noemen. Deze wereldwijde oorlog lijkt vandaag door 

te gaan op plaatsen waar moslimbevolking leeft.  

 

 
 

Hongarije, Europa rond 1915 - 20 

 

Veel mensen over de hele wereld leken rond 1900 ook 

naakt of halfnaakt te zijn. Het leek erop dat er iets 

ernstig mis was. Bijna alsof een eerdere wereldwijde 

beschaving of wereldorde was ingestort en de wereld 

alles opnieuw moest beginnen. Onderzoekers noemen 

deze vorige beschaving Tartaria 

 

Veel onderzoekers wezen erop dat de nieuwe 

geschiedenis die kinderen op scholen kregen, niet de 



geschiedenis was van de mensen in de dorpen. Omdat, 

- het de geschiedenis is die hen werd verteld of werd 

gegeven op de scholen in de stadsgebieden. Daarom is 

het niet de geschiedenis van de "mensen" van Europa 

en Amerika. Het was duidelijk niet hun geschiedenis en 

vertegenwoordigde hen niet. 

 

De kinderen kregen op school te horen dat hun ouders 

bijgelovig waren. De kinderen leerden de nieuwe talen, 

die ook in de stad ontstonden. De kinderen werd 

geleerd dat de geschiedenis die hun ouders hun 

vertelden, mythen en legendes waren, en heel oud. 

 

Veel dorpsbewoners kwamen naar de steden op zoek 

naar werk of werden gedwongen daarheen te gaan of 

werden gescheiden van hun families. 

 

Onderzoekers onderzochten enkele van de mythen en 

legendes die de kinderen bewaarden. In Engeland en 

Amerika is er bijvoorbeeld een heel belangrijk 

personage genaamd King Arthur 

 



 
 

Veel mensen hielden dit verhaal levend, maar kinderen 

en kleinkinderen kregen op school te horen dat het een 

mythe was en dat het niet waar was. De kinderen kregen 

te horen dat de verhalen van koning Arthur 

denkbeeldige verhalen waren die hun ouders en 

grootouders hen hadden verteld 

 



 
 

Het verhaal van koning Arthur was zo groot in heel 

Europa en Amerika, maar historici verwierpen het 

verhaal van koning Arthur.  

 

 
 

De Heilige Graal is erg belangrijk in het verhaal van 

koning Arthur. 

 



 
 

De Heilige Graal is erg belangrijk in het verhaal van de 

Tempeliers 

 

 
 

Historici verwierpen het verhaal van de Heilige Graal en 

zeggen dat het een mythe is. Kinderen op school werd 

verteld dat de verhalen van de Heilige Graal 



denkbeeldige verhalen waren die hun ouders en 

grootouders hen hadden verteld 

 

 
 

De ridders van de ronde tafel zijn erg belangrijk in het 

verhaal van koning Arthur. 

 



 
 

In Midden-Europa is er het karakter van koning Attila de 

Hun. Voor veel mensen staat hij bekend als Khan Attila. 

Hij wordt normaal afgebeeld met 2 hoorns op zijn helm 

zoals de Vikingen. Hij zou van oost naar west over een 

enorm rijk hebben geregeerd. 

 



 
 

Een belangrijk verhaal over koning Attila is dat hij een 

groot feest had. Een belangrijk kenmerk van deze 

gebeurtenis was dat koning Attila een bescheiden 

houten beker op tafel had staan, maar al zijn gasten 

hadden bekers van goud en zilver. Deze beker leek erg 

belangrijk te zijn in het verhaal. Historici schilderen 

koning Attila af als een barbaar. 

 

 
 



De Vikingen worden normaal afgebeeld met 2 hoorns op 

hun helmen. Ze zouden van oost naar west zijn gereisd 

tot aan Amerika. Historici schilderen de Vikingen af als 

barbaren. 

 

 
 

De Vikingen geloofden naar verluidt in een god 

genaamd Odin. Dode Viking-krijgers zouden Valhalla 

gaan. Deze plaats is de hal van Odin, waar ze allemaal 

samen eten. 

 

Historici stellen dat het verhaal van Odin en Valhalla 

een mythe is. Kinderen op school kregen te horen dat 

de verhalen van Odin en Valhalla denkbeeldige verhalen 

waren die hun ouders en grootouders hun hadden 

verteld 

  



 
 

Thor is een van de belangrijkste personages in de 

geschiedenis van Viking. Thor is ook erg belangrijk 

voor veel Germaanse volkeren over de hele wereld. 

Historici stellen dat het verhaal van Thor een mythe is. 

Kinderen op school kregen te horen dat de verhalen van 

Thor denkbeeldige verhalen waren die hun ouders en 

grootouders hen hadden verteld 

 

Veel mensen spraken de naam King Arthur op 

verschillende manieren uit in andere delen van de 

wereld. De wereld is vol met veel mensen die 

verschillende accenten hebben en dingen op 

verschillende manieren uitspreken. 

 

De Chinezen spreken woorden anders uit dan de 

Indiërs. De Amerikanen spreken de dingen anders uit 



dan de Britten. Het Duitse accent is heel anders dan het 

Franse. 

  

Onderzoekers merkten op dat de namen King Arthur en 

King Attila erg op elkaar leken. Ze merkten ook op dat 

de namen Arthur en Thor erg op elkaar leken. In 

Tataarse taal wordt het woord King uitgesproken als 

Khan of Karn. Arthur wordt door veel mensen in hun 

dialecten als Athul uitgesproken. Athul is hetzelfde 

woord als Attila, maar wordt anders uitgesproken. 

Koning Attila wordt door veel mensen over de hele 

wereld Attila Khan genoemd. In sommige moslimlanden 

staat de naam Attila bekend als Adil. Veel mensen 

spreken het woord Adil uit als: - Adul of Dhul Karn. 

 

Historici stellen dat bijna al deze verhalen mythen en 

fantasieën zijn. Kinderen op school kregen te horen dat 

deze verhalen denkbeeldige verhalen waren die hun 

ouders en grootouders hen hadden verteld. Omdat de 

kinderen gescheiden waren van hun familie, verloren ze 

de originele geschiedenis die hun ouders en 

grootouders hun hadden geleerd 

 

Historici hebben sommige van deze verhalen aangepast 

en totaal veranderd en negatieve dingen geschreven 

waar ze maar konden. Attila de Hun en de Vikingen 

werden in de geschiedenis getoond als mensen die de 

wereld rondgingen om te moorden en plunderen, - en 

verkrachtingen en diefstal. 

 



Onderzoekers concludeerden dat al deze verhalen 

waarschijnlijk één oorsprong hadden. Het was duidelijk 

dat Dhul of Attila of Arthur of Thor, waarschijnlijk 

dezelfde persoon was. Maar kinderen vergaten de 

oorspronkelijke geschiedenis en door de nieuwe talen 

klonken de namen als verschillende mensen. 

 

Tot overmaat van ramp hebben historici hun best 

gedaan om deze geschiedenis te wijzigen. Ze 

beweerden dat het mythologie was. Historici plaatsten 

12 ridders aan de tafel van koning Arthur om bij de 

sterrenbeelden te passen. Ze deden hetzelfde met de 

geschiedenis van Jezus Christus. Ze hebben het 

aangepast en gemengd met astrologie. 

 

Wat onderzoekers ontdekten, was dat de geschiedenis 

van de wereld volgens de Arabische Koran anders was 

dan wat historici zeggen. De Heilige Graal en vele 

andere verhalen zijn te vinden in de Arabische Koran. 

Onderzoekers ontdekten dat koning Arthur of Thor of 

koning Attila vergelijkbaar was met een personage in de 

Arabische koran dat bekend staat als - Dhul Karnain - 

Dhul Qarnayn 

 

Onderzoekers merkten op dat Odin klonk als Eden: - of - 

The Garden of Eden. Valhalla klonk als de Hal van Allah. 

Er zijn veel interpretaties met betrekking tot het woord 

Odin, en onderzoekers accepteerden dat dit woord 

verschillende betekenissen had. 

