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Invoering 

Heeft Lemurië bestaan? 

 

Bestonden er in het verleden geavanceerde beschavingen? 

 

Waar is het bewijs? 

 

Veel mensen over de hele wereld geloven dat er in het 

verleden een oude beschaving bestond die bekend stond 

als Lemurië. Veel mensen geloven dat Lemurië en Atlantis 

en Tartaria geavanceerde beschavingen waren. Als deze 

beschavingen gevorderd waren, moet er over de hele 

wereld bewijs zijn om dit aan te tonen. 

 

Dit boek zal het bewijs laten zien dat er in het verleden 

geavanceerde beschavingen hebben bestaan 

 

Historici en hun vrienden hebben tijd verspild met het 

tonen van gekke theorieën over geavanceerde 

beschavingen in het verleden. Veel onderzoekers geloven 

dat dit opzettelijk is gedaan om tijd te verspillen en ervoor 

te zorgen dat de wereld de waarheid niet vindt not 

 

David Ewing Jr heeft naar meer dan 2500 steden en 

plaatsen over de hele wereld gereisd en heeft gedurende 20 

jaar veel historisch onderzoek gedaan en heeft veel kennis 

van de wereldgeschiedenis 

 



 

Tartarië - Lemurië 

 

 
 

Foto hierboven, rijstterrassen in Vietnam 

 

 
 

Er zijn veel terrassen over de hele wereld. Historici zeggen dat ze 

honderden jaren oud zijn, en ook dat sommigen van hen duizenden 



 

jaren oud zijn. Historici zeggen over het algemeen dat mensen deze 

plaatsen lang geleden zonder machines hebben gebouwd 

 

 
 

Foto hierboven, Longsheng - Longji rijstterrassen in China 

 

 
 

Historici zeggen dat de rijstterrassen van Longsheng honderden jaren 

oud zijn en gebouwd voor landbouwdoeleinden. Veel van deze 

rijstterrassen zijn erg groot en diep in de heuvels en bergen 

uitgehouwen 

 



 

Is dit verhaal waar? Of - vertellen historici leugens? 

 

Zijn historici leugenaars? 

 

 
 

Foto hierboven - Los Filos Goudmijn - Guerrero - Mexico 

 

Onderzoekers merkten op dat de landbouwterrassen er precies 

hetzelfde uitzagen als moderne mijnsites. Waarom zagen ze eruit als 

moderne mijnsites? Onderzoekers begonnen een onderzoek 

 



 

 
 

Foto hierboven - ballen gezien in Costa Rica 

 

 
 

Er zijn honderden van deze ballen in Costa Rica, Zuid-Amerika en over 

de hele wereld. Historici zeggen dat deze ballen wel duizend jaar oud 

kunnen zijn. Historici hebben theorieën en meningen gegeven over wat 

deze ballen zijn. Er is geen goede uitleg aan de wereld gegeven 

 



 

 
 

Foto hierboven - Vallei van de Maan, San Juan, Argentinië 

 

 
 

Historici zeggen dat deze ballen duizenden jaren oud kunnen zijn. Ze 

zeggen dat ze niet zeker weten hoe ze zijn ontstaan. Ze weten niet? Is 

dit echt waar? Of - vertellen ze leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Moeraki Boulders, Nieuw-Zeeland 

 

 
 

Historici zeggen dat deze ballen miljoenen jaren oud zijn. Historici 

zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen 

ze leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Jurassic Pearls, Krasnoyarsk, Siberië, Rusland 

 

 
 

De Jurassic Pearls van Krasnoyarsk werden gevonden in een kolenmijn. 

Waarom zijn ze gevonden op een mijnsite? Historici zeggen dat deze 

ballen miljoenen jaren oud zijn. Historici zeggen dat het natuurlijke 

formaties zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen ze leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Bowling Ball Beach, Californië 

 

 
 

Historici zeggen dat deze ballen miljoenen jaren oud zijn. Historici 

zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen 

ze leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Valley of Balls, Kazachstan 

 

 
 

Historici zeggen dat deze ballen miljoenen jaren oud zijn. Historici 

zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen 

ze leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Zavidovici-ballen, Bosnië 

 

 
 

Sommige van de Zavidovici-ballen zijn half begraven en zijn harder dan 

de rots eromheen. Historici zeggen dat deze ballen miljoenen jaren oud 

zijn. Historici zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. 

 

Is dit verhaal waar? Of - vertellen historici leugens? 

 

Zijn historici leugenaars? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Volcano Eggs, Gongxi, Hunan, China 

 

 
 

In China zijn veel ballen gevonden begraven in rotsen. Veel mensen 

noemen ze - vulkaaneieren. Omdat China een ontwikkelingsland is, 

worden veel gevallen van ontdekkingen normaal gesproken niet 

gemeld. De ballen hebben veel verschillende maten. 

 



 

In landen als China pakken veel mensen deze ballen en verkopen ze of 

nemen ze mee naar huis. Omdat ontwikkelingslanden arm zijn in 

vergelijking met Europa en Amerika, wordt er, wanneer er iets historisch 

wordt ontdekt of gevonden, normaal gesproken niet gerapporteerd aan 

de rest van de wereld. Ook: - van veel natiestaten is bekend dat ze 

historisch bewijs om nationalistische en andere redenen verbergen of 

vervalsen 

 

 
 

Foto hierboven - Pumpkin Patch, Ocotillo Wells, Californië, Verenigde 

Staten van Amerika 

 

 
 



 

De ballen bij Pumpkin Patch hebben veel verschillende maten. Historici 

zeggen dat deze ballen miljoenen jaren oud zijn. Historici zeggen dat het 

natuurlijke formaties zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen ze leugens? 

 

 
 

Foto hierboven - Champ Island, Arctische regio, Rusland 

 

 
 

Sommige ballen op Champs Island reiken tot 6 meter hoog. Historici 

zeggen dat de ballen natuurlijk zijn, maar weten niet zeker hoe ze 

precies zijn gevormd. Historici weten het niet? Of - misschien willen ze 

niet dat de wereld het weet? 

 

Over de hele wereld zijn veel soortgelijke ballen gevonden 

 



 

Onderzoekers merkten op dat de natuurlijke ballen die over de hele 

wereld worden gezien, erg lijken op ballen die in de moderne industrie 

worden gebruikt. Zijn deze ballen gemaakt door machines, door 

geavanceerde beschavingen in het verleden? 

 

 
 

Foto hierboven - een voorbeeld van moderne ballen die worden gebruikt 

door industriële en mijnbouwbedrijven  

 

 
 

Deze moderne ballen zijn verschillend in grootte en verschillend in type, 

afhankelijk van waar ze voor worden gebruikt. Honderden van deze 

ballen zijn in de moderne tijd door industriële bedrijven gebruikt. Het 



 

was duidelijk dat ze erg op de ballen leken die op veel plaatsen in de 

wereld te zien zijn 

 

 
 

Foto hierboven - Hornet Balls, Virginia, Verenigde Staten van Amerika 

 

 
 

Historici zeggen dat de Hornet Balls werden gevonden in een verlaten 

19e-eeuwse goudmijn genaamd: - "Liberty Mine" in Virginia. Ze zijn 7 

voet lang en wegen ongeveer 7 ton. Historici zeggen dat ze niet weten 

waar deze ballen precies voor werden gebruikt, maar dat ze iets met 

mijnbouw te maken hadden 

 



 

Onderzoekers concludeerden dat historici ofwel - echt niet weten waar 

deze ballen precies voor werden gebruikt - of - ze niet willen zeggen. 

Maar dit toonde duidelijk één ding aan: - het toonde aan dat we de 

recente lokale geschiedenis van Virginia niet eens kennen en we weten 

niet echt de ware geschiedenis van de mijnbouw. Hetzelfde probleem 

doet zich over de hele wereld voor. We kennen de ware geschiedenis 

van onze wereld niet of deze wordt verborgen 

 

 
 

Sommige Moeraki Boulders in Nieuw-Zeeland zijn ongeveer 7 voet lang 

en wegen ongeveer 7 ton, vergelijkbaar met de Hornet Balls gevonden 

in Virginia 

 



 

 
 

Ballen worden niet alleen gebruikt in de moderne industrie, - ballen van 

verschillende groottes worden tegenwoordig door machines gemaakt 

en worden als decoratie in tuinen en parken geplaatst 

 

Het verhaal dat historici de wereld hebben verteld over de historische 

ballen, sloeg nergens op, en onderzoekers concludeerden dat historici 

leugens vertelden 

 

 



 

 

Foto hierboven - ballen in Theodore Roosevelt National Park, North 

Dakota, Verenigde Staten van Amerika 

 

 
 

Historici zeggen dat deze ballen miljoenen jaren oud zijn. Historici 

zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen 

ze leugens? 

 

 
 



 

Veel van de ballen in Theodore Roosevelt National Park, - zijn begraven 

in de rotsen. Historici zeggen dat de ballen zich van nature in de rotsen 

hebben gevormd. Is dit echt waar? Of - vertellen ze leugens? 

 

Onderzoekers merkten op dat er een patroon te zien was in de witte 

natuurlijke rots rond de ballen in het Theodore Roosevelt National Park. 

Hetzelfde patroon is te zien in mijnbouwafval over de hele wereld 

 

 
 

Foto hierboven - mijnafval bekend als "afvalstoffen" - in Fork Canyon, 

Utah, Verenigde Staten van Amerika 

 

Het patroon in het mijnafval bij Fork Canyon zag er precies hetzelfde uit 

als het patroon op de rots in Theodore Roosevelt National Park. De witte 

rots in het Theodore Roosevelt National Park leek duidelijk op mijnafval, 

en de ballen werden samen met het afval begraven 

 

Soortgelijke ballen werden gevonden in veel andere delen van de wereld 

die half begraven waren. 

 



 

 
 

Foto hierboven - Dinosaur Eggs, St André de Rosans, Frankrijk 

 

 
 

Foto hierboven - Ronde ballen van Tsjetsjenië, Kaukasus 

 



 

 
 

Foto hierboven - Fengcong Hills, Luoping, Yunnan, China 

 

 
 

Het gebied rond de Fengcong Hills in China is veranderd in 

landbouwgrond. Luoping heeft veel kegelvormige heuvels. Historici 

zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. Historici zeggen dat ze 

miljoenen jaren oud zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen historici 

leugens? 

 

Er zijn duizenden vergelijkbare heuvels die over de hele wereld te zien 

zijn 

 



 

 
 

Foto hierboven - Chocolate Hills, Filipijnen 

 

 
 

Chocolate Hills, Filippijnen - er zijn meer dan 1000 van deze heuvels in 

de omgeving. Historici zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. 

Historici zeggen dat ze miljoenen jaren oud zijn. Is dit echt waar? Of - 

vertellen historici leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Gunung Sewu Hills, Indonesië 

 

 
 

Gunung Sewu Hills, Indonesië - er zijn meer dan 40.000 van deze 

heuvels in het gebied. Historici zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. 

Historici zeggen dat ze miljoenen jaren oud zijn. Is dit echt waar? Of - 

vertellen historici leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Cockpit Country, Jamaica 

 

 
 

Cockpit Country in Jamaica heeft veel kegelvormige heuvels. Historici 

zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. Historici zeggen dat ze 

miljoenen jaren oud zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen historici 

leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Mullock Heaps, Australië 

 

 
 

Mullock Heaps zijn kunstmatige, door de mens gemaakte heuvels. Ze 

zijn gemaakt van mijnafval. Ze zien er precies hetzelfde uit als 

natuurlijke heuvels die wereldwijd worden gezien.  

 



 

 
 

Foto hierboven - landinrichting op het Lössplateau in China 

 

Land wordt altijd hergebruikt en aangepast door mensen. Het duurt niet 

altijd duizenden of miljoenen jaren voordat bomen en vegetatie zich 

ontwikkelen in braakliggende gronden of in woestijngebieden. Mensen 

hebben het land aangepast aan hun behoeften 

 



 

 
 

Foto hierboven - Coober Pedy mijnafvalheuvels, Australië 

 

Over de hele wereld zijn er veel vergelijkbare kunstmatige heuvels, die 

zijn gemaakt met behulp van moderne machines. Ze zijn het 

ongewenste afval van de mijnbouw en zijn niet natuurlijk. Onderzoekers 

merkten op dat deze door de mens gemaakte heuvels er precies 

hetzelfde uitzagen als duizenden natuurlijke "heuvels" over de hele 

wereld. Deze heuvels hadden geen miljoenen jaren nodig om te vormen 

 

Onderzoekers concludeerden dat historici en geologen, die 

samenwerkten, niets anders waren dan leugenaars. Ze vertelden 

leugens om de ware geschiedenis en wetenschap van de wereld te 

verbergen. 

 

Onderzoekers merkten op dat duizenden natuurlijke heuvels over de 

hele wereld helemaal niet natuurlijk waren. Ze concludeerden dat veel 

van de heuvels in het verleden zijn gemaakt door geavanceerde 

beschavingen. Soortgelijke machines of grotere machines werden 

gebruikt om deze heuvels te maken. Ze concludeerden dat deze heuvels 

de overblijfselen waren van mijnafval. 

 



 

 
 

Foto hierboven - Moqui Marbles, Navajo Sandstone, Utah, Verenigde 

Staten van Amerika 

 

 
 

Moqui Marbles zijn kleine balletjes met een hoog ijzergehalte. 

Duizenden van hen worden gezien in Utah. Historici zeggen dat het 

natuurlijke formaties zijn. Historici zeggen dat ze miljoenen jaren oud 

zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen historici leugens? 

 



 

 
 

Foto hierboven - moderne slijpballen van ijzer en staal 

 

Ballen die erg lijken op de Moqui Marbles, met een hoog ijzergehalte, 

worden tegenwoordig gebruikt in de mijnbouw en industrie in de 

moderne wereld 

 

 



 

 

Foto hierboven - Klerksdorp Spheres, Zuid-Afrika 

 

 
 

Klerksdorp Bollen zijn kleine ronde metalen bolletjes. Ze zijn gevonden 

door mijnwerkers. Historici zeggen dat het natuurlijke formaties zijn. 

Historici zeggen dat ze miljarden jaren oud zijn. Is dit echt waar? Of - 

vertellen historici leugens? 

 

 
 



 

Foto hierboven - verschillende maten en stijlen van moderne ijzeren en 

stalen slijpballen 

 

Ballen die erg lijken op de Klerksdorp Spheres worden tegenwoordig 

gebruikt in de mijnbouw en industrie in de moderne wereld. De 

Klerksdorp Bollen zijn gevonden door mijnwerkers. Onderzoekers 

concludeerden dat de geschiedenis met betrekking tot de 

Klerksdorpsbollen niets meer was dan een grote grap en een grote 

oplichterij 

 

 
 

Foto hierboven - Priorat wijngebied, Catalonië, Spanje 

 

 



 

 

Historici zeggen normaal gesproken dat de terrassen in Catalonië, 

Spanje werden gebouwd door de oude Romeinen 

 

De oude Romeinen…? 

 

 
 

Historici vertellen de wereld dat dit soort mensen in de oudheid op veel 

plaatsen over de hele wereld mijnbouw en bouw deden zonder 

machines 

 



 

 
 

Foto hierboven - menselijke arbeid wordt gebruikt voor 

mijnbouwdoeleinden in Afrika 

 

Het is algemeen bekend dat menselijke arbeid in het verleden vele 

malen is gebruikt voor mijnbouw en constructie en nog steeds 

voortduurt 

 



 

 
 

Maar tegenwoordig wordt veel van de geavanceerde mijnbouw en 

constructie gedaan door grote machines. 

 

Wereldgeschiedenis klopte niet. Duizenden plaatsen over de hele 

wereld leken duidelijk op de overblijfselen van moderne mijnsites. Veel 

van deze historische plaatsen zijn te moeilijk voor menselijke arbeid. Er 

was ook de serieuze vraag over de vorming van vele heuvels over de 

hele wereld, die duidelijk leken op de overblijfselen van mijnafval 

 

Vertellen historici leugens? Proberen ze de ware wereldgeschiedenis te 

verbergen? Zijn historici leugenaars? 

 

Is er iets in de wereldgeschiedenis waar ze bang voor zijn? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Costa Viola, Calabrië, Italië 

 

 
 

Foto hierboven - Atlasgebergte, Marokko 



 

 

 
 

Foto hierboven - nabij Fukuoka, Japan 

 

 
 

Foto hierboven - Oude Battir-terrassen in Jeruzalem 

 



 

 
 

Historici zeggen dat het oude Battir werd gebouwd door mannen zonder 

machines en ze zeggen dat het duizenden jaren oud is 

 

 
 

Het oude Battir en andere plaatsen over de hele wereld leken duidelijk 

op mijnsites. Veel onderzoekers hebben gezegd dat historici niets 

anders zijn dan een groep leugenaars die onzin onderwijzen 

 



 

 
 

Foto hierboven - Oude terrassen in Amorgos, Griekenland 

 

 
 

Wereldwijd zijn er honderden vergelijkbare plaatsen. Historici vertellen 

de wereld dat de oude Grieken deze plaatsen in de bergen duizenden 

jaren geleden zonder machines hebben gemaakt. Ze deden het met hun 

eigen handen. Het waren supermensen. 

 

Volgens historici was de bevolking van de regio destijds veel lager. Dit 

betekent dat het niet nodig was om in de heuvels te hakken voor de 



 

landbouw. Het was niet nodig om zoveel moeite te doen. Er was veel 

meer vrije grond beschikbaar voor landbouw in de regio. Het verhaal dat 

historici vertelden klopte niet 

 

 
 

We hebben vandaag machines nodig om in het land te snijden. Maar de 

oude Grieken en oude Romeinen en duizenden andere mensen over de 

hele wereld deden dit met hun eigen handen. 

 

We doen dit voor de mijnbouw, omdat we een moderne wereld hebben. 

Maar lang geleden deden de mensen dit voor de landbouw. Dit zeggen 

historici. Het was duidelijk dat deze plaatsen eruitzagen als historische 

mijnsites. Historici vertelden leugens om te verbergen dat mensen lang 

geleden industriële mijnbouw deden. Als ze industriële mijnbouw 

deden, betekent dit dat ze in een moderne wereld leefden. 

 

Dit betekent dat de volledige geschiedenis van de wereld een leugen is. 

Het betekent dat er geen steentijd of bronstijd was zoals historici het 

zeggen. Het betekent dat de volledige geschiedenis van het oude 

Griekenland en het oude Rome een leugen is 

 

Wie waren deze mensen die lang geleden aan mijnbouw deden? Er zijn 

honderden van deze sites over de hele wereld 

 



 

 
 

Historici en archeologen zeggen dat ze op veel van deze plaatsen veel 

historische voorwerpen hebben gevonden om aan te tonen dat deze 

plaatsen oud zijn. Ze zeggen dat deze plaatsen in oude geschriften 

worden genoemd. Historici hebben veel rapporten geschreven, bijna 

alsof het wetenschappelijke rapporten zijn, maar veel onderzoekers 

zeggen dat deze rapporten niets anders zijn dan onzin. 

 

Deze rapporten bevatten argumenten en suggesties en theorieën en 

geen feiten. Historici en hun bondgenoten hebben hun eigen 

argumenten en suggesties en theorieën vele malen herzien en 

veranderd, wat niets anders was dan een grap. Het zorgde alleen maar 

voor verwarring en zorgde ervoor dat de mensen van de wereld nooit de 

ware wereldgeschiedenis zullen vinden 

 



 

 
 

Veel musea over de hele wereld tonen aardewerk en munten om te 

bewijzen dat deze plaatsen zijn gebouwd door mensen zoals de oude 

Romeinen en de oude Grieken.  

 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko (een zeer beroemde professor 

aan de Staatsuniversiteit van Moskou) en anderen hebben aangetoond 

dat de geschiedenis van de oude Romeinen en oude Grieken op 

frauduleuze wijze werd gecreëerd tijdens en na de Renaissance. Deze 

nepgeschiedenis werd voortdurend bijgewerkt, waardoor er meer onzin 

aan de leugens werd toegevoegd 

 



 

Onderzoekers concludeerden dat deze plaatsen historische mijnsites 

waren en dat het aardewerk en de munten die historici tonen: - een 

frauduleuze geschiedenis hebben. Velen werden kunstmatig en 

frauduleus gecreëerd om de ware geschiedenis van geavanceerde 

mijnbouw in het verleden te verbergen. Veel van de oude geschriften 

waren niets anders dan vervalsingen. Deze plaatsen leken duidelijk op 

moderne mijnsites 

 

 
 

Foto hierboven - Machu Picchu, de historische plaats van de oude Inca 

 

 
 



 

Historici zeggen dat de hoofdstad van het Inca-rijk in Cusco, Peru, Zuid-

Amerika lag. Historici zeggen dat de Inca's Machu Picchu met hun 

handen hebben gebouwd, zonder machines 

 

 
 

De foto hierboven toont een moderne mijn. Het zag er hetzelfde uit als 

Machu Picchu. We hebben grote machines nodig om in deze bergen te 

snijden. Maar de oude Inca's en duizenden andere mensen over de hele 

wereld, deden dit met hun eigen handen. Ze moeten zijn: - supermen 

 

Het was duidelijk dat de geschiedenis van Zuid-Amerika en het Inca-rijk 

een leugen was. Machu Picchu was niets meer dan een mijnsite die op 

frauduleuze wijze is ingericht om eruit te zien als een historische site. 

Historici hadden bewijs vervalst en leugens over de plaats verteld. Het 

was duidelijk dat historici overal ter wereld leugens vertelden over deze 

plaatsen. Onderzoekers concludeerden dat historici leugens vertelden 

over de geschiedenis van de hele wereld 

 

Historici over de hele wereld vertelden hetzelfde verhaal. Dit betekent 

dat historici over de hele wereld voor dezelfde meesters werkten. Ze 

wilden allemaal iets verbergen. Er was duidelijk iets waar ze allemaal 

bang voor waren. Wat verbergen ze? Waar zijn ze bang voor? 

 

Het was niet nodig om historische mijnbouw te verbergen. Maakt het uit 

of mensen aan mijnbouw deden? Het doet ertoe of de geschiedenis van 

de wereld een speciale betekenis heeft  



 

 

 
 

Foto hierboven - Yonaguni-monument - in Okinawa, Japan 

 

 
 

Veel mensen weten niet zeker wat het Yonaguni-monument is. Het 

Yonaguni-monument ziet eruit als blokken grote stenen. Veel mensen 

denken dat het deel zou kunnen uitmaken van de verloren beschaving 

die bekend staat als Lemurië of Atlantis. Historici zeggen over het 



 

algemeen dat het natuurlijke kenmerken zijn, maar veel mensen geloven 

dit helemaal niet 

 

 
 

Veel onderzoekers merkten op dat de blokken bij Yonaguni erg leken op 

het mijnlandschap. Het Yonaguni-monument heeft meer onderzoek 

nodig. Aan de andere kant kan de plaats een vervalsing zijn. Het is op 

dit moment te vroeg om te beslissen 

 

 
 



 

Foto hierboven - Chand Baori, Abhaneri, Rajasthan, India 

 

 
 

Chand Baori in India is een enorm complex. Het is 35 meter lang en 19,5 

meter diep. Hoe hebben ze deze plek gebouwd? Historici zeggen dat ze 

het zonder moderne machines hebben gebouwd. Historici zeggen dat 

Chand Baori een getrapte waterput is 

 

 
 

De bevolking van Abhaneri in 2020 was slechts ongeveer 2000 tot 2500 

mensen. Abhaneri is een heel klein dorp. India heeft de afgelopen 200 

jaar een hoog geboortecijfer gehad. Veel mensen migreren vanuit 

dorpen naar stadsgebieden, en dit is een van de redenen waarom de 

dorpsbevolking afneemt. Omdat India de afgelopen 200 jaar een hoog 

geboortecijfer heeft gehad, is het mogelijk om te zeggen dat er 200 jaar 

geleden heel weinig mensen, of zelfs niemand, in het dorp Abhaneri 

woonden. 