 



 
 

De Arabische Koran stelt dat Dhul Karn van oost naar 

west ging en grote avonturen beleefde en een oprechte 

man van God was. Hij stond erom bekend hoorns op 

zijn helm te hebben. De Arabische Koran vermeldt hoe 

groot en machtig deze man was, en dat hij de Gog en de 

Magog tegenkwam 

 

Het verhaal van de Heilige Graal kwam uit het verhaal 

van Jezus Christus. Onderzoekers hebben deze kwestie 

verder onderzocht. 

 

Er is een heel beroemd verhaal dat bekend staat als het 

Laatste Avondmaal van Christus. Hier eet Jezus 

Christus met zijn volgelingen. 



 

 
 

Veel onderzoekers hebben zich altijd afgevraagd 

waarom het beroemde schilderij van het laatste 

avondmaal van Christus door Da Vinci de 12 

sterrenbeelden toonde. 

 

Historici gaven geen realistisch antwoord op deze vraag 

 



 
 

Het Laatste Avondmaal van Christus was zo belangrijk 

in de geschiedenis dat er veel verhalen waren over de 

Heilige Graal. De Heilige Graal is de beker van Christus. 

Het is de beker waaruit Christus dronk tijdens het 

laatste avondmaal. 

 

Onderzoekers onderzochten waarom dit verhaal in het 

verleden zo belangrijk was. Was het gewoon een mythe 

zoals historici zeggen, of was er iets belangrijkers? 

 



Jezus Christus dronk tijdens zijn leven uit vele bekers. 

Waarom was de beker van het Laatste Avondmaal zo 

belangrijk? Als Jezus Christus uit vele bekers dronk en 

veel maaltijden at, waarom was het Laatste Avondmaal 

dan belangrijk en waarom werd deze beker de Heilige 

Graal? 

 

 
 

Historici beweren dat het een mythe en een sprookje 

was. Historici stellen dat de volgelingen van Jezus 

Christus in het verleden bijgelovig waren. Er wordt door 

historici geen echte verklaring gegeven waarom er een 

groot belang was met betrekking tot het Laatste 

Avondmaal van Christus en de Heilige Graal (Beker van 

Christus). 

 

Er waren veel verhalen die de kinderen hebben 

bewaard. Er werd gezegd dat als je drinkt uit de Heilige 



Graal of de Beker van Christus, je van elke ziekte 

genezen kunt worden. Onderzoekers merkten op dat het 

woord Heilig erg leek op het woord Allah, maar dat was 

een ander lang verhaal. 

 

Onderzoekers besloten toen op zoek te gaan naar de 

antwoorden met betrekking tot het Laatste Avondmaal 

van Christus en de Heilige Graal (Beker van Christus). 

Ze besloten te kijken, - waar niemand zal kijken: - in de 

Arabische Koran 

 

 
 

De Arabische koran vermeldt dat Jezus Christus God 

verzocht om een tafel met voedsel uit de hemel neer te 

zenden. 

 

Omdat de tafel uit de lucht of de hemel naar beneden 

kwam, is dit waarschijnlijk de reden waarom de 

sterrenbeelden aan het verhaal zijn toegevoegd door de 

historici en kunstenaars die in de stadsgebieden waren 

 

De Heilige Graal of Beker van Christus werd belangrijk 

omdat deze vanuit de hemel naar de aarde kwam. Het 



was geen bijgeloof, maar gebaseerd op een verhaal dat 

in de Arabische Koran wordt genoemd. 

 

Historici zeggen ook een soortgelijk verhaal over de 

geschiedenis van de kerstboom 

 

De vier evangeliën suggereren geen verband tussen de 

geboorte van Jezus Christus en een boom, dus waarom 

hebben christenen een kerstboom? 

 

Misschien is het antwoord hier - volgens de Arabische 

Koran werd Jezus naast een boom geboren. 

 

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

volgens moderne historici vertellen ze je dat het 

waarschijnlijk een heidense traditie is van vele eeuwen 

geleden en zeggen ze veel verschillende dingen die je 

enorm in verwarring brengen, die allemaal niet logisch 

zijn. Veel onderzoekers zeggen dat dergelijke dingen 

met opzet zijn ontworpen om de waarheid te verbergen - 

en om voor onderzoekers zoveel verwarring en 

moeilijkheid te creëren om uiteindelijk op te geven, of 

om uiteindelijk te denken dat daarbuiten geen waarheid 

is. 

 

Wat onderzoekers heel vreemd vonden, is dat de 

Arabische Koran het verhaal van de geboorte van Jezus 

Christus vermeldt en dat het geboorteverhaal tot op 

zekere hoogte verschilt van de evangeliën in de Bijbel. 

De Arabische koran zegt bijvoorbeeld dat Jezus sprak 



nadat hij was geboren, en ook dat Jezus naast een 

boom werd geboren. Het verhaal hieronder, waar staat - 

zij - verwijst naar de Maagd Maria en vertelt het verhaal 

van de geboorte naast een boom. De boom heeft - 

datums. Dadels zijn een soort zoet-fruit dat op 

dadelpalmen groeit. 

 



 
 



Onderzoekers ontdekten dat de geschiedenis van de 

kerstboom slechts een paar eeuwen oud is en niet 2000 

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

leefde Jezus Christus eigenlijk? Ook kerstbomen waren 

oorspronkelijk versierd met zoet fruit zoals appels en 

bessen of soortgelijk fruit dat mensen op hun lokale 

markt vonden. 

 

 
 

Dit bewijs deed onderzoekers zich afvragen: wat deden 

deze zogenaamde christenen in Europa? Waarom 

versierden ze een boom op zulke manieren? Waren ze 

eigenlijk allemaal christenen? Of is de geschiedenis van 

Europa met opzet veranderd? De Arabische Koran was 

tenslotte de vijand en de tegengestelde kracht in die 

tijd. Hebben historici de ware geschiedenis van Europa 

verborgen of met opzet veranderd om sporen van de 

Arabische Koran en zijn volgelingen te verwijderen? 

 



Volgens historici volgden de mensen in Europa en 

Amerika domme onbekende heidense tradities. 

Onderzoekers geloven dat het bewijs uit de Arabische 

Koran aantoont dat de kerstboomtraditie niet heidens 

was. 

 

Het oorspronkelijke verhaal ging verloren omdat 

kinderen van hun ouders werden gescheiden en de 

historici hen vertelden dat het heidens was. 

 

De kerstboomtraditie is zo groot in Europa en Amerika. 

Het is geen kleinigheid. Dit deed onderzoekers 

concluderen dat de Arabische Koran waarschijnlijk de 

ware geschiedenis van Jezus Christus had. 

 



 
 

Veel kinderen hebben de geschiedenis van Atlantis 

bewaard. AT -LAND - ISLAND of het eiland AT 

 



 
 

Historici en wetenschappers in de stadsgebieden 

vertelden hen dat het een mythe was en geen echte 

geschiedenis 

 

 
 

Historici in de stadsgebieden zeiden dat het verhaal 

afkomstig was van een man genaamd Plato en historici 

zeggen dat het een mythe is 



 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko hebben 

aangetoond dat de geschiedenis van Plato een 

vervalsing is en recentelijk is ontstaan. Veel 

onderzoekers geloven dat historici hun best hebben 

gedaan om de geschiedenis van het AT-land te 

veranderen om het mensen moeilijk te maken de 

waarheid te vinden 

 



 
 

Veel mensen over de hele wereld zeiden dat de mensen 

van AT-land (Atlantis) lang waren en grote gebouwen 

bouwden 

 

Historici vertelden kinderen op school over de hele 

wereld dat Atlantis en andere geavanceerde 

beschavingen uit het verleden niet bestonden en dat het 

mythes waren die hun ouders hun hadden verteld 

 



 
 

Na verloop van tijd kregen de volgende generaties 

theorieën te horen die beweerden dat hun voorouders 

niet gevorderd waren en dat het dieren waren. 

Theorieën werden op scholen onderwezen dat hun 

voorouders apen waren en dat er in het verleden geen 

geavanceerde beschavingen waren. In eenvoudige 

bewoordingen werd hun verteld dat de beschaving van 

AT (AT-land-eiland) nooit in het verleden heeft bestaan. 

 

De evolutietheorie was een beleefde manier om te 

zeggen dat je voorouders dom waren. Het waren apen. 

Het waren beesten. Wat je voorouders je vertelden, zijn 

mythen en sprookjes 



 

 
 

Onderzoekers besloten om te kijken of ze het verhaal 

van AT-land konden vinden in de Arabische Koran en 

het was er. Volgens de geschiedenis die in de 

Arabische Koran wordt genoemd, bestond de grote 

beschaving van AT-land. Moderne historici hebben 

geprobeerd te beweren dat dit een lokale mythe in 

Arabië is. Maar de Arabische Koran zegt niet dat AT-

land in Arabië lag 

 

De Arabische Koran zegt dat de mensen van AT-land 

een volk van grote gestalte en lengte waren en dat deze 

mensen verbazingwekkende gebouwen bouwden 

 



 
 

Onderzoekers vonden het heel vreemd, dat deze 

kinderen die bij hun familie werden weggehaald, op 

mysterieuze wijze bewaard gebleven verhalen en 

tradities die in de Arabische Koran worden genoemd. 

 

De kinderen zijn met geweld bij hun ouders weggehaald 

of ontvoerd. Zulke dingen gebeurden gedurende vele 

jaren en vele decennia. In eenvoudige bewoordingen 

waren ze de kinderen aan het stelen 



 

De kinderen moeten heel erg hebben geleden 

 

Ongeveer 90% van de mensen in Europa en Amerika 

woonden in 1850 in dorpen. Tegenwoordig woont bijna 

90% van de mensen in steden. Dit verschil is zo groot. 

De meerderheid van deze mensen sprak deze moderne 

talen niet. De geschiedenis die hen werd verteld, was 

niet hun geschiedenis. 

 

Onderzoekers toonden veel bewijs dat de geschiedenis 

die hen werd verteld leugens waren. 

 

Zou het kunnen dat deze mensen volgelingen waren 

van de Arabische Koran? Er was veel bewijs om aan te 

tonen dat ze waarschijnlijk volgelingen waren van de 

Arabische Koran 

 

Bijna alles wat de kinderen bewaarden, werd door 

historici in de steden een mythe of sprookje genoemd. 

Maar de Arabische Koran zegt dat deze verhalen geen 

verhalen zijn, maar echte geschiedenis. Geen wonder 

dat de Arabische Koran door de historici en de 

wereldorde als een bedreiging wordt gezien.  

 

Onderzoekers concludeerden dat er veel bewijs was om 

aan te tonen dat de Bijbel niet het boek van deze 

kinderen was. De moderne talen die ze tegenwoordig 

spreken, waren niet hun oorspronkelijke taal. Deze talen 

zijn onlangs gemaakt. 



 

Onderzoekers hebben veel bewijs gevonden om aan te 

tonen dat de Arabische Koran waarschijnlijk hun boek 

en hun geschiedenis was. Er is veel meer bewijs over 

deze kwestie, maar het is te lang om hier op te noemen 

 

Het leek duidelijk dat nadat de macht van Tartaria was 

ingestort, de mensen in de dorpen van Europa een 

doelwit werden van de bankiers en industriëlen. 

 

Zonder de bescherming van Tartaria - was er niemand 

om hen te helpen en werden hun kinderen weggevoerd. 

Hun talen werden vernietigd en hun geschiedenis werd 

vernietigd. Hun mooie tradities gingen verloren. Alles 

wat overleefde, zoals de Heilige Graal of de Kerstboom, 

werd bestempeld als heidens of als mythen. 

 

De ouders van deze kinderen moeten zo diepbedroefd 

en kapot zijn geweest. Onderzoekers concludeerden dat 

historici, die voor de wereldorde werken, hun best 

deden om deze geschiedenis te verbergen. Natuurlijk 

kregen historici veel geld voor het schrijven van hun 

leugens 

 

Onderzoekers onderzochten: - het Onze Vader in het 

christendom 

 

Onze Vader-: 
 



Onze Vader die in de hemelen zijt 

 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 

Op aarde zoals in de hemel 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij aan anderen vergeven 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van de boze 

 

Want van U is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

In eeuwigheid 

 

Amen 
 

Historici stellen dat het Onze Vader uit het verhaal van 

Jezus Christus kwam en in de Bijbel te vinden is 



 

Onderzoekers ontdekten dat de Bijbel veel 

tegenstrijdigheden en veel problemen had. Er zijn er te 

veel om hier te laten zien 

 

 
 

Onderzoekers merkten op dat het Onze Vader in het 

christendom vergelijkbaar was met het gebed in de 

Arabische Koran. Het gebed is te vinden in het eerste 

hoofdstuk van de Arabische Koran. Hieronder staat het 

gebed uit de Arabische Koran 

 

In de naam van God, de Genadige, de Genadevolle 

Geprezen zij God, Heer der Werelden 

De meest genadige, de meest barmhartige 

Meester van de dag des oordeels 

U alleen aanbidden wij 

Alleen uw hulp zoeken wij 

Leidt ons naar het rechte pad 

Het pad van degenen die gezegend zijn 

Niet van degenen die uw toorn verdienen, 

Noch van degenen die misleid zijn 

Amen 



 

In de Arabische Koran zegt het gebed: In de naam van 

God. 

 

Het christelijke gebed zegt: Onze Vader die in de 

hemelen zijt 

 

 
 

In de Bijbel, in het Boek Koningen staat dat de hemelen 

God niet kunnen bevatten. Dit betekent dat de eerste zin 

van het Onze Vader niet klopt en met opzet "gecreëerd" 

moet zijn om valselijk overeen te stemmen met de Drie-

eenheid. 

 

De Drie-eenheid - Vader, Zoon en Heilige Geest 

 

God leeft niet in de hemel. God heeft de hemel 

geschapen, maar woont daar niet. 

 

In dat geval is de zin - Onze Vader die in de hemel is een 

leugen. 

 



Omdat God niet in de hemel leeft 

 

 
 

Het einde van het Onze Vader luidt: want van u is het 

koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, voor eeuwig en 

altijd. Amen. Deze woorden komen niet voor in de 

bijbelversies van het Onze Vader, dus moeten ze ten 

onrechte aan het gebed zijn toegevoegd. 

 

Onderzoekers merkten op dat het Onze Vader in de 

Bijbel verschillende versies had en dat ze niet bij elkaar 

pasten 

 

Nadat de kinderen uit dorpen waren gehaald en naar 

stadsgebieden waren gebracht, concludeerden 



onderzoekers dat de kinderen dit zogenaamde Onze 

Vader hadden geleerd. Veel onderzoekers 

concludeerden dat het oorspronkelijke Onze Vader 

waarschijnlijk erg leek op het gebed in de Arabische 

Koran. Het was heel duidelijk dat het gebed werd 

aangepast om overeen te stemmen met de Drie-eenheid 

 

Volgens historici zijn de grote Tartaarse gebouwen 

gebouwd met paarden en ezels. Het constructiebewijs 

toont aan dat historici leugens over dit onderwerp 

vertellen. Veel onderzoekers concludeerden dat de 

Arabische Koran de ware geschiedenis van de 

verhaalconstructie bevatte 

 

Onderzoekers merkten op dat wat de Arabische Koran 

in het algemeen zei, historici het tegenovergestelde 

leken te zeggen. De Arabische koran zou een boek zijn 

voor complottheoretici omdat het niet overeenstemde 

met wat historici zeiden. 