 



 

 
 

Er is geen bewijs gevonden om aan te tonen hoe Chand Baori werd 

gebouwd. Er is een tempel naast Chand Baori, die de Harshat Mata-

tempel wordt genoemd. Historici weten niet wanneer het werd gebouwd 

en hebben een gok gemaakt dat het werd gebouwd in de "donkere" 

tijden - middeleeuwen. Dit is geschiedenis. Ze doen gissingen 

 

Mensen gissen en deze mensen worden historici genoemd. Ze raden 

wanneer het is gebouwd. Ze weten niet eens wie het gebouwd heeft. Ze 

gissen. Ze vertellen de wereld dat Chand Baori een waterput is. Ze 

raden dingen en vertellen de wereld dat dit echte wereldgeschiedenis is 

 



 

 
 

Moderne machines en moderne gereedschappen werden gebruikt om 

het Abhaneri-dorp te bouwen. Maar historici zeggen dat Harshat Mata 

en Chand Baori werden gebouwd zonder moderne machines te 

gebruiken. Historici zeggen dat ze de waarheid spreken. Alle anderen 

zijn een leugenaar of een complottheoreticus. 

 

Zelfs een kind kan zien dat de geschiedenis van Chand Baori niet klopte 

 



 

 
 

Historici zeggen dat Harshat Mata een religieuze tempel is. Historici 

zeggen dat het altijd een tempel is geweest die voor religieuze 

doeleinden is gebouwd. Harshat Mata en Chand Baori zijn zo groot, - in 

grootte. Tegenwoordig woont er bijna niemand in het gebied. Het lijkt 

een grap, dat zo'n enorm complex door heel weinig mensen voor 

religieuze doeleinden is gebouwd. En een serieuze vraag is: - hoe 

hebben ze deze plekken gebouwd? 

 

Het was duidelijk dat de plaats in het verleden vele malen was 

gewijzigd. De Britse en Europese kolonialisten en hun bondgenoten in 

India hebben in de 19e en 20e eeuw om politieke redenen veel 

gebouwen aangepast. Onderzoekers geloofden niet wat historici zeiden. 

 



 

 
 

Een deel van de historische kunst in het complex zag eruit als recente 

creaties die daar met opzet waren geplaatst om een vervalste 

geschiedenis te creëren 

 

 
 



 

Veel van de blokken die in Harshat Mata te zien waren, zagen eruit alsof 

ze daar willekeurig waren geplaatst. De plaats zag er duidelijk uit alsof 

er was aangepast of ermee geknoeid 

 

 
 

Op de foto hierboven kunnen we zien dat er onlangs een bel is geplaatst 

bij de ingang van de Harshat Mata 

 

 
 



 

Binnen leek het helemaal niet op een tempel. De versieringen op de 

muren en pilaren zijn recent gemaakt 

 

 
 

In de middelste kamer zijn recente versieringen met het beeld van een 

godin. Het is daar onlangs duidelijk neergezet 

 



 

 
 

De foto hierboven toont een voorbeeld van hoe mensen vóór de jaren 

1900 in India leefden. De geschiedenis sloeg nergens op dat een dorp 

als Abhaneri een grote tempel had en een grote waterput van meer dan 

19 meter diep. De geschiedenis van Harshat Mata en Chand Baori was 

duidelijk een leugen 

 



 

 
 

Foto hierboven - mijnbouwproject, Galilee Basin, Queensland, Australië 

 

Onderzoekers merkten op dat het Chand Baori-complex in het dorp 

Abhaneri erg leek op moderne mijnsites. Het Chand Baori-complex zag 

eruit als de overblijfselen van een mijnsite die was ingericht om eruit te 

zien als een waterput, - en Harshat Mata was ingericht om eruit te zien 

als een historische tempel 

 

 



 

 

Er zijn duizenden getrapte waterputten in India en in andere landen. Er 

zijn veel verschillende soorten putten en daarom moet elk afzonderlijk 

en onafhankelijk worden beoordeeld 

 

 
 

Foto hierboven - stap waterput - Hampi, Karnataka, India 

 

De stapwaterput in Hampi leek op Chand Baori. Het zijn historici die de 

mensen van de wereld vertellen dat deze plaatsen waterbronnen zijn. 

Sommige zijn misschien waterputten geweest, maar andere lijken in 

niets op waterputten. Veel plaatsen waren duidelijk veranderd in 

waterputten om een frauduleuze geschiedenis te creëren voor India en 

de regio 

 



 

 
 

Veel mensen die naar Hampi in Karnataka gingen, merkten dat de grote 

waterput niet nodig was. Waarom? - Omdat de Tungabhadra-rivier 

slechts 150 meter verderop was. Het was duidelijk dat historici leugens 

vertelden over deze plaatsen. De ware geschiedenis van deze plaatsen 

was verborgen 

 

Als er op 150 meter afstand een grote rivier is, waarom dan hier een 

grote waterput bouwen? Het had geen zin. Was het echt oorspronkelijk 

een waterput? Of - vertelden historici leugens? 

 

 
 

Foto hierboven - Mylacherla step waterput, Prakasam, Andhra Pradesh, 

India 

 



 

 
 

Veel historici zeggen dat de waterput van de Mylacherla-trap meer dan 

300 jaar oud is 

 

 
 

Foto hierboven - Cobar-mijnsite, New South Wales, Australië 

 

Onderzoekers ontdekten dat de waterput van Mylacherla sterk leek op 

mijnsites die over de hele wereld te zien zijn. Onderzoekers 

concludeerden dat de geschiedenis van de Mylacherla-waterput een 

fraude was  

 



 

 
 

Foto hierboven - Modhera Zonnetempel, Gujarat, India 

 

 
 

Historici zeggen dat de Modhera Zonnetempel een religieus gebouw is 

dat werd gebouwd tussen de 11e en 13e eeuw. De Modhera 

Zonnetempel ligt naast de rivier de Pushpawati. Historici zeggen dat er 

een: - waterput is bij de Modhera Zonnetempel. 

 



 

 
 

Foto hierboven - gebouwen bij de Modhera Zonnetempel 

 

 
 

Modhera Sun Temple heeft veel houtsnijwerk. Sculpturen zijn in 

principe te zien in elke pilaar van de tempel 

 



 

 
 

Foto boven: - het interieur van de Modhera Zonnetempel. De plaats zag 

er geweldig uit en zag er voor veel mensen historisch en oud uit 

 

 
 

De tempel staat bekend om zijn erotische sculpturen. Volgens historici: 

- India was vóór de 13e eeuw zeer liberaal en open over seks en seks 

werd beschouwd als een daad van heiligheid en werd onderwezen als 

een officieel onderwerp 

 

Is deze geschiedenis echt waar? Was het gebouw in Modhera 

oorspronkelijk een religieuze tempel met erotische sculpturen? 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de oorspronkelijke tempel is geplunderd en 

verwoest en dat de huidige tempel een restauratie is. Het werd 

gerestaureerd volgens de wensen van historici en hun meesters. Er is 

geen bewijs dat het oorspronkelijke gebouw een tempel was, - behalve 

onthullingen door historici, die volgens hun meesters werkten. 

 

Dit betekent ook dat bewijs in de tempel waaruit blijkt dat: - India vóór 

de 13e eeuw zeer liberaal en open was over seks en seks als een daad 

van heiligheid werd beschouwd en als een officieel onderwerp werd 

onderwezen, - het bedrog was en dit bewijs werd onlangs gemaakt, om 

nepgeschiedenis te creëren 

 

 
 



 

De foto hierboven toont een van de gebouwen bij de Modhera 

Zonnetempel rond 1900. Onderzoekers merkten dat het gebouw er 

helemaal niet oud uitzag en eruitzag alsof het destijds gebouwd of 

verbouwd was 

 

 
 

Foto hierboven - Fort Hills mijnbouwproject in Canada 

 

Veel mijn- en industrieterreinen slaan hun eigen water op, zelfs als ze 

aan een rivier liggen. De stap waterput bij de Modhera Zonnetempel 

sloeg nergens op omdat er naast de deur een grote rivier was. Waarom 

zo'n grote waterput bouwen als er een grote rivier naast de deur is? 

Onderzoekers concludeerden dat de geschiedenis van Modhera niets 

anders was dan bedrog 

 



 

 
 

Professor Anatoly Fomenko deed een onderzoek naar de geschiedenis 

van India. Hij wees erop dat de geschiedenis van India een volledige 

afwezigheid heeft van gedateerde bronnen. Op iets soortgelijks werd 

gewezen door Damodar Kosambi, een Indiase historicus. Het bewijs 

toont aan dat de geschiedenis van India, - werd geschreven in de 19e en 

20e eeuw, - op een manier die "overeenkomt" met de geschiedenis van: 

- de oude Romeinen, de oude Grieken en de oude Egyptenaren 

 

Wat nog erger is, is dat sommige middeleeuwse en renaissance 

Europese schrijvers, die voor de kerk werkten, India in Afrika of Italië 

plaatsten. Dus de geschiedenis die ze schreven is niets anders dan een 

grap. De mensen die tijdens de Renaissance in Europa schreven, leken 

niet te weten waar India was, of ze vervalsten met opzet informatie. Dit 

toont aan dat de mensen die zo'n geschiedenis in Europa schreven, 

niets anders waren dan leugenaars 

 



 

 
 

Damodar Kosambi was een beroemde Indiase wiskundige en historicus 

en Sanskrietgeleerde 

 

 
 

Damodar Kosambi staat bekend als India's grootste historicus van de 

20e eeuw. Hij wees erop dat: - 

 

India heeft vrijwel geen historische gegevens die de naam waard zijn. In 

India is er slechts een vage populaire traditie, met zeer weinig 

documentatie boven het niveau van mythe en legende. We kunnen geen 

volledige lijst van koningen reconstrueren. Het weinige dat er nog over 

is, is zo vaag dat er tot de moslimperiode vrijwel geen datums kunnen 

worden vastgesteld voor een Indiase persoonlijkheid. Dit heeft anders 

intelligente geleerden ertoe gebracht te stellen dat: - 



 

 

INDIA HEEFT GEEN GESCHIEDENIS 

 

Geschreven gedenktekens van de Indus-cultuur zijn tot op de dag van 

vandaag niet te ontcijferen. Geen enkele bevinding kan in verband 

worden gebracht met een werkelijke persoon of historische episode. We 

kennen niet eens de taal die werd gesproken door de inwoners van de 

Indusvallei 

 

Verderop wordt ons verteld dat veel essentiële kwesties met betrekking 

tot de "oude" geschiedenis van India gebaseerd zijn op manuscripten 

die pas in de 20e eeuw zijn gevonden. Het blijkt bijvoorbeeld dat de 

belangrijkste bron van kennis over het regeringssysteem van India en 

het beleid van de staat in het tijdperk van Maghadhi's hemelvaart de 

Arthashastra is - het boek dat pas in 1905 werd gevonden, na vele 

eeuwen van totale vergetelheid. 

 

Het blijkt dat dit boek in feite een Indiase versie is van het beroemde 

middeleeuwse werk van Machiavelli. In dit geval kan de "oude Indiase 

Arthashastra" echter niet vóór de Renaissance zijn geschreven. Dit kan 

in de 17e - 18e eeuw zijn gebeurd, of zelfs de 19e eeuw. 

 

Onderzoekers merkten op dat Damodar Kosambi ontdekte dat er geen 

geschiedenis in India kon worden geverifieerd tot de moslimperiode. 

Wat had de islam met India te maken? 

 

 



 

 

Historici zeggen dat de Arthashastra een oud Indiaas 

Sanskrietdocument is dat eeuwenlang verloren is gegaan. De 

Arthashastra werd in 1905 op mysterieuze wijze herontdekt door een 

man genaamd R. Shamasastry, terwijl India onder het koloniale bestuur 

van de Britten stond. 

 

 
 

Foto hierboven - Arthashastra op palmbladeren 

 



 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat er een gek verhaal werd verteld over de 

Arthashastra. Historici zeggen dat de Arthashastra ongeveer 1000 jaar 

verloren is gegaan. Dan komt plotseling en op mysterieuze wijze een 

onbekende man de Mysore Oriental Library in India binnen en geeft 

deze aan het museum. Niemand weet wie hij was of waar hij vandaan 

kwam of waar hij de Arthashastra vond. 

 

R. Shamasastry vindt dan op mysterieuze wijze deze Arthashastra en 

kon het vertalen, omdat hij de vertaalsleutel in een droom vond. Wat een 

geweldig verhaal. Dit heet - geschiedenis 

 

Veel onderzoekers noemden het: - onzin 

 

Het museum werd uiteraard gecontroleerd en beheerd door de Britse 

koloniale autoriteiten en hun bondgenoten, die werkten volgens de 

agenda die door de kolonialisten was opgesteld. Dat verhaal is te lang 

om hier te vermelden. 

 

Onderzoekers concludeerden dat Britten en hun bondgenoten in India 

de Arthashastra om politieke redenen hebben gecreëerd 

 



 

 
 

Damodar Kosambi wees erop dat de Arthashastra in feite een kopie was 

van het werk dat bekend staat als "The Prince" van de middeleeuwse 

Europese schrijver Machiavelli. Veel onderzoekers hebben dit 

opgemerkt en concludeerden dat de Arthashastra niet oud was, - en dat 

het een vervalsing was - die op frauduleuze wijze was gemaakt door 

historici en hun bondgenoten 

 

 
 

Het is ook bekend dat de Arthashastra erg leek op het werk van de 

Chinese filosoof Han Fei Zi of Han Fei Tzu 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de Chinese filosoof Han Fei in de 3e eeuw voor 

Christus in het oude China leefde. Historici zeggen dat hij een van de 

grootste filosofen van het oude China is. Zijn originele werken bestaan 

niet. Zijn bestaan kon niet worden bevestigd door onderzoekers. 

 

 
 

Anatoly Fomenko has shown evidence that the history of China was 

created and invented by the Jesuits in the 17th and 18th centuries. This 

is why original documents do not exist and this is why the history of 

China cannot be verified, but that story is too long to mention here 

 

It was strange that all 3 works were similar. It was clear that the 

Arthashastra and the work of Han Fei Zi were fraudulent creations. 



 

Evidence shows that they copied world history from nation to nation, 

but changed the dates and the names of the people in history 

 

Damodar Kosambi said from his investigations that: 

 

INDIA HAS NO HISTORY 

 

The truth is that India does have a history, but that history was hidden 

by the ruling powers in the last few centuries. What were they hiding? 

What is true world history? Anatoly Fomenko heeft bewijs getoond dat 

de geschiedenis van China werd gecreëerd en uitgevonden door de 

jezuïeten in de 17e en 18e eeuw. Dit is de reden waarom originele 

documenten niet bestaan en daarom de geschiedenis van China niet 

kan worden geverifieerd, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden 

 

Het was vreemd dat alle 3 de werken op elkaar leken. Het was duidelijk 

dat de Arthashastra en het werk van Han Fei Zi frauduleuze creaties 

waren. Er zijn aanwijzingen dat ze de wereldgeschiedenis van natie tot 

natie hebben gekopieerd, maar de data en de namen van de mensen in 

de geschiedenis hebben veranderd 

 

Damodar Kosambi zei uit zijn onderzoek dat: 

 

INDIA HEEFT GEEN GESCHIEDENIS 

 

De waarheid is dat India een geschiedenis heeft, maar die geschiedenis 

is de afgelopen eeuwen verborgen gehouden door de heersende 

machten. Wat verstopten ze? Wat is echte wereldgeschiedenis? 

 



 

 
 

De foto hierboven is van Donetsk in Oekraïne. Veel mensen die in 

Donetsk zijn geweest, meldden dat ze vulkanen in de regio hebben 

gezien. Maar wat ze niet wisten, is dat: wat ze zagen, mijnafval was 

 

 
 



 

Er zijn veel kunstmatige bergen over de hele wereld die zijn gemaakt 

van mijnafval. Moderne machines worden gebruikt om deze 

kunstmatige bergen te bouwen 

 

 
 

Foto hierboven - Mount Taranaki, Nieuw-Zeeland 

 

 
 



 

Er zijn duizenden vulkanen over de hele wereld. Historici zeggen dat het 

natuurlijke formaties zijn. Historici zeggen dat ze miljoenen jaren oud 

zijn. Is dit echt waar? Of - vertellen historici leugens? 

 

 
 

Foto hierboven - mijnbouwafvalberg - Donetsk, Oekraïne 

 

Veel mensen over de hele wereld hebben gemerkt dat vulkanen en 

mijnafvalbergen erg op elkaar lijken 

 



 

 
 

Botayama mijnbouwafvalbergen in Iizuka City, Japan, in de jaren 1950 

 

Er zijn verschillende soorten vulkanen en er zijn verschillende soorten 

mijnbouwafvalbergen. Op verschillende mijnsites worden verschillende 

machines gebruikt en daarom zijn sommige mijnafvalbergen groter dan 

andere. Dit hangt ook af van de grootte van de mijnbouwactiviteiten 

 

 
 



 

Veranderingen in landgebruik, afhankelijk van wat menselijke behoeften 

en eisen zijn. De foto hierboven laat zien hoe de bergen in Botayama in 

Iizuka City er vandaag de dag uitzien 

 

 
 

Foto hierboven - berg in Visoko, bekend als de Bosnische piramide 

 

 
 

Duizenden mensen onderzoeken momenteel de bergen in Visoko, 

Bosnië, - om te zien of de bergen natuurlijke of kunstmatige 

constructies zijn 

 



 

Er zijn veel vergelijkbare bergen en heuvels over de hele wereld die er 

niet natuurlijk uitzien. Veel onderzoekers hebben opgemerkt dat veel 

bergen over de hele wereld op kunstmatige structuren lijken, die in het 

verleden door beschavingen zijn gebouwd of aangepast. Historici 

zeggen dat moderne mijnbouw op een groot industrieel niveau, - iets is 

dat mensen recentelijk hebben gedaan, - en om kunstmatige bergen in 

het verleden te creëren: - onmogelijk is. 

 

Historici zeggen dat mensen mogelijk zijn geëvolueerd van apen. Dit 

betekent dat apen in mensen veranderden, - en toen kwamen het stenen 

tijdperk - en toen kwam de oude wereld. Dit is de reden waarom historici 

zeggen dat geavanceerde industriële mijnbouw in het verleden niet 

mogelijk was door mensen. Het was niet mogelijk omdat mensen apen 

waren. Je overgrootvader was een aap? 

 

Onderzoekers hebben ontdekt dat veel van deze geschiedenis niets 

anders is dan leugens, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

Misschien waren historici en hun overgrootvaders apen, maar miljoenen 

mensen over de hele wereld geloven ze niet. Natuurlijk zullen historici 

het niet begrijpen als onderzoekers hun bewijzen laten zien dat de 

wereldgeschiedenis een leugen is. Als je met apen probeert te praten, 

wat voor soort resultaten verwacht je dan? 

 



 

 
 

De foto hierboven toont een bergketen in Donbass, Oekraïne. Deze 

bergen zijn door de mens gemaakt. Ze zijn gemaakt van mijnafval 

 



 

 
 

Foto boven - mijnafval bergen, Oekraïne 

 

 
 

In Oekraïne zijn honderden bergen gemaakt van mijnafval. Wereldwijd 

zijn er duizenden vergelijkbare bergen. Veel van deze bergen staan in 

brand en branden constant  

 



 

 
 

Foto boven - mijnafval bergen, Oekraïne 

 

Mijnafval is erg gevaarlijk en wordt soms niet goed beheerd. Dit is de 

reden waarom veel van deze plaatsen in brand staan en branden. Veel 

van deze bergen leken duidelijk op vulkanen, en ze brandden als 

vulkanen 

 

Er zijn duizenden vergelijkbare structuren over de hele wereld die zijn 

gemaakt van mijnafval. Allemaal door de mens gemaakt, waarvan er 

vele in de laatste 2 eeuwen zijn gemaakt. Veel van deze door de mens 

gemaakte bergen lijken op vulkanen en andere natuurlijke bergen 

 

 



 

 

Mijnafval wordt op duizenden locaties over de hele wereld gevonden. 

Een klein land als Wales heeft meer dan 2000 locaties voor 

steenkoolafval. 

 

 
 

Er zijn duizenden heuvels en bergen die in de afgelopen 2 eeuwen 

kunstmatig zijn gecreëerd door mijnbouw over de hele wereld. Veel 

mensen zijn zich er niet van bewust dat er zoveel van deze plaatsen zijn, 

veel in hun eigen omgeving, en veel ervan zijn gevaarlijk 

 

Het is een serieuze vraag: - Zijn veel heuvels en bergen over de hele 

wereld echt natuurlijk? Veel bergen en heuvels over de hele wereld 

laten duidelijk de littekens zien van mijnbouw van vorige beschavingen 

 



 

 
 

Foto hierboven - mijnbouw afvalbergen branden in Oekraïne 

 

 
 

Foto hierboven - mijnbouw afvalbergen branden in Oekraïne 

 



 

 
 

Foto hierboven - mijnbouw afvalbergen branden in Oekraïne 

 

 
 

Op een dag in de toekomst zou de verbranding in mijnafvalbergen vele 

malen erger kunnen zijn. Veel vulkanen zijn bergen die in brand staan. 

Deze mijnafvalbergen kunnen toekomstige vulkanen worden als ze niet 

goed worden beheerd 

 



 

 
 

Foto hierboven - vulkaan in de Filippijnen. 

 

Rondom de vulkaan is rook te zien. Onderzoekers merkten op dat het 

vergelijkbaar was met de rook die uit brandende mijnafvalbergen kwam 

 

 
 

Foto boven - mijnafval bergen - Oekraïne 

 



 

De bergen waren verschillend van vorm en grootte, afhankelijk van wat 

er werd gedolven en welke machines werden gebruikt 

 

 
 

Foto hierboven - vulkaangebied Kamtsjatka, Rusland 

 

 
 



 

Foto boven - mijnafval bergen - Oekraïne 

 

 
 

Foto hierboven - Kleine Ararat-berg, Turkije 

 

Het was duidelijk dat vulkanen en vele andere bergen er hetzelfde 

uitzagen als resten van mijnafval. Veel onderzoekers concludeerden dat 

veel vulkanen en vele andere bergen over de hele wereld, niets meer 

waren dan mijnafval. 

 

Veel vulkanen en bergen waren veel groter dan de mijnbouwafvalbergen 

die onze machines tegenwoordig bouwen. Terwijl onze huidige 

beschaving de toekomst ingaat, creëren we grotere 

mijnbouwafvalbergen. 

 

Onderzoekers concludeerden dat beschavingen in het verleden 

geavanceerder en groter waren dan wij nu zijn. 

 

Onderzoekers vonden veel informatie waaruit bleek dat de 

wereldgeschiedenis een volledige leugen was. Wetenschappelijke 

gegevens bevatten veel leugens en aardrijkskunde had veel leugens. 

Alles leek een grote leugen te zijn 

 



 

Er zijn in het verleden veel vulkaanuitbarstingen geweest. Voor de vele 

gebeurtenissen zijn veel wiskundige gegevens beschikbaar. Maar - 

onderzoekers vonden verdachte wiskundige gegevens die door historici 

waren verstrekt voor de grote gebeurtenissen met betrekking tot 

vulkanen. De belangrijkste gebeurtenissen zijn die die aan de mensen 

van de wereld worden verteld, of de grote gebeurtenissen die 

herhaaldelijk door historici worden genoemd. Deze gebeurtenissen 

hadden verdachte wiskundige gegevens. De geschiedenis van deze 

gebeurtenissen was ook erg verdacht 

 

 
 

Een van de beroemdste vulkanen ter wereld is Mount St. Helens in 

Oregon, Verenigde Staten van Amerika. Mount St. Helens is beroemd 

omdat historici en de wereldmedia er reclame voor hebben gemaakt. 

Historici zeggen dat de eerste gedocumenteerde observatie van Mount 

St. Helens door Europeanen, was door George Vancouver op 19 mei 

1792 

 



 

 
 

Foto hierboven - vulkaanuitbarsting - Mount St. Helens in Oregon, 

Verenigde Staten van Amerika 

 

 
 

Mount St. Helens barstte uit op 18 mei 1980 en stopte op 19 mei 1980. 

Historici zeggen over het algemeen dat het de ergste vulkaanuitbarsting 

in de Amerikaanse geschiedenis was. Heeft de vulkaanuitbarsting door 

een ongeval of was het met opzet veroorzaakt te gebeuren op deze 

data? 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de Mount St. Helens uitbarsting veroorzaakte 

verwoesting ongeveer 19 mijl van de vulkaan 

 

 
 

Historici zeggen dat de uitbarsting van Mount St. Helens een wolk van 

as en gassen heeft gestuurd, ongeveer 19 kilometer de lucht in 

 



 

 
 

De Vesuvius is de enige actieve vulkaan op het vasteland van Europa. 