 



 
 

De Arabische Koran zegt bijvoorbeeld dat God de 

Romeinen hielp en dat de mensen die in God geloofden 

de overwinning van de Romeinen vierden 

 



 
 

De foto hierboven toont een voorbeeld van wat historici 

zeggen. Dit waren de zogenaamde goden van de 

Romeinen 

 

Volgens historici hadden de Romeinen veel 

verschillende goden en waren ze afgodenaanbidders, 

maar de Arabische Koran zegt niet dat de Romeinen 

afgodenaanbidders waren. 

 

Veel moderne moslims stellen nu dat de Romeinen 

afgodenaanbidders waren. Ze zeggen dit omdat veel 

moderne moslims nu de valse geschiedenis die door 



historici wordt gepresenteerd, zijn gaan accepteren. 

Veel moderne moslims hebben de Arabische Koran niet 

eens gelezen en weten niet eens wat de Arabische 

Koran zegt 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en anderen 

hebben aangetoond dat veel van de nieuwe boeken in 

de moderne islam dezelfde vervalste geschiedenis 

accepteren als de rest van de wereld 

 

Onderzoekers wezen erop dat de moderne islam van 

vandaag is verdeeld in groepen of sekten met 

verschillende overtuigingen - en sommige sekten 

hebben een geestelijk systeem zoals de katholieke kerk 

- en andere sekten volgen boeken die elkaar 

tegenspreken 

 

Veel van de boeken die moderne moslims volgen, zijn 

geschreven door de Europese en Amerikaanse 

organisaties, maar dat is een ander lang verhaal. 

 



 
 

Het symbool op de foto hierboven is een zeer beroemd 

Romeins symbool dat op veel plaatsen en op veel 

historische relikwieën voorkomt. Het staat bekend als 

Pax Romana (de Romeinse vrede). Het ziet eruit als een 

P en X. Er zijn 2 andere karakters op de foto, bekend als 

de Alpha en de Omega. 



 

 
 

De Romeinen stonden erom bekend de symbolen te 

gebruiken die tegenwoordig bekend staan als de Alpha 

en de Omega. 

 

Historici beweren dat deze letters Grieks zijn, en ze 

beweren ook dat het zogenaamd christelijke symbolen 

zijn 

 

Wat onderzoekers heel vreemd vonden, was dat de 

Alpha en de Omega in de Pax Romana er precies zo 

uitzien als het symbool voor Allah (God in het 

Arabisch). Alpha staat bekend als Aleph in het Arabisch 

 

Onderzoekers concludeerden dat de Pax Romana de 

vrede van Allah of de vrede van God was 

 

Pax betekent vrede. Islam - of - Salam betekent vrede. 

 

Rahmana betekent barmhartige God in het Arabisch 



 

Foto hieronder - toont de letters voor de Alpha en de 

Omega van Pax Romana, - en - het toont ook de letters 

voor de symbolen die worden gebruikt om het woord 

Allah in de Arabische taal te schrijven 

 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat er veel bewijs was om aan 

te tonen dat de oude Arabische taal 200 jaar geleden 



deel uitmaakte van Europa en Azië en Amerika totdat de 

talen werden veranderd 

 

Bijvoorbeeld - gehoorzaam Allah - werd - gehoorzaam 

de wet.(obey Allah - obey the Law) 

 

Over de hele wereld werden nep-koninklijke families 

geplaatst. In plaats van de wet van de koran, werd het 

de wet van de kroon. De kroon was een symbool van 

autoriteit en werd gedragen door de nepkoningen en 

koninginnen. Veel onderzoekers dachten dat het 

oorspronkelijke symbool van autoriteit waarschijnlijk de 

Arabische Koran was, maar dat is weer een lang verhaal 

te lang om hier op te noemen 

  

Hallelujah is een beroemd woord in Europa en Amerika 

en de wereld. Er is geen juiste betekenis aan dit woord 

gegeven, maar mensen in Europa en Amerika zeggen 

het al eeuwen. Verschillende plaatsen spraken het 

anders uit. Het behoorde waarschijnlijk tot de top 10 

van meest voorkomende woorden in Europa en 

Amerika. Een nauwkeurig onderzoek van de woorden 

onthult de betekenis ervan 

 

al - le - lu - ah 

il - al - la - ah 

 

allelujah 

ilallaha 

 



In het Arabisch betekent het gewoon - er is Allah - of - 

God bestaat. Dit maakt deel uit van de geloofsverklaring 

voor moslims over de hele wereld. Het is vreemd dat 

zogenaamde christenen in Europa en Amerika 

eeuwenlang de verklaring van het moslimgeloof zongen 

 

Gezien het feit dat kinderen tussen 1860 en 1945 uit hun 

familie werden verwijderd en nieuwe talen en nieuwe 

geschiedenis en nieuwe religies leerden, is het 

verbazingwekkend dat het woord Hallelujah overleefde. 

 

Veel Germaanse en Europese talen zijn in de afgelopen 

200 jaar veranderd en vervangen. Het verhaal van de 

taalveranderingen is te lang om hier op te noemen.  

 



 
 

Voordat de veranderingen plaatsvonden, ontdekten veel 

onderzoekers dat het Oud-Arabisch een belangrijke rol 

speelde in Europese en Germaanse talen. 

 

Talen zoals Oudhoogduits en Oudslavisch hadden veel 

gemeen met het Oud-Arabisch. Veel onderzoekers 

merkten op dat iemand die Oudhoogduits sprak, 

mogelijk Oud-Arabisch zou kunnen verstaan, bijna alsof 

het een ander dialect was. Omdat de geschiedenis is 

vervalst, is ook de geschiedenis van talen vervalst 

 



Zelfs tot in Zuid-Afrika had de Oudafrikaans taal veel 

overeenkomsten in klanken en woorden met het Oud 

Arabisch. 

 

Hieronder staan enkele voorbeelden die dit laten zien 

 

Arabisch - Oudhoogduits - Duits - Engels 

 

NAHWA - NAH - NACH - TO 

 

MACHA - MARKON - MARSCHIEREN - WALK 

(French - marcher) 

 

SALIH - SALIG - SELIG - BLESSED 

 

TURBA - TURBA - TORF - PEAT 

 

ARDH - ERDHA - ERDE - EARTH 

 

SILAHA - SHLAHA - ERSCHLAGEN - SLAY 

 

HEWA - HEBANI - HEBEN - TO LIFT  

 

SETA - SEHS - SECHS - SIX 

 

SEBA - SEBAN - SIEBEN - SEVEN 

 

BURJ - BURGH - BURG - FORTRESS 

 

DANA - DEWANI - DER WAHN - VANITY 



 

ANBAR - EMBER - BERNSTEIN - AMBER 

 

KAFILA - FILA - FADEN - THREAD 

 

KIRAH - KIRAHA - RACHE - REVENGE 

 

FURAHA - FROIDA - FREUDE - JOY 

 

ASKARI - DE ASKARI - DIE SCHAR -  SCHAR/FOCUS 

 

FITINA - FAHIDA - FEHDE - FEUD 

 

HASIRA - HAZIRA - HASS - HATE 

 

HALLA - DE HALLA - HALLE - HALL 

 

IBLIS - IBIL/UBIL - UBEL - EVIL 

 

MA LUMU - RUMU - BERUHMT - FAMOUS 

 

MAHAL - MAHAL - MAL - MALL 

 

MIZAN - MEZAN - MESSEN - MEASURE 

 

RAHA - RUWA - RUHE - CALM 

 

SAFAR - ASAFARI - AUSFAHRT - DRIVE/EXIT 

 

TAKALUF - TAKALEBEN - TAGESLEBEN - DAILY LIFE 



 

SAHIH - SAKHUR - SICKER - SURE 

 

ADIL - ADAL - ADLIG - NOBLE 

 

TUFFAH - TUFAL - TEUFEL - DEVIL 

 

KHARN - HARN - HORN - HORN 

 

INJEEL - ANGIL - ENGEL - ANGEL 

 

SHAYTAN - SHKEIDEN - SCHEIDEN - SATAN 

 

ALLAHU - ALAHO - ALLMACHTIG - ALMIGHTY 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om de grote 

gelijkenis tussen Oud-Arabisch en Oudgermaans te 

laten zien. Nadat de talen van de wereld in de afgelopen 

200 jaar waren vervangen, verloren veel talen hun 

verbinding met de oude Arabische taal. 