Het is beroemd om de uitbarsting in het jaar 79 na Christus. Het is 

beroemd omdat historici en hun bondgenoten - het wereldwijde 

onderwijssysteem: - ze promoten en adverteren het verhaal van de 

uitbarsting in het jaar 79 na Christus 

 

 
 

Historici zeggen dat de Vesuvius ongeveer 19 uur lang is uitgebarsten. 

Historici zeggen dat de oude Romeinse steden Pompeii en Herculaneum 

in die tijd werden verwoest 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus 

vulkanische as en gassen tussen de 9 en 19 mijl de lucht in stuurde 

 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en anderen hebben aangetoond 

dat de geschiedenis van de oude Romeinen niets anders was dan 

bedrog. Anatoly Fomenko en andere onderzoekers hebben veel bewijs 

geleverd om aan te tonen dat de uitbarsting van de Vesuvius, die de 

steden Pompeii en Herculaneum verwoestte, veel later plaatsvond, 

misschien in de 16e of 17e eeuw 

 



 

 
 

Volgens historici vond de ergste of dodelijkste vulkaanuitbarsting in de 

geschiedenis plaats in 1815. De uitbarsting van de berg Tambora op het 

eiland Sumbawa, Indonesië 

  

 
 

Volgens historici begon de belangrijkste uitbarsting van de berg 

Tambora op 10 april 1815 om 19.00 uur 

 

 



 

 

Vulkanische puin van Mount Tambora reisde zo ver als 19 mijl afstand 

en viel neer op het dorp Sanggar 

 

 
 

Een ernstige overstroming vonden ook plaats in die tijd op de Sanggar 

schiereiland en het reisden naar 19 mijl 

 

 
 

Historici zeggen dat de uitbarsting van de berg Tambora in 1816 het 

"Jaar Zonder Zomer" veroorzaakte. Historici zeggen dat 1816 een erg 

koud jaar was en dat er wereldwijd veel landbouwproblemen waren. 

Volgens historici gebeurde dit omdat stof van de vulkaan het zonlicht 

verminderde, waardoor het kouder werd en de landbouw werd 

aangetast, wat gevolgen had voor de voedselvoorziening 

 



 

 
 

Historici zeggen dat het koude weer in die tijd al een paar jaar eerder 

was begonnen, rond het jaar 1810. Het koude weer duurde ongeveer 10 

jaar. Dit wordt ook wel het 'koude decennium' genoemd. Dit decennium 

was in de tijd van Napoleon Bonaparte en zijn oorlogen met Rusland. De 

geschiedenis van die tijd zit vol leugens, maar dat verhaal is te lang om 

hier op te noemen 

 

 
 

Historici zeggen dat: - ze denken en geloven dat er in 1809 een grote 

vulkaanuitbarsting in de wereld heeft plaatsgevonden. Maar ze weten 

niet waar het was of wat er precies gebeurde. 

 



 

 
 

Volgens historici duurde het vulkanische sulfaat van de mysterieuze 

onbekende uitbarsting van 1809 ongeveer 19 maanden 

 

 
 

Historici zeggen dat er in 1883 iets soortgelijks gebeurde. Ze zeggen dat 

het weer een jaar zonder zomer was en erg koud was vanwege de 

uitbarsting van de berg Krakatoa 

 

 
 



 

Historici zeggen dat ernstige vulkanische activiteit begon op de berg 

Krakatoa op 19 mei 1883 en de vulkaan uitbrak op 20 mei 1883 

 

 
 

Historici zeggen dat na de uitbarsting van de Krakatoa op 20 mei 1883, 

tegen het einde van mei 1883, de activiteit was afgenomen. Historici 

zeggen dat vulkanische activiteit hervatte op 19 juni 1883 en weer afnam 

op 28 augustus 1883 

 



 

 
 

19 jaar na de uitbarsting van de berg Krakatoa, barstte de berg Pelee uit 

in 1902.  

 

 
 

Veel historici zeggen dat de uitbarsting van Mount Pelee de dodelijkste 

uitbarsting van de 20e eeuw was 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de uitbarsting van Mount Pelee een wolk creëerde 

die 19 tot 22 kilometer hoog de lucht in ging 

 

 
 

Mount Pelee is geclassificeerd als een van de 19 actieve vulkanen van 

de oostelijke Caraïben. Deze classificatie werd bepaald door historici en 

hun academische bondgenoten 

 



 

 
 

19 jaar na de uitbarsting van de berg Krakatoa, - De berg Soufriere 

barstte uit in 1902, maar deze vulkaan barstte vele malen uit tussen 

1902 en 1903 en werd beschreven als een van de ergste uitbarstingen 

van de 20e eeuw. Mount Soufriere is geclassificeerd als een van de 19 

actieve vulkanen van de oostelijke Caraïben 

 

 
 

19 jaar na de uitbarsting van de berg Krakatoa, - de berg Santa Maria in 

Guatemala barstte uit in 1902. Dit was volgens historici een van de drie 

grootste uitbarstingen van de 20e eeuw, - na de uitbarsting van 

Novarupta in 1912 en de uitbarsting van Pinatubo in 1991 

 



 

 
 

De uitbarsting van de berg Santa Maria in Guatemala duurde 19 dagen 

 

 
 

De uitbarsting van Mount Novarupta in Alaska, vond plaats in 1912 en 

creëerde een wolk van as die meer dan 19 mijl ging in de lucht 

 



 

 
 

De uitbarsting van Mount Pinatubo op de Filippijnen, vond plaats in 

1991 en creëerde een wolk van as die 19 mijl ging in de lucht 

 

 
 

Historici zeggen dat een van de ergste vulkanische rampen plaatsvond 

in 1919 vanwege de uitbarsting van de berg Kelud in Indonesië 

 



 

 
 

Mount Kelud barstte uit op 19 mei 1919 

 

 
 

De uitbarsting van de berg Nevado del Ruiz in Colombia, was een van 

de ergste vulkanische rampen van de 20e eeuw 

 

 
 

Mount Nevado del Ruiz creëerde een wolk van as bestaande uit “dacitic 

tephra” dat 19 mijl ging in de lucht 



 

 

 
 

Volgens historici is Mount Loa op Hawaï de grootste vulkaan ter wereld. 

 

 
 

Mount Loa, Hawaii, ligt 19 graden noorderbreedte 

 



 

 
 

Volgens historici heet de grootste bekende vulkaan op de planeet Mars 

Olympus Mons 

 

 
 

Olympus Mons, ligt 19 graden noord 

 



 

 
 

Olympus Mons zou de grootste bekende vulkaan in ons zonnestelsel 

zijn. 

 

Kan het bestaan van Olympus Mons worden geverifieerd? 

 

Dit is iets wat onderzoekers nu onderzoeken 

 

Er waren te veel verdachte gegevens in de geschiedenis van vulkanen, 

met betrekking tot de grote vulkaanuitbarstingen, die door historici en 

de mondiale media aan de wereld werden verteld. 

 

Het was belachelijk en onmogelijk voor het getal 19 om in het hart van 

de belangrijkste wiskundige gegevens te verschijnen bij deze grote 

vulkaanuitbarstingen. Historici baseerden veel van hun gegevens op 

gissingen en theorieën. Veel van de gegevens zijn duidelijk frauduleus 

uitgevonden 

 

Mount Vesuvius AD 79. - vulkanische as stuurde: - 9 en 19 mijl de lucht 

in - waren er destijds historici om deze gegevens vast te leggen? Welk 

bewijs hebben ze? Het waren niets anders dan theorieën en gissingen. 

Er is in die tijd geen goed bewijs om aan te tonen dat de vulkaan op die 

datum is uitgebarsten 



 

 

De uitbarsting van de Vesuvius duurde ongeveer 19 uur - welk bewijs 

hebben ze uit die tijd om aan te tonen dat het 19 uur was? Niets... de 

oudste gegevens over deze gebeurtenis zijn niet betrouwbaar en 

stammen uit de Renaissance of daarna 

 

Soortgelijke verdachte wiskundige gegevens werden gevonden in veel 

historische gegevens. Dit was niets nieuws voor onderzoekers. 

Onderzoekers concludeerden dat de geschiedenis van vulkanen niets 

anders was dan een leugen. De frauduleuze geschiedenis en 

wiskundige gegevens zijn gemaakt om de echte wereldgeschiedenis te 

verbergen 

 

Wat is dit nummer 19? 

 

 
 

Het cijfer 1 staat normaal gesproken voor het begin. Het 

vertegenwoordigt ook één God 

 

 



 

 

Het getal 9 vertegenwoordigt normaal gesproken het einde 

 

 
 

In het boek Openbaring in de Bijbel staat dat: 

 

God is de eerste en de laatste 

God is de Alfa en Omega 

God is het begin en het einde 

 

Het begin is 1 

Het einde is 9 

1 - 9 

19 

 

Het getal 19 was een wiskundig symbool om God te vertegenwoordigen 

 



 

 
 

Foto hierboven - Round Church, Cambridge, Engeland 

 

 
 

Het gebouw wordt geschat op 900 jaar oud en is een van de oudste 

kerken in Engeland. Onderzoekers merkten op dat historische 

gebouwen en hun inhoud in het verleden vele malen waren gewijzigd. 

Onderzoekers merkten ook op dat de datering van de constructie van 

dit gebouw niet kon worden geverifieerd 

 



 

 
 

Foto hierboven - raam in de Ronde Kerk, Cambridge 

 

Het symbool op de foto hierboven is een heel beroemd Romeins 

symbool dat op veel plaatsen en op veel historische overblijfselen te 

vinden is. Het staat bekend als Pax Romana (de Romeinse vrede). Het 

lijkt op een P en X. Er staan nog 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 

 



 

 
 

De Alfa en Omega en nummer 19 of het Arabische woord Allah wordt al 

eeuwenlang gebruikt voor de naam van God 

 

De Bijbel zegt dat God de Alfa en de Omega is. Het is al eeuwen bekend 

dat Alfa en Omega het symbool voor God zijn. De moslims zijn de 

belangrijkste groep mensen in de wereld die dit symbool tegenwoordig 

gebruiken 

 

Dit symbool werd gebruikt door de overgrootvaders van de mensen van 

Europa en Amerika. Tegenwoordig zijn veel mensen in Europa en 

Amerika zich hier niet meer van bewust 

 



 

Het was duidelijk dat het getal 19 een wiskundige representatie is van 

Alah of Elah of God, en de machthebbers weten wat dit getal 

vertegenwoordigt. Ze lijken dit nummer en andere nummers te 

gebruiken voor hun eigen agenda's en plannen. De wetenschap van 

heilige wiskunde en heilige geometrie werd serieus genomen in het 

oude wereldonderwijssysteem.  

 

 
 

De foto hierboven laat zien hoe de Alfa en de Omega er normaal 

gesproken uitzagen toen ze werden opgeschreven 

 



 

 
 

Het symbool voor God zoals beschreven in het boek Openbaring, in de 

Bijbel was Allah. Het symbool voor God gevonden in kerken was Allah. 

Het door de Romeinen gebruikte symbool voor God was Allah. Dit 

symbool werd op veel historische plaatsen en op veel historische 

voorwerpen gevonden. Maar historici en de kerkelijke organisaties 

kunnen op mysterieuze wijze niet zien wat dit symbool is 

 

Historici kunnen zeggen wat ze willen - zelfs een kind kan opmerken dat 

de Alfa en de Omega Allah is. 

 

De huidige christelijke bijbel, zelfs met zijn honderden frauduleuze 

aanpassingen, laat zien dat de naam voor God Allah was 

 

In de Hebreeuwse Bijbel worden 4 belangrijke woorden voor God 

gebruikt - El, Elah, Eloah en Elohim 

 

In het hedendaagse jodendom worden veel woorden voor God gebruikt, 

zoals Hashem en het Tetragrammaton 

 



 

In de Arabische Koran worden veel woorden voor God gebruikt, maar 

één woord dat wereldwijd bekend is, is Alah of Allah. Een ander woord 

dat in de islam wordt gebruikt, is het woord Alahum of Allahum 

 

 
 

In het Aramees is het woord voor God - Elah of Alah, afhankelijk van 

hoe je het wilt uitspreken 

 

Onderzoekers merkten op dat verschillende mensen deze woorden op 

verschillende manieren opschreven in moderne talen. Verschillende 

mensen in verschillende delen van de wereld spreken woorden op 

verschillende manieren uit 

 

Alah en Elah waren hetzelfde woord dat verschillend werd geschreven 

en uitgesproken, afhankelijk van de mensen 

 

 
 



 

Historici zeggen dat Jezus Christus een taal sprak die Aramees werd 

genoemd 

 

Wat wel duidelijk is, is dat Jezus Christus en zijn oorspronkelijke 

volgelingen het woord Elah of Alah gebruikten. Jezus sprak geen 

Engels of Frans of Spaans. De meeste hedendaagse volgelingen van 

Jezus Christus zijn zich daar door de veranderingen in de geschiedenis 

niet meer van bewust. Veel christenen die tegenwoordig het woord Elah 

of Alah gebruiken, zijn normaal gesproken mensen die in het Midden-

Oosten wonen. 

 

De belangrijkste groepen mensen in de wereld van vandaag die God - 

Elah of Alah noemen, zijn het Joodse volk en de moslims 

 

Was het oorspronkelijke woord voor God - Allah of Elah? 

 

 
 

Het Hebreeuwse alfabet heeft geen klinkers. 

 

Dus het woord voor God, is het Elah of Allah? 

 



 

 
 

In de Middeleeuwen of Donkere Tijden besloot een groep geleerden een 

nieuw systeem te creëren voor het uitspreken van Hebreeuwse of 

Aramese woorden, afhankelijk van wat ze wilden. Deze groepen mensen 

stonden bekend als de Masoreten. Veel onderzoekers geloven dat deze 

geschiedenis is vervalst om overeen te komen met de valse historische 

tijdlijn. Veel onderzoekers geloven dat deze masoreten plaatsvonden 

tijdens en na de Renaissance 

 

 
 

Wat zijn de Masoreten? 

 

De masoreten laten je zien hoe je een woord uitspreekt door punten en 

streken toe te voegen - (cirkels of lijnen) 

 



 

 
 

Hier kunnen we het Hebreeuwse woord voor Elah en Allah zien. Het 

woord is precies hetzelfde, maar de punten en lijnen zijn anders 

geplaatst. Zonder de punten en lijnen werd het woord voor God 

oorspronkelijk uitgesproken als Allah, door joden en moslims en 

christenen 

 

Deze stippen en lijnen zijn gemaakt door een groep mannen die door 

historici 'geleerden' worden genoemd. Deze mannen worden de 

Masoreten genoemd. Ze besloten dat het woord voor God - Allah, nu 

moet worden uitgesproken als Elah. Wie waren deze mannen en wat gaf 

hen het recht hierover te beslissen? 

 

Het was duidelijk dat het oorspronkelijke woord voor God Allah was 

 

Iets soortgelijks gebeurde met de woorden: - Eropean en Arapean, 

Eropa en Arapa en Arabe, European en Arabean. Ze waren duidelijk 

hetzelfde woord, maar de manier waarop ze werden uitgesproken, is 

opzettelijk veranderd 

 

De Masoreten, wat ze deden was niet klein. Het betekende nu dat 

mensen woorden zullen uitspreken op basis van hoe geleerden 

beslissen en dit hielp om de oorspronkelijke taal die mensen gebruikten 

te veranderen en aan te passen 

 

Veel andere geleerden hebben de woorden en de spelling totaal 

veranderd. Het betekende dat de oorspronkelijke Arabische en 



 

Hebreeuwse woorden verdeeld en verschillend werden. Iets soortgelijks 

gebeurde tijdens en na de Renaissance en in recente tijden, toen 

moderne talen werden gegeven aan mensen in de natiestaten 

 

Wie zijn deze geleerden en experts eigenlijk? Wat gaf hen het recht om 

deze dingen te doen? 

 

Het bewijs toont duidelijk aan dat de Alfa en Omega Allah 

vertegenwoordigen. Het bewijs toont duidelijk aan dat Allah de naam is 

die door Jezus Christus en andere mensen in de Bijbel voor God wordt 

gebruikt. Maar niemand wil de waarheid toegeven. Allah was de 

oorspronkelijke naam die voor God werd gebruikt door de 

oorspronkelijke christenen en de oorspronkelijke volgelingen van de 

profeet Mozes. 

 

In plaats daarvan vertellen historici en hun bondgenoten nutteloze 

verhalen. Dit is waarom de mensen van de wereld deze eenvoudige 

geschiedenis niet eens kennen 

 

 
 

Het Mausoleum van Galla Placidia wordt geschat op 1500 jaar oud en is 

een van de oudste gebouwen in de stad Ravenna, Italië 

 



 

 
 

De foto hierboven is van het Mausoleum van Galla Placidia. Binnen in 

het gebouw is het symbool voor Allah, de Alfa en Omega te zien. Veel 

gebouwen zijn de afgelopen eeuwen aangepast. Dat merkten 

onderzoekers op. Een ding dat duidelijk was, was dat het Alfa-symbool 

leek op de moderne letter: - A 

 

 
 

De moderne letter A komt uit het Latijn. Historici zeggen dat dit is 

gemaakt op basis van de Griekse letter Alpha. Historici zeggen dat 

Alpha afkomstig is uit talen uit het Midden-Oosten, zoals Hebreeuws en 

Arabisch. Historici zeggen dat het van de Feniciërs kwam, maar dat 

verhaal werd door onderzoekers als een leugen ontdekt. In het 



 

Hebreeuws en Arabisch wordt het tegenwoordig Aleph genoemd. Alleen 

verschillende manieren van "uitspraak", niets moeilijk te begrijpen 

 

God is de Alfa en Omega. God is niet de Elpha en Omega. Het was altijd 

de letter A en niet de E. Frauduleuze geleerden, - veranderden de 

uitspraak van het woord Allah in Elah, toen ze hun frauduleuze bijbels 

schreven. Jezus Christus sprak geen Grieks of Latijn. Dit laat ook 

duidelijk zien dat de huidige Bijbel en de vele verschillende 

manuscripten die we hebben, zijn geschreven nadat ze het woord Allah 

in Elah veranderden. 

 

De geschiedenis van talen en hoe ze werden gevormd was een andere 

leugen. De geschiedenis was gebaseerd op de evolutietheorie, die niet 

overeenkomt met historisch bewijs dat over de hele wereld wordt 

gezien. Veel onderzoekers hebben bewijs gevonden dat aantoont dat 

het Latijnse, het Griekse en het Cyrillische alfabet zijn gemaakt op basis 

van het schriftsysteem van de Arabische Koran.  

 

Het moderne Engelse alfabet A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-

U-V-W-X-Y-Z en andere soortgelijke zijn gemaakt vanuit het Arabisch. 

Geleerden die voor hun meesters werkten, de schrijfstijlen en 

ontwerpen veranderden, - en nieuwe alfabetten creëerden, over de hele 

wereld, tijdens en na de Renaissance, maar dat verhaal is te lang om 

hier te vermelden. 

 

De Arabische Koran stuurt in feite een boodschap naar de mensheid 

met betrekking tot het getal 19 in hoofdstuk 74. Onderzoekers merkten 

op dat het getal 74 vaak verscheen bij grote evenementen en ook 

andere betekenissen had in gematria (te lang om dit verhaal hier te 

vermelden) 

 

Hoofdstuk 74 zegt in feite dat Elah of Allah of God de slechte mensen 

zal laten verbranden als straf voor wat ze hebben gedaan. Het zegt - 27. 

Maar wat zal u uitleggen wat dit branden is? ....... Daarboven zijn er 

negentien. (19) We hebben alleen engelen aangesteld als hoeders van 

het vuur, en hebben van hun aantal een beproeving en een test gemaakt 

voor degenen die niet geloven, zodat die mensen die de vorige Schrift 

hebben gekregen (zoals de Thora en het Boek van Christus en het Boek 

van David), zodat ze zeker weten wat de waarheid is, en degenen die 



 

geloven hebben misschien meer geloof, en degenen die de vorige 

Schrift hebben ontvangen en de gelovigen zullen geen twijfels hebben. 

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

geloven, zullen zeggen: "Wat probeert God ons te leren?" God laat een 

dwaling achter, wie God maar wil, en God leidt naar de waarheid, wie 

God kiest. Niemand kent de krachten van God, behalve God zelf. Dit is 

niets anders dan een waarschuwing en herinnering voor de mensheid. 

Nee! Bij de maan. En de nacht als die eindigt. En de ochtend zoals komt. 

Dit is een van de grootste waarschuwingen voor mensen. 

 

Tegenwoordig lijken heilige wiskunde en heilige geometrie voor 

normale mensen verborgen te zijn. Maar veel mensen zeggen dat het 

wordt onderwezen in geheime organisaties over de hele wereld. Een 

groep mensen die deze heilige wiskunde bestuderen, zijn bepaalde 

religieuze Joodse mensen. Een andere groep mensen die deze heilige 

wetenschap bestuderen, zijn de volgelingen van de Arabische Koran. Er 

lijkt tegenwoordig een oorlog tegen deze mensen in de wereld te zijn om 

ze te vernietigen, maar dat is een ander verhaal dat te lang is om hier op 

te noemen. 

 

 
 

Veel onderzoekers hebben bewijs gevonden dat het woord 'Allah' vóór 

de 18e eeuw door kerken werd gebruikt. Bijvoorbeeld - Anatoly 

Fomenko presenteerde bewijs dat Allah vóór de 18e eeuw door de 

Russische kerk werd gebruikt. Anatoly Fomenko presenteerde ook 

bewijs dat de Arabische Koran in kerken werd gebruikt 

 



 

Veel onderzoekers hebben bewijs getoond dat de huidige christelijke 

Bijbel tijdens en na de Renaissance is gemaakt. 

 

Veel onderzoekers vonden bewijs dat kerken over de hele wereld het 

woord 'Allah' gebruikten en de Arabische Koran hadden voordat het 

nieuwe mondiale systeem het overnam. De meeste kerken vóór de 17e 

eeuw werden niet gecontroleerd door moderne kerkelijke organisaties. 

De oorspronkelijke kerken werden met geweld ingenomen of vernietigd 

 

Daarom is het normaal om het symbool voor Alfa en Omega of "Allah" 

te zien in kerken en op vele andere plaatsen die door de 

"oorspronkelijke christenen" werden gebruikt. Waarom zouden ze het 

woord "Allah" gebruiken? Waren zij geen christenen? Historici zeiden 

dat ze moslims haatten. Of - vertelden historici leugens over de 

geschiedenis van het 'oorspronkelijke christendom'? 

 

Deze vraag wordt onderzocht door onderzoekers 

 



 

 
 

De foto hierboven toont kleine markeringen die zijn toegevoegd aan 

Arabisch schrift. De kolom aan de rechterkant toont het origineel en de 

linkerkant toont een voorbeeld van modern Arabisch. Nadat het nieuwe 

wereldonderwijssysteem door de kerk en haar bondgenoten was 

gecreëerd, kreeg het Arabische schrift nieuwe tekens die door 

verschillende politieke staten werden geïntroduceerd. Veel van deze 

staten werden rechtstreeks gecreëerd door koloniale rijken die 

verbonden waren met de kerk en haar bondgenoten 

 

Het bewijs toont aan dat deze tekens niet echt bestonden vóór de 

Renaissance. Moderne historici geven een soortgelijk verhaal aan het 

Hebreeuwse alfabet. Ze zeggen dat deze tekens werden geïntroduceerd 

om mensen te helpen woorden uit te spreken. Onderzoekers hebben 

bewijs gevonden dat dit de afgelopen eeuwen opzettelijk is gedaan om 



 

nieuwe talen te creëren in het Midden-Oosten en Centraal-Azië, maar dat 

verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Zelfs de schrijfstijl en het ontwerp van het Arabisch is door de eeuwen 

heen veranderd en er zijn nieuwe markeringen toegevoegd aan het 

symbool voor Allah. Het bovenstaande symbool werd in de afgelopen 2 

eeuwen op veel plaatsen in de wereld gebruikelijk voor het woord Allah  

 

Het symbool Allah werd niet alleen in de westerse wereld gezien, 

onderzoekers vonden ook iets soortgelijks in de oosterse wereld.  