 

Veel onderzoekers denken nu dat de mensen in de 

dorpen waarschijnlijk talen spraken die een grotere 

connectie hadden met de oude Arabische taal. Toen 

mensen gedwongen werden in de stadswijken te wonen 

en hun kinderen werden weggevoerd, werden ze 

gedwongen nieuwe talen te leren. 

 

Veel dorpen die het overleefden, verloren uiteindelijk 

hun oorspronkelijke talen en raakten vermengd met de 



nieuwe talen. Dit gebeurde doordat in elk dorp scholen 

werden geopend die de nieuwe talen onderwezen. Deze 

mengsels werden bekend als dialecten. De dialecten 

veranderden om de 10 jaar terwijl de nieuwe talen het 

langzaamaan overnamen. Het gebeurde niet in 1 dag. 

Dit proces heeft meer dan 150 jaar geduurd. 

 

Het woord sigaret komt bijvoorbeeld van het woord: - 

sigaar. Veel historici beweren dat dit woord misschien 

uit Frankrijk of uit Spanje of uit de Maya-taal kwam. 

 

 
 

Historici weten dat de Arabische Koran is 

gedemoniseerd, dus niemand zal de oude Arabische 

taal echt controleren. Het woord sigaar komt ook uit het 

oud-Arabisch. 

 



 
 

Het woord "Saqar" betekent branden in het Oud-

Arabisch. Het moderne Engelse woord "litteken" kwam 

ook van dit woord 

 

De meeste van de oorspronkelijke talen in de wereld 

zijn in de afgelopen 200 jaar vervangen. Bijvoorbeeld: - 

de moderne Engelse taal is in de afgelopen 200 jaar 

gecreëerd en door de heersende machten aan het volk 

gegeven. 

 

Veel mensen in Engeland herinneren zich nog dat hun 

grootouders tegen hen zeiden: - dat hun 

overgrootouders andere talen spraken. 

 

De Arabische Koran en zijn volgelingen werden in het 

verleden gehaat en hetzelfde kan vandaag worden 

gezegd. Historici in het verleden vermeldden dat de 

profeet Mohamed zogenaamde heilige oorlogen had. 

 



 
 

Deze heilige oorlogen zijn vaak in de geschiedenis en 

zelfs vandaag de dag genoemd. 

 

Wat historici en de media niet vermelden, is waar deze 

heilige oorlogen werkelijk over gingen. Het woord Heilig 

is vergelijkbaar met het woord Allah, het Arabische 

woord voor God. In de Engelse taal betekent "heilig": - 

 

God is heilig - of God is Allah 

 

Heilige Oorlog betekent in feite - Heilige Oorlog - of - de 

Oorlog van Allah 

 



 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 2, 

vers 279 

 

De Arabische Koran heeft bijvoorbeeld een 

kennisgeving en oorlogsverklaring tegen een groep 

bankiers en hun bedrijven die handelen in "rente", - in 

zaken en financiën. Onderzoekers vonden dit vreemd. 

 

Heilige oorlog? Tegen de bankiers? 

 

Veel onderzoekers hebben erop gewezen dat er 

vandaag een soortgelijke oorlog gaande is tussen de 

wereldwijde bankiers en veel mensen van de wereld. 

 



 
 

Het was duidelijk waarom de mondiale wereldorde de 

Arabische Koran en zijn volgelingen heeft 

gedemoniseerd en ervoor heeft gezorgd dat de mensen 

van de wereld de boodschap van de Arabische Koran 

niet begrijpen. 

 

De verklaring en kennisgeving van zo'n heilige oorlog in 

de Arabische koran vormt een bedreiging en gevaar 

voor de mondiale bankiers en hun mondiale 

economische systeem. 

 

Protesten komen en gaan en sterven uit. De protesten 

tegen de Vietnamoorlog zijn voorbij. De 911 

waarheidsprotesten - De protesten van de 

waarheidsbeweging op 11 september zijn verdwenen. 

De protesten tegen abortus komen en gaan. 

Mensenrechtenactivisten komen en gaan. 

 



Maar de Arabische Koran en zijn boodschap gingen 

lang niet weg, dus daarom is het een bedreiging voor de 

bankiers en hun wereldorde 

 

Er zijn historische tradities die vermelden dat Jezus 

Christus ook een soortgelijke heilige oorlog had. Bewijs 

heeft aangetoond dat het originele Boek van Christus is 

gewijzigd, maar dat is een ander verhaal dat te lang is 

om hier op te noemen 

 

 
 

De bijbel maakt wel melding van een ernstig incident 

dat Jezus Christus had met bankiers. 

 

Het verhaal zegt dat Jezus Christus een gevecht had 

met de bankiers en hun tafels omver wierp 

 



 
 

Onderzoekers probeerden zich voor te stellen dat 

iemand vandaag tafels in een bank omver gooide. 

 

Wat Jezus Christus deed, was niet iets kleins. Jezus 

Christus noemde deze mensen trouwens dieven. Omdat 

het originele Boek van Christus niet beschikbaar is, 

weten we niet langer de volledige waarheid achter dit 

incident, maar we kunnen zien dat het tegen de 

bankiers was 

 

De mensen die de wereldmedia en de wereldorde 

beheersen, willen de mensen van de wereld een 

verkeerde indruk geven van de Heilige Oorlogen die in 

de Arabische Koran worden genoemd. 

 



Er is bijvoorbeeld een nepgroep opgericht om een 

zogenaamde heilige oorlog te voeren. Deze groep 

heette ISIS - de Islamitische Staat 

 

Moslims worden als paranoïde bestempeld. Wanneer 

moslims bewijzen dat ISIS - Islamitische Staat - 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 (Islamitische Staat) - bekend als 

Baghdadi. 

 



 
 

Het was een geheime bijeenkomst 

 



 
 

Onderzoekers realiseerden zich al snel dat de leider van 

ISIS (Islamitische Staat) 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 

(Islamitische Staat) 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 (Islamitische Staat) 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 geheime ontmoetingen met hen had. 



 
 

Het was een geheime bijeenkomst. Hier zien we een 

zeer belangrijke Amerikaanse regeringsfunctionaris in 

een oorlogsgebied. En hij beweert dat terroristen 

souvenirfoto's met hem namen. 

 

En deze mensen waren toevallig ISIS (Islamitische 

Staat) en hun leider en Al Qaeda-terroristen. Wat een 

geweldig toeval. 

 

Het was in die tijd niet gemakkelijk om Irak of Syrië 

binnen te komen, dus hoe ontmoette hij deze mensen in 

het geheim en op mysterieuze wijze binnen Syrië? Het 

was duidelijk allemaal gepland en georganiseerd 



 

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 (Islamitische Staat) 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 (Islamitische Staat) 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? 

 

Onderzoekers vonden het antwoord op deze vraag. Het 

antwoord was - ja. De Arabische koran noemt een 

andere wereldgeschiedenis en de Arabische koran 

noemt een heilige oorlog tegen de bankiers. 

 

Onderzoekers merkten op dat veel mensen nu 

geloofden dat de bankiers de controle over grote delen 

van de wereld hebben overgenomen en proberen een 

wereldorde te vormen om de wereld te regeren. 

 

Veel mensen geloofden dat de bankiers acteurs 

gebruiken en beide kanten proberen te beheersen. De 

geschiedenis heeft aangetoond dat protesten en 

organisaties komen en gaan, daarom weten bankiers 



dat ze protesten kunnen controleren of beïnvloeden en 

ze uiteindelijk kunnen vernietigen 

 

Veel onderzoekers stellen zelfs dat veel politici en 

filmsterren over de hele wereld fictieve personages zijn. 

Sommigen van hen zijn fulltime acteurs en anderen 

dragen maskers. Indien nodig worden verschillende 

actoren bij verschillende gelegenheden ingezet. 

Sommige acteurs dragen maskers om de banen van 

andere acteurs in te vullen wanneer ze niet beschikbaar 

zijn. 

 

Onderzoekers denken dat deze acteurs werken voor een 

geheime groep bankiers achter het wereldtoneel. 

Hieronder staat president Biden van de Verenigde 

Staten van Amerika in oktober 2020. Hij werd 

geïnterviewd door de Amerikaanse media. 

 



 
 

Veel mensen merkten dat de man in het interview een 

masker droeg 

 



 
 

Onderzoekers realiseerden zich dat deze man een 

acteur was. 

 

De acteur vergat het nekmasker of het lichaamsmasker 

te dragen. 

 

Met behulp van kunstmatige intelligentie (A I = 19) zou 

het heel gemakkelijk zijn om de stem van president 

Biden te kopiëren, wie Biden ook echt was. 

 



 
 

Onderzoekers keken naar veel politici en filmsterren en 

zangers van de afgelopen 200 jaar en concludeerden 

dat de meesten van hen acteurs waren. Onderzoekers 

concludeerden dat velen van hen vermommingen of 

maskers droegen. 

 

Onderzoekers verklaarden dat ze dit deden om een 

valse geschiedenis voor de wereld te creëren. En ook 

om te verbergen wie de echte bankiers werkelijk zijn, 

want ze proberen de wereld te regeren. 

 



 
 

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben veel 

onderzoek gedaan naar de acteurs die worden gebruikt 

in de politiek en de media en de muziekindustrie en op 

televisie. 

 



 
 

Foto hierboven - Elijah Woods en Mischa Barton. 

 

Een van hen is een mannetje en de andere is een 

vrouwtje. 

 

Beide mensen leken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - Keira Knightley en Natalie Portman. 

 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - Madonna en Sarah Jessica Parker.  

 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - Justin Bieber en Miley Cyrus. 

 

Een van hen is een mannetje en de andere is een 

vrouwtje.  

 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Veel acteurs en muzikanten zagen er bijna identiek uit 

 



 
 

Foto hierboven - president Jimmy Carter en president 

John F Kennedy.  

 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - David Icke en Richard Branson.  

 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - paus Franciscus en Jonathan Pryce 

 



 
 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - Michelle Obama 

 



 
 

Foto hierboven - vermeende bruiloft van president 

Barack Obama en Michelle Obama 

 



 
 

Foto hierboven - John G. Trump (vermeende oom van 

president Donald Trump) en Julian Assange. John G. 

Trump leefde naar verluidt tussen 1907 en 1985.  

 

Beide mensen lijken erg op elkaar 

 



 
 

Foto hierboven - Sandra Bullock. 

 

Miljoenen mensen merkten op dat ze een appel in haar 

nek had 

 

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben gemerkt 

dat veel vrouwelijke politici en muzikanten en acteurs 

een appel in hun nek hadden. Velen van hen leken 

mannelijke kenmerken te hebben. 

 



Miljoenen mensen over de hele wereld kwamen tot de 

conclusie dat veel van deze mensen eigenlijk mannen 

zijn. Het bewijsmateriaal toonde aan dat het geen 

reptielen of gevallen engelen waren, of Annunaki of 

buitenaardse wezens. 

 

Het waren mannen die kunstmatige intelligentie (A I = 

19) gebruikten om hun capaciteiten te verbeteren, en 

ook make-up en maskers en andere apparatuur in hun 

voordeel gebruikten. Veel onderzoekers schatten dat er 

wereldwijd duizenden van deze mensen zijn, - in elke 

stad. 

 

 
 



Deze mensen droegen in veel gevallen vermommingen. 

Soms droegen ze gezichts- en lichaamsmaskers. Ze 

gebruikten gezichtsmake-up om hun uiterlijk of 

gezichtsmaskers te veranderen. 

 

Velen van hen leken op elkaar omdat de persoon onder 

het masker waarschijnlijk dezelfde acteur was. 

Verschillende acteurs kunnen worden gebruikt om 

verschillende maskers te dragen, om deze mensen in 

dezelfde kamer te hebben. Het was geen klonen. Het 

waren maar maskers en make-up. 

 



 
 

Veel mensen uit het verleden leken op mensen van 

vandaag, wat heel gemakkelijk uit te leggen was. Het 

enige wat je hoefde te doen, was 50 jaar later dezelfde 

maskers opnieuw gebruiken. 

 

Het was gemakkelijk om trouwfoto's te maken. Het was 

heel gemakkelijk om voor iedereen een 

nepgeschiedenis te maken. Maak gewoon de maskers 

en zoek de acteurs. Dan kun je video's en foto's maken - 



en dit kan het verleden creëren. Met behulp van 

kunstmatige intelligentie (A I = 19) wordt het heel 

gemakkelijk om de foto's er oud uit te laten zien. 

 

Sommige mensen merkten ook dat Michelle Obama er 

op sommige foto's anders uitzag. Dat is begrijpelijk, 

want indien nodig had een andere acteur kunnen 

worden gebruikt om haar personage te spelen. Dit zou 

verklaren waarom veel van deze mensen zichzelf bij 

veel gelegenheden tegenspreken 

 

Veel mensen merkten op dat veel van de vrouwtjes op 

mannen leken en appels in hun nek hadden. Dit bewijs 

toonde aan dat het mannen waren onder hun maskers 

en onder hun vermommingen. 

 

Veel van deze mensen zijn mogelijk als man geboren en 

hebben mogelijk van geslacht veranderd 

 



 
 

Kijkend naar het historische bewijs over de hele wereld 

en de geschiedenis van de technologie die in de 

Arabische Koran wordt genoemd, concludeerden 



onderzoekers dat een groep mensen de technologie van 

de wereld had verborgen na de val van Tartaria. 

 

Deze groep mensen had de technologie gebruikt om 

valse geschiedenis te schrijven. Deze groep mensen 

had de technologie gebruikt om langzaam de controle 

over de wereld over te nemen. Technologie volgens de 

geschiedenis van de Arabische Koran was niet nieuw. 

Onderzoekers concludeerden dat technologie in de 

afgelopen 2 eeuwen verborgen was 

 

Dit verklaarde ook waarom duizenden historische 

documenten moesten worden aangepast om de ware 

geschiedenis van technologie te verbergen 

 

Onderzoekers vonden veel wiskundige patronen in 

gebeurtenissen over de hele wereld alsof ze waren 

gepland door een groep mensen die toegang hadden tot 

digitale technologie en kunstmatige intelligentie (A I = 

19).  

 



 
 

Onderzoekers concludeerden dat wereldpolitici acteurs 

waren. Velen droegen maskers en vermommingen en 

sommigen konden zelfs fulltime acteurs zijn. 

 

Gezien het feit dat de geschiedenis van technologie 

duidelijk wordt vermeld in de Arabische Koran, was het 

duidelijk hoe nepgeschiedenis wiskundig werd 

geconstrueerd en hoe moderne gebeurtenissen 

wiskundig werden gepland. Het enige wat ze hoefden te 

doen, was kunstmatige intelligentie gebruiken (A I = 19). 

 



 
 

Het legde ook uit waarom de Arabische Koran als de 

vijand werd gezien omdat ze er niet in slaagden deze te 

wijzigen - en ook omdat de Arabische Koran had 

bewaard wat waarschijnlijk de ware geschiedenis van 

de wereld is. 

 

Miljoenen mensen over de hele wereld geloven nu dat 

politici en acteurs en zangers werken voor een groep 

bankiers die de wereld proberen te regeren. 



 

Miljoenen mensen over de hele wereld geloven dat deze 

bankiers, en de actoren die met hen samenwerken, 

Satan werkelijk aanbidden. 

 

Deze mensen, de bankiers en de politici en de acteurs, 

creëerden de valse geschiedenis en de valse Bijbel. Dit 

is de reden waarom ze zelf de valse Bijbel niet volgen. 