 



 

 
 

De foto hierboven toont een van de beroemdste symbolen van het 

hindoeïsme in veel landen over de hele wereld, vooral India 

 

Het symbool staat bekend als Om en betekent de essentie van de 

ultieme realiteit. Verschillende Indiase religies en groepen interpreteren 

dit symbool op verschillende manieren. Verschillende groepen en 

regio's en religies schrijven dit symbool op verschillende manieren. De 

meest gebruikelijke manier waarop dit symbool wordt geschreven, is 

hierboven weergegeven 

 



 

 
 

De foto hierboven toont het moderne symbool voor Allah en de 

belangrijkste ontwerpen voor het Indiase symbool dat bekend staat als 

Om. Onderzoekers merkten op dat ze allemaal op het woord voor Allah 

leken 

 



 

 
 

Veel mensen wezen erop dat het hoofdsymbool voor Om slechts een 

wijziging was van het symbool voor Allah 

 

Veel onderzoekers concludeerden door de Indiase geschiedenis te 

onderzoeken: - dat degene die het symbool voor Allah wijzigde, voor de 

kerk en haar koloniale bondgenoten werkte, en ze gaven het de naam 

Om. Dit was zeer verdacht, want het was duidelijk ontleend aan het 

woord Omega. 

 

Veel mensen zeggen dat het woord Allah uit het Sanskriet is 

gekopieerd. Maar het bewijs toont duidelijk aan dat vóór de 19e eeuw 

niemand zelfs Sanskriet sprak in India, dus dit was onmogelijk. 

 

Ook zijn de meeste Sanskrietdocumenten recentelijk op mysterieuze 

wijze gevonden en recentelijk, na de 18e eeuw, verzameld door de kerk 

en haar koloniale bondgenoten. Europeanen en hun bondgenoten 

vonden de meeste historische documenten uit het Sanskriet en India en 

verzamelden ze. Deze Sanskrietdocumenten, de lokale bevolking in 

India, zelfs zij konden dit schrift niet lezen of begrijpen vóór de 19e 

eeuw, wat erg verdacht was. Historici hadden hier een antwoord op - ze 

noemden het verloren oude geschiedenis, ze zeiden over de hele wereld 

hetzelfde 

 



 

Onderzoekers die de geschiedenis van India hebben onderzocht, 

konden geen echte Indiase geschiedenis vinden, en daarom 

concludeerden veel onderzoekers dat: - India geen geschiedenis heeft 

 

 
 

Gematria is in feite een code voor het toewijzen van een numerieke 

waarde aan een naam, woord of zin op basis van de letters. Elk woord 

kan meerdere waarden hebben, afhankelijk van de gebruikte methode. 

 

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

niet. Maar veel van de moderne talen die we gebruiken zijn digitale talen 

en ze hebben een digitale gematria-wiskundecode. Wanneer de digitale 

gematria - wiskundige code - zorgvuldig wordt onderzocht - kunnen we 

duidelijk zien - dat deze moderne talen niet zijn geëvolueerd en ze 

moeten zijn gemaakt op een digitaal platform - zoals een computer en ze 

werden vervolgens aan ons gegeven - of de taal was gemaakt op basis 

van een taal die al een digitale gematria had-wiskundecode. 

 

Onderzoekers wijzen erop dat iedereen die toegang heeft tot digitale 

technologie gemakkelijk zelf een nieuwe digitale taal kan maken, met 

digitale codes en patronen en er geluiden aan kan toevoegen, en dat ze 

een nieuwe taal kunnen creëren zoals ze willen. Een andere manier 

waarop ze gemakkelijk een nieuwe taal en alfabet kunnen maken - met 

een digitale code - is als ze de nieuwe taal baseren - op een taal die al 

een digitale gematria heeft-wiskundecode. 



 

 

Hier is een voorbeeld van Griekse gematria. Veel historici beweren dat 

gematria door mensen is ontwikkeld, maar onderzoekers betwisten dit. 

Gematria is zo geavanceerd dat een computer nodig is om het te 

begrijpen en te berekenen. In veel gevallen van gematria - we kunnen 

verbazingwekkende digitale patronen en codes zien met betrekking tot 

de natuur en de wereld waarin we leven. De onderstaande tabel toont 

een eenvoudige gematria-grafiek voor de Griekse taal en de wiskundige 

waarden voor de woorden Jezus en Christus. Er zijn natuurlijk 

verschillende soorten gematria, sommige soorten met meer 

geavanceerde wiskunde. 

 

 
 

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

gematria-methode 888 is - en onderzoekers stellen dat dit geen toeval 

is, maar zo ontworpen moet zijn, toen de taal werd gemaakt of wanneer 

de spelling van het woord was ontworpen. De gematria-patronen zijn 

niet alleen in woorden, maar soms ook in zinsopmaak. Onderzoekers 

wijzen erop dat - in eerste instantie lijkt het erop dat gematria het bewijs 

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

van gematria - aantoont dat dit misschien helemaal niet het geval is. 

 



 

 
 

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat gematria wordt gevonden in 

westerse talen zoals Engels of Frans of Spaans of Grieks of Hebreeuws 

of Arabisch. Veel mensen zijn zich niet bewust van gematria in oosterse 

talen 

 

Veel onderzoekers onderzochten tegenwoordig de belangrijkste 

moderne talen over de hele wereld en ontdekten dat het duidelijk was 

dat deze talen waren gemaakt op basis van een originele taal die al een 

digitale gematria had - wiskundecode. Veel mensen die geen globale 

gematria hebben bestudeerd, die de wereldgeschiedenis aanvaarden 

die door historici wordt gezegd, geloven dat Hebreeuws deze hoofdtaal 

is. 

 

Onderzoekers geloven nu dat de wereldgeschiedenis een leugen is en 

het bewijs toont aan dat de taal van de Arabische Koran de hoofdtaal is. 

Er zijn aanwijzingen dat de Arabische taal werd aangepast en gebruikt 

om vele talen over de hele wereld te creëren. Dit werd gedaan om de 

Arabische taal te vervangen, die vóór de Renaissance de belangrijkste 

wereldtaal was, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

  



 

 
 

Veel mensen hebben erop gewezen dat het symbool Om, - erg leek op 

Devanagari-cijfers, die ook bekend staan als Sanskrietgetallen. De foto 

hierboven laat zien hoe de Sanskrietnummers 786, het symbool 

vormden dat bekend staat als Om, toen de nummers werden geroteerd 

 

 
 

De eerste zin in de Arabische Koran zegt: - In de naam van God, de 

Barmhartige, de Genadevolle. Moslims zeggen deze zin normaal 

gesproken elke dag wanneer ze beginnen te eten of wanneer ze uitgaan 

of wanneer ze slapen of wanneer ze wakker worden of wanneer ze eten. 

Deze zin is heel gebruikelijk in de islamitische wereld en staat bekend 

als de Basmala of Bismillah. 

 



 

 
 

Bismillahir Rahmanir Rahim - wat betekent - In de naam van God, de 

meest genadige, de meest barmhartige 

 

Deze zin heeft 19 letters 

 

 
 

De foto hierboven toont een belangrijk wiskundig systeem voor het 

berekenen van gematria in de Arabische taal. Er zijn veel verschillende 

systemen en methoden in elke taal. Mensen kunnen hun eigen systeem 



 

en eigen methoden maken, en daarom is het gemakkelijk om nieuwe 

digitale talen of alfabetten te maken van bestaande talen met gematria-

systemen 

 

Met behulp van het wiskundige gematria-systeem in de bovenstaande 

foto, kwam de eerste zin van de Arabische Koran, bekend als de 

Basmala of Bismillah, uit op het getal 786 

 

 
 

De foto hierboven toont de Basmala of Bismillah en laat zien hoe het 

getal 786 wordt gevonden 

 



 

 
 

Het getal 786 is beroemd bij veel moslims over de hele wereld en wordt 

soms gebruikt om de Basmala of Bismillah te vertegenwoordigen 

 

Het was duidelijk dat Sanskriet en Arabisch een relatie hadden. Veel 

mensen hebben veel conclusies over deze kwestie getrokken. Veel 

historici zeggen dat het Arabisch gekopieerd is uit het Sanskriet. Veel 

historici zeggen dat het Sanskriet ouder is dan het Arabisch. 

 

Dit is geweldig nieuws voor historici, want uit bewijs blijkt dat de islam 

en de Arabische Koran al eeuwenlang de vijand zijn van historici en hun 

meesters. Als ze kunnen aantonen dat het Arabisch afkomstig is uit het 

Sanskriet, dan kunnen historici aantonen dat de islam en de Arabische 

Koran zijn beïnvloed door het Sanskriet en het hindoeïsme, dat als 

heidens en afgodisch wordt gezien. Onderzoekers besloten te 

onderzoeken of het Arabisch had gekopieerd van het Sanskriet en het 

hindoeïsme 

 

De Spanjaarden en Britten en Portugezen en Fransen vielen India 

binnen tijdens en na de Renaissance. De kerk was de kern van deze 

invasies. Deze indringers waren nauw betrokken bij de politiek van taal, 

- en taalverandering in India 

 



 

 
 

Wat is het hindoeïsme? Er zijn aanwijzingen dat het woord hindoeïsme 

niet bestond vóór 1830. Historici zeggen verschillende verhalen over 

hoe het is ontstaan. Sommige historici zeggen dat Indiase mensen het 

hebben gemaakt. Maar er zijn aanwijzingen dat het is gemaakt door 

Europese kolonialisten 

 

 
 

Veel onderzoekers hebben gemerkt dat er vóór het jaar 1830 geen 

melding wordt gemaakt van de termen 'hindoe' in de Veda's of Purana's 

of enige andere religieuze tekst. 

 



 

 
 

De Britse en Franse en Spaanse en Portugese en Nederlandse en 

Italiaanse kolonialisten in India maakten allemaal deel uit van hetzelfde 

team, onderdeel van het nieuwe mondiale systeem. De Europese 

kolonialisten in India classificeerden de bevolking van India op basis 

van zogenaamde religies. Er zijn aanwijzingen dat India vóór die tijd 

geen afzonderlijke religies had. Mensen bezochten verschillende 

tempels en moskeeën zoals ze wilden en veel mensen zagen religie als 

één religie en dezelfde. Veel traditionele mensen in India volgen dit 

systeem nog steeds, maar het aantal mensen dat dit doet, neemt elk jaar 

af 

 

Sommige historici stellen dat Rajah Ram Mohan Roy, een Indiase man, 

de eerste was die het woord hindoeïsme gebruikte. De volledige 

geschiedenis van deze man en anderen in die tijd kan niet volledig 

worden geverifieerd omdat de geschiedenis is vervalst 

 

 



 

 

Rajah Ram Mohan Roy kende volgens historici Sanskriet en Perzisch en 

Arabisch en Latijn en Grieks. Wie leerde hem al deze talen? 

 

 
 

Rajah Ram Mohan Roy werkte als schrijver voor de schrijfdienst van de 

Oost-Indische Compagnie. In feite had de Oost-Indische Compagnie 

veel schrijvers. Een serieuze vraag is: wat schreven deze mensen? 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko (een zeer beroemde professor 

aan de Staatsuniversiteit van Moskou) en anderen hebben verklaard dat 

de geschiedenis van India op frauduleuze wijze is veranderd door de 

Europese kolonialisten en hun Indiase bondgenoten. 

 

 
 



 

De 19e eeuw was een tijd waarin Indianen het Sanskriet niet eens 

verstonden 

 

 
 

Mysterieus genoeg leken veel Europeanen in de 19e eeuw het Sanskriet 

te begrijpen en werden er in Europa veel boeken gepubliceerd die uit 

het Sanskriet werden vertaald. George Buhler was een van deze 

mannen, die voor de Britse kolonialisten werkte. Waar hebben ze 

Sanskriet geleerd? 

 

 
 

Ralph Thomas Hotchkin Griffith vertaalde de Rig Veda. Veel 

onderzoekers begonnen de vraag te stellen: waarom waren in die tijd 

zoveel mensen in Europa experts in het Sanskriet? Dit was een tijd 

waarin Indianen het Sanskriet niet eens verstonden 

 



 

Is het Sanskriet uitgevonden en gemaakt in Europa? 