Omdat ze weten dat het een leugen is. 

 

Ze vechten duidelijk tegen de Arabische Koran en 

verwerpen de geschiedenis van de Arabische Koran. 

 

Een serieuze vraag is: - welke religie volgen deze 

mensen? 

 

Ze volgen duidelijk de Bijbel niet en ze haten de 

Arabische Koran. Dus welke religie volgen ze? 

 

Mensen hebben gemerkt dat veel politici en acteurs en 

zangers over de hele wereld het teken van hoorns heel 

vaak laten zien. Sommige mensen zien dit teken als een 

symbool voor Satan (de duivel). 

 



 
 

Crooked Hillary - Hillary Clinton 

 



 
 

President Barack Obama 

 



 
 

De Paus 

 



 
 

President Macron van Frankrijk 

 



 
 

Madonna de zangeres 

 



 
 

President George W. Bush 

 

Dit symbool was heel gebruikelijk bij deze mensen.  

 



 
 

Foto hierboven - begrafenis van de vrouw van president 

Lyndon B. Johnson in 2007 

 

Tijdens de begrafenis van de vrouw van president 

Lyndon B. Johnson in 2007 maakten de meeste mensen 

die die dag aanwezig waren het Sign of Horns-symbool.  

 



 
 

De begrafenis werd bijgewoond door belangrijke 

mensen zoals president Bill Clinton 

 

Wat onderzoekers opvielen, was dat de mensen die dit 

symbool maakten, eigenlijk een groet brachten. Dit had 

een begrafenis moeten zijn. Maar de aanwezigen 

maakten het teken van hoorns op de begrafenis 

 

Veel van de mensen daar die dag, deden dit met veel 

geluk en vreugde 

 



 
 

Veel mensen dachten aan nazi-Duitsland toen ze de 

begroeting zagen bij de begrafenis 

 



 
 

Zelfs de zogenaamde christelijke priesters maakten het 

symbool op de begrafenis. Het was duidelijk dat dit 

geen christelijke praktijk was. 

 

Onderzoekers vonden veel bewijs dat het christendom 

geen echte religie was, maar een groep organisaties 

was die leugens vertelden en er waren om mensen te 

misleiden en te controleren. Maar dat is een ander 

verhaal dat te lang is om hier op te noemen 

 

Wie begroetten en prezen deze mensen? 

 

Wie is hun heer en meester? 

 

Veel mensen kwamen tot de conclusie dat deze mensen 

hun heer en hun meester begroetten. Dit had een 

begrafenis moeten zijn, en ze maakten dit symbool met 

veel geluk en vreugde. 



 

Miljoenen mensen over de hele wereld geloven dat de 

heer en meester van deze mensen Satan is, de duivel 

zelf. 

 

Veel mensen over de hele wereld hebben gemerkt dat er 

een agenda is om mensen te veranderen of aan te 

passen. Over de transgender en transhuman agenda 

wordt veel gesproken. Genetische modificatie is nu een 

zeer serieus onderwerp. Veel mensen geloven dat de 

acteurs en zangers worden gebruikt om deze dingen te 

promoten 

 

 
 

Onderzoekers waren erg geschokt toen ze ontdekten 

dat de Arabische Koran dit verhaal noemde. De 

Arabische Koran zegt dat Satan zelf slechte mensen in 

de wereld zal bevelen om te veranderen wat God heeft 

geschapen. 

 

De Arabische Koran waarschuwde de mensen van de 

wereld lang geleden voor de plannen die Satan en zijn 



volgelingen tegen de mensheid hadden. Het was voor 

onderzoekers duidelijk waarom de Arabische Koran 

werd gedemoniseerd. De Arabische Koran heeft 

dergelijke plannen lang geleden blootgelegd 

 

 
 

De Arabische Koran laat zien dat Satan en zijn 

volgelingen in oorlog waren met de mensheid en vertelt 

de mensen van de wereld om tegen Satan en zijn 

volgelingen te vechten. De Arabische Koran vermeldt 

dat Satan en zijn volgelingen plannen hebben om de 

mensheid te domineren 

 



 
  

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en anderen 

hebben aangetoond dat de geschiedenis van de wereld 

totaal vervalst is. 

 

Veel onderzoekers hebben er duidelijk op gewezen dat 

wiskundige patronen duidelijk te zien zijn in de 

nepgeschiedenis van de wereld en in moderne 

wereldtalen en in veel andere dingen 

 

De onderstaande grafieken zijn een voorbeeld van 

Fomenko, en ze tonen de gelijkenis in het aantal jaren 

geregeerd door de koningen van Engeland en het derde 

Romeinse rijk - voornamelijk in het oosten - en we 

kunnen duidelijk zien dat ze praktisch hetzelfde zijn. 

 

De lijnen op de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

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

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties - vergelijkbaar zijn - dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 



namen werden veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 

 
 

Fomenko toont het aantal jaren dat deze mensen 

zogenaamd in beide naties hebben geregeerd (het 

aantal jaren staat tussen haakjes) en toont dit 

vervolgens in een grafiek - tegenover elkaar - die de 

gelijkenis laat zien in het aantal jaren dat de koningen 

hun naties regeerden. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat duidelijk te zien is dat het 

ene land het andere heeft gekopieerd. Wie heeft wie 

gekopieerd en waarom? En wat was het origineel? En 

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

onrechte gemaakt? 

 



 
 

Fomenko laat zien dat niet alleen de tijdlijnen zijn 

gekopieerd, maar ook de gebeurtenissen zijn 

gekopieerd en gedupliceerd - meestal zijn de plaatsen 

en namen gewijzigd om overeen te stemmen met hun 

lokale geschiedenis om ze een nieuwe geschiedenis te 

geven. De meeste evenementen werden gekopieerd en 

sommige evenementen werden zelfs verzonnen om de 

lokale geschiedenis uniek te maken voor politieke en 

nationalistische doeleinden voor elk land. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat om de nepgeschiedenis 

waar te laten lijken - monumenten en valse historische 

manuscripten en boeken en artefacten zijn gemaakt 

 



 
 

Onderzoekers zeggen dat we hier een serieus probleem 

hebben - als ze elkaar hebben gekopieerd - waar 

hebben ze het origineel gevonden? Het betekent ook 

dat alle geschiedenis en het bewijsmateriaal in musea 

en documenten voor al deze koningen totaal nep is en 

dat deze koningen niet bestonden. Zo is er bijvoorbeeld 

koning Willem I van Engeland - bekend als de 

veroveraar - die in 1066 deelnam aan de Slag om 

Hastings. Als koning Willem I van Engeland niet 

bestond, betekent dit dat deze slag nooit heeft 

plaatsgevonden. We hebben ook koning Richard 

Leeuwenhart, als hij niet bestond, dan zijn de 

kruistochten tegen de oorspronkelijke islam ook nooit 

gebeurd zoals ons wordt verteld. Als de geschiedenis 

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

serieuze vraag: wat is echte geschiedenis? 



 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien 

tussen het Heilige Roomse Rijk tussen de 10 en 13 

eeuwen en het Koninkrijk Juda en het aantal jaren dat 

zij zogenaamd regeerden. 

 

 
 

Opnieuw wijzen onderzoekers erop dat - we kunnen 

duidelijk zien dat het ene land het andere heeft 

gekopieerd of dat ze misschien uit een andere originele 

bron hebben gekopieerd. Wie kopieerde wie en waarom 

en natuurlijk - wanneer deden ze dit en wat was hun 

reden om dit te doen? 

 



 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen zijn veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Hieronder ziet u een grafiek die de gelijkenis laat zien 

tussen de koningen van Rusland en de Habsburgse 

koningen van Duitsland en het aantal jaren dat ze 

zogenaamd regeerden. 

 



 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. U 

zult opmerken dat de tijdlijnen van de koningen van de 

2 verschillende naties vergelijkbaar zijn, en dat het 

praktisch dezelfde koningen zijn - behalve dat hun 

namen zijn veranderd om nepgeschiedenissen voor 

verschillende landen te creëren. 

 



 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 
 

Hieronder ziet u een grafiek die de overeenkomst laat 

zien tussen - de koningen van Navarra in Spanje en de 

koningen van Zweden - en het aantal jaren dat ze 

zogenaamd regeerden. Merk op dat de afstand tussen 

veel van deze landen en de locaties ver uit elkaar 

liggen. 

 



 
 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

koning regeerde (het aantal jaren staat tussen haakjes) - 

de lijnen zijn langer als de koning langer regeerde. 

 

Je zult opnieuw opmerken dat de tijdlijnen van de 

koningen van de 2 verschillende naties - vergelijkbaar 

zijn - dat het praktisch dezelfde koningen zijn - behalve 

dat hun namen werden veranderd om 

nepgeschiedenissen voor verschillende landen te 

creëren. 

 



 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

De onderstaande grafiek toont de gelijkenis in het 

aantal jaren geregeerd door de Franse koningen in de 

tijd van Karel de Grote en het derde Romeinse Rijk - 

voornamelijk in het oosten - en we kunnen duidelijk zien 

dat ze praktisch hetzelfde zijn. 



 

 
 

Onderzoekers wijzen erop dat hier opnieuw duidelijk 

kan worden gezien dat de ene natie de andere heeft 

gekopieerd. Wie heeft wie gekopieerd en waarom? En 

wat was het origineel? En was de oorspronkelijke waar - 

of was dat ook nep en ten onrechte gemaakt? 

 

Omdat er zoveel werd gekopieerd - het betekende dat 

deze koningen duidelijk nep en vals waren gemaakt en 

dat onderzoekers zich zorgen begonnen te maken. Het 

was bijna alsof er helemaal geen echte geschiedenis 

was. Het betekende dat alle verhalen en documenten en 

literatuur uit het verleden ook ten onrechte waren 

gemaakt om overeen te komen met de 

nepgeschiedenissen. 

 



 
 

De lijnen in de grafieken hieronder tonen de gelijkenis 

in het aantal jaren geregeerd door de pausen - de 

wereldwijde leiders van de katholieke kerk van het 

christendom. De linkerkant van de grafiek toont de 

pausen van het jaar 140 na Christus tot 314 na Christus 

- en de rechterzijde van de grafiek toont de pausen van 

het jaar 314 na Christus tot 532 na Christus. 

 

De lijnen in de grafieken laten zien hoeveel jaar een 

paus in functie was (het aantal jaren staat tussen 

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

functie bleef. 

 



 
 

 



 

 
 

Deze pausen waren in verschillende eeuwen in functie - 

zelfs niet in dezelfde eeuw - maar onderzoekers wijzen 

erop dat u zult opmerken dat de tijdlijnen van de pausen 

in de verschillende eeuwen - vergelijkbaar zijn - dat ze 

praktisch hetzelfde zijn - behalve dat hun namen waren 

veranderd om nepgeschiedenissen voor verschillende 

eeuwen te creëren. 

 

Onderzoekers kwamen tot de conclusie uit het bewijs 

dat de zogenaamde geschiedenis van Rome en de 

Byzantijnen en het Heilige Roomse Rijk en het 



Romeinse Episcopaat en de Europese koninkrijken - 

vervalst en een leugen was. 

 

Anatoly Fomenko en andere onderzoekers hebben veel 

bewijs geleverd om aan te tonen dat Jezus Christus en 

vele andere personages uit de oorspronkelijke islam en 

het oorspronkelijke christendom - mogelijk in Europa 

en Azië en in Amerika hebben geleefd - en niet in het 

Midden-Oosten. Veel onderzoekers denken dat de 

geschiedenis van deze mensen is vervalst. 

 

Er zijn veel verhalen die de profeet Mohamed 

demoniseren. Ze zijn met opzet gemaakt om ervoor te 

zorgen dat mensen de Arabische Koran niet lezen. 

 

Er zijn veel valse verhalen over met wie hij trouwde en 

hoe oud het meisje was. Veel onderzoekers hebben 

aangetoond dat deze verhalen totaal onjuist waren en 

bedacht om de profeet Mohamed te demoniseren en om 

de boodschap in de Arabische Koran te vernietigen. 

Deze verhalen staan niet in de Arabische Koran 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko hebben duidelijk 

aangetoond dat westerse historici een valse 

geschiedenis hebben gecreëerd voor de profeet 

Mohamed. Dat is weer een lang verhaal dat te lang is 

om hier op te noemen. Veel moderne moslims, die de 

Arabische Koran niet eens hebben gelezen, accepteren 

nu een deel van deze valse geschiedenis die voor de 

profeet Mohamed is gemaakt. 



 

Het was duidelijk dat na de val van Tartaria de 

geschiedenis werd vervalst. De kinderen kregen een 

nieuwe valse geschiedenis te horen. AT land - Atlantis, 

het is een mythe. Koning Arthur of Thor, het is een 

mythe. De Heilige Graal, het is een mythe. 

Geavanceerde beschavingen zijn een mythe. 

Voorouders waren domme apen? Ja. Alles wat in de 

Arabische Koran werd genoemd, was een mythe 

 

 
 

Kinderen kregen op school gekke dingen te horen. Ze 

kregen bijvoorbeeld te horen dat God een geest is. De 

Heilige Geest. Klinkt als een grote grap. Hun ouders 

waren er niet om dit tegen te houden. Geen wonder dat 

de ware geschiedenis verloren is gegaan. Er zijn nog 

veel meer voorbeelden van hoe de geschiedenis werd 

veranderd of vernietigd, maar te lang om hier op te 

noemen 

 



Onderzoekers concludeerden dat na de val van Tartaria 

de huidige wereldorde de valse geschiedenis heeft 

gecreëerd. Ze haalden de kinderen weg bij hun families 

in de dorpen. Vervolgens gaven ze de kinderen nieuwe 

talen, nieuwe religies en nieuwe geschiedenis. Ze 

bouwden nepmonumenten en nep-historische 

relikwieën die overeenkwamen met de valse 

geschiedenis. 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) werd gebruikt om 

geschiedenis te helpen schrijven en evenementen te 

organiseren. Kunstmatige intelligentie (A I = 19) werd 

ook gebruikt om de politiek en de media en de muziek- 

en mode-industrie te helpen organiseren.  

 

Veel onderzoekers vonden in de muziek en de media 

veel wiskundige codes en satanische symbolen die 

aantoonden dat deze dingen met opzet waren 

georganiseerd om mensen te misleiden, maar dat is een 

ander verhaal, te lang om hier op te noemen. 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) werd ook gebruikt 

om de nieuwe talen te creëren en ook om de Bijbel te 

creëren. Dit is de reden waarom verbazingwekkende 

codes en veel astrologie te zien zijn in de Bijbel en in 

andere boeken. Dit toonde aan dat de originele boeken 

van Christus verloren waren gegaan en waarom 

mensen veel tegenstrijdigheden en andere problemen 

in de Bijbel vonden 

 



Onderzoekers vonden veel bewijs dat aantoont dat de 

Arabische koran waarschijnlijk het boek was van de 

gewone mensen in Europa en Amerika. Maar veel van 

deze geschiedenis is met opzet vernietigd en er is 

vandaag slechts een klein beetje over 

 

Al deze onderwerpen met betrekking tot de 

wereldgeschiedenis zijn nu bij onderzoekers bekend 

geworden als het onderwerp van Tartaria. Onderzoekers 

hebben geconcludeerd dat geschiedenis een leugen is 

en proberen nu de ware geschiedenis te begrijpen. 

 

Veel succes als je meer wilt weten over Tartaria. 

Hieronder staan boeken over deze onderwerpen 

 

Tartarië - Moddervloed 

Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 

Tartarië - nepmonumenten 

Tartarië - Hitler 

Tartarië - Coronavirus 
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