 

 
 

Sanskriet werd bestudeerd in de 18e en 19e eeuw in Europa, in 

instellingen die werden gecontroleerd door de koloniale regeringen, die 

deel uitmaakten van de nieuwe wereldorde. Het was algemeen bekend 

dat in die tijd veel Sanskriet-manuscripten werden gemaakt door 

Europese mensen en vele werden gewijzigd. 

 

Velen werden verkocht in heel Europa en India en de wereld. Het was 

een manier om veel geld te verdienen. Veel onderzoekers vermoedden 

dat de Sanskriet-taal mogelijk is uitgevonden tijdens en na de 

Renaissance, op dezelfde manier waarop veel andere talen werden 

uitgevonden 

 

 
 



 

Historisch bewijs toont aan dat het Arabische schrift en de Arabische 

taal dominant waren in India vóór de Europese koloniale invasies. Veel 

historici zeggen dat de Arabische taal die in India wordt gesproken 

verwant is aan het Perzisch. Onderzoekers ontdekten dat deze 

geschiedenis was vervalst om de geschiedenis van Tartaria en India te 

verbergen, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

De reden was duidelijk waarom niemand Sanskriet in India vóór de 19e 

eeuw leek te kennen, behalve de mensen die verbonden waren met de 

kerk en haar koloniale bondgenoten. Voor de komst van de kerk en haar 

koloniale bondgenoten werden in India Arabisch en aan het Arabisch 

gerelateerde talen gesproken 

 

Er was geen bewijs om aan te tonen dat het Arabisch of het symbool 

voor Allah uit het Sanskriet kwam. Het bewijs toont aan dat Sanskriet-

manuscripten recent zijn gemaakt en na de 18e eeuw zijn aangepast 

door de Europese kolonialisten en hun bondgenoten. Het bewijs toont 

aan dat het Indiase volk Sanskriet niet eens kende en het van de 

kolonialisten leerde.  

 

De naam voor het symbool Om is duidelijk ontleend aan het woord 

"Omega", en het ontwerp is ontleend aan het woord Allah. Het symbool 

Om was vergelijkbaar met Sanskrietcijfers die 786 vormden, en het 

bewijs toonde aan dat geen enkele Indiërs deze taal, Sanskriet 

genaamd, kenden. Het getal 786 werd gevonden in de eerste zin van de 

Arabische Koran die zegt: - In de naam van God, de Barmhartige, de 

Barmhartige 

 

Het was duidelijk dat dit allemaal geen toeval was. Degene die het 

symbool Om heeft gemaakt, was erg intelligent en erg slim en had een 

zeer serieuze agenda. Ze creëerden Sanskrietdocumenten die niemand 

vóór de 19e eeuw zag. Deze mensen creëerden het hindoeïsme, waar 

niemand vóór de 19e eeuw van had gehoord. 

 

Deze mensen creëerden een religieus systeem dat in strijd was met de 

overtuigingen in westerse religies zoals het christendom en de islam. 

Het westen had het concept van "1" God. De valse oude geschiedenis 

die deze mensen creëerden, toonde normaal gesproken vele goden over 

de hele wereld. Bijvoorbeeld: - de vele Indiase goden, de vele Griekse 



 

goden, de vele Romeinse goden en vele Egyptische goden, enz. Het was 

duidelijk dat ze in oorlog waren tegen het concept van “1” God.  

 

Ze wilden de wereld dit laten zien: - 

 

- je overgrootvaders waren dieren 

- het waren apen 

- ze waren bijgelovig 

- ze waren dom 

- ze waren heidenen en bogen zich neer voor afgoden 

- het waren idioten 

 

Onderzoekers concludeerden dat het symbool Om en het hindoeïsme 

en het Sanskriet zijn gemaakt om de "oorspronkelijke islam" in het 

oosten te bestrijden en te vernietigen. De wereldgeschiedenis werd 

opzettelijk vervalst door de nieuwe wereldmachten, om te vechten tegen 

de "oorspronkelijke islam" en de volgelingen van de Arabische Koran, 

en deze oorlog gaat vandaag door 

 

 
 

Historici willen de wereld bedriegen. Ze willen dat mensen geloven dat 

de Alfa en de Omega een heidense oorsprong hadden. Ze probeerden 

Allah in Elah te veranderen. Veel mensen over de hele wereld zijn al in 

de war. 



 

 

Het was duidelijk dat historici in het westen een simpele waarheid 

verborgen hielden, - dat de naam van God die in het verleden door 

Europeanen werd gebruikt was: - Allah. En het was ook duidelijk dat in 

het oosten een valse geschiedenis werd gecreëerd om te beweren dat 

het woord Allah een heidense oorsprong had. Het was allemaal duidelijk 

een leugen 

 

De nieuwe wereldmachten hebben er met succes voor gezorgd dat 

miljoenen mensen over de hele wereld de islam haten, en ook de 

Arabische Koran. Iedereen die naar de wereldgeschiedenis kijkt, zal 

ontdekken dat de nieuwe wereldmachten duidelijk in oorlog waren met 

de "oorspronkelijke islam" en de volgelingen van de Arabische Koran 

 

 
 

Veel mensen over de hele wereld kwamen tot de conclusie dat Tartaria 

een wereldwijde beschaving was. Onderzoekers concludeerden dat veel 

bergen en vulkanen over de hele wereld niet natuurlijk waren en 

toonden bewijs van mijnbouw door een eerdere wereldwijde 

beschaving. Wie was deze mondiale beschaving? Wie waren de 

Tartaren? 

 



 

 
 

Foto hierboven - Banaue rijstterrassen, de Filippijnen 

 

 
 

Historici zeggen dat de rijstterrassen van Banaeu oud zijn en meer dan 

2000 jaar oud kunnen zijn. Historici zeggen dat mensen deze plek met 

hun eigen handen hebben gemaakt, - zonder machines, en ze zeggen 

dat deze plek een "wereldwonder" is. 



 

 

 
 

De foto hierboven toont een voorbeeld van hoe veel mijnsites eruit zien. 

Veel mijnsites zien er op mysterieuze wijze precies hetzelfde uit als de 

rijstterrassen van Banaeu in de Filippijnen 

 

Het was duidelijk dat historici leugens vertelden. 

 

Veel onderzoekers concludeerden dat historici leugenaars waren die 

volgens een agenda voor hun meesters werkten 

 



 

 
 

Hier is een voorbeeld van de mensen die vóór 1900 in de Filippijnen 

woonden. Een groot percentage van de bevolking had geen kleding. 

Historici vertellen de wereld dat mensen in deze toestand de Banaeu-

rijstterrassen met hun eigen handen hebben gemaakt zonder machines. 

De geschiedenis van de Filippijnen was zeer verdacht. Het klonk als een 

grote grap. 

 

Tegenwoordig gebruiken we grote, sterke machines om bergen en 

heuvels te hakken, maar naakte mensen deden eeuwen geleden 

hetzelfde met hun eigen handen. Onderzoekers concludeerden dat 

historici niets anders waren dan leugenaars 

 

Banaeu-rijstterrassen zagen er duidelijk uit als een oude mijnsite die 

vandaag voor landbouw werd gebruikt 

  

Waren deze mensen altijd naakt? Of heeft iemand hun beschaving 

vernietigd en hen gedwongen om zo te worden? 

 



 

 
 

De Filippijnen liggen in Zuidoost-Azië in de buurt van Australië en zijn 

tegenwoordig geclassificeerd als een christelijk land. Naar schatting 80 

procent van de bevolking is rooms-katholiek. Onderzoekers ontdekten 

dat de Filippijnen oorspronkelijk niet christelijk waren, maar het land 

veranderde in christelijk nadat het was binnengevallen door de kerk en 

haar koloniale bondgenoten. 

 

Binnenvallen betekent: - een land binnenkomen met geweld en door 

mensen te doden en te vermoorden 

 



 

 
 

De stad Manilla, de hoofdstad van de Filippijnen, werd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zwaar verwoest. Onderzoekers ontdekten dat de 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vol leugens was, maar dat is 

een ander lang verhaal. 

 

Kijkend naar de foto's van de mensen op de Filippijnen en kijkend naar 

de verbazingwekkende gebouwen in de stad Manilla, was het duidelijk 

dat de officiële geschiedenis niet klopte. Wie vocht eigenlijk tegen wie 

en waarom? Waarom was er zoveel verwoesting? Hebben ze deze stad 

met opzet vernietigd om het bewijs van de vorige beschaving te 

verbergen? 

 



 

 
 

Veel van de gebouwen die in de stad Manilla te zien zijn, lijken erg op 

gebouwen over de hele wereld.  

 

 
 

De stad Manilla stond van oudsher bekend als Intramuros, of de stad 

Muros. Historici zeggen dat het betekent - "stad" - binnen de muren. 

Onderzoekers merkten op dat Intra - Muros klonk als de stad van de 

Moren of Lemuria (Le Mooria of La Muria, - hoe je dit woord ook wilt 

spellen) 



 

 

 
 

Lemuria wordt gezegd dat het land tussen India en de Stille Oceaan zijn. 

Zuidoost-Azië en Australië bevinden zich in deze regio 

 

 
 

Veel historici en hun bondgenoten schreven tussen 1800 en 1950 veel 

theorieën over Lemurië. Ze publiceerden hun theorieën, onder de 

controle van de koloniale en keizerlijke autoriteiten van die tijd. De 

meesten van hen werkten samen met oriëntalisten, die voor de koloniale 

rijken werkten. Deze historici en hun bondgenoten creëerden zelf gekke 

theorieën, en deze gekke theorieën werden vervolgens aangevallen 

door andere historici die voor dezelfde koloniale organisaties werkten. 

Hebben ze dit expres gedaan om de ware geschiedenis van Australië en 

Zuidoost-Azië te verbergen? Hebben ze met opzet verwarring 

gecreëerd? 

 

Veel historici zeggen dat Lemurië een mythe is en niet bestaat 

 



 

 
 

Madame Blavatsky, een beroemde schrijver uit de 19e eeuw, was een 

van deze mensen. Ze had theorieën over Lemurië en vele andere 

onderwerpen, en ze werden uitgedaagd door historici van die tijd en 

zelfs vandaag. De ware geschiedenis met betrekking tot wie ze was en 

voor wie ze werkte, is onduidelijk en bevat verdachte gegevens. De 

geschiedenis van de 19e eeuw is vervalst, maar dat verhaal is te lang 

om hier te vermelden 

   

 
 



 

Zelfs een idioot kan op de wereldkaart kijken en ontdekken dat het land 

tussen India en de Stille Oceaan Zuidoost-Azië en Australië laat zien 

 

Veel onderzoekers hebben bewijs gevonden dat aantoont dat moderne 

kaarten van de wereld vervalste gegevens bevatten. Wat als er andere 

landen in die regio zijn, die verborgen zijn voor de mensen van de 

wereld? 

 

Onderzoekers concludeerden dat samen: - historici en hun 

bondgenoten een valse geschiedenis hadden gecreëerd voor Zuidoost-

Azië en Australië, om de ware geschiedenis van Lemurië te verbergen, 

wat het ook werkelijk was 

 

 
 

De stad Muros - Intramuros of de stad Moren, lijkt op veel historische 

Europese steden. En delen van de oude ommuurde stad zien eruit als 

een sterrenfort 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de stad Muros - Intramuros of de stad Moren, na de 

16e eeuw werd gebouwd door de Spaanse indringers. Veel 

onderzoekers vonden veel leugens en problemen in deze geschiedenis 

 

 
 

Het gebied buiten Intramuros werd Extramuros genoemd. De Spaanse 

kolonisten noemden deze gebieden “Arrabales” 

 



 

 
 

De Spaanse kolonialisten noemden het gewone volk en de dorpelingen - 

"Arrabales".  

 

 
 

Dit woord komt van een Arabisch woord, die Arabean of Eropean of 

gewone mensen of Arabische taal spreker betekent. De gewone mensen 

in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk en Italië stonden algemeen bekend 

als de Arrabales of Arabieren, door de heersende machten die het land 

tijdens en na de Renaissance met geweld overnamen. 

 

Waarom stonden de gewone mensen in Europa en op veel andere 

plaatsen bekend als Arrabales of Arabisch sprekenden? De gewone 

mensen in de dorpen vertegenwoordigden destijds 90 procent van de 

mensen 

 



 

 
 

Waar de Spaanse kolonialisten ook heen gingen in de Filippijnen of over 

de hele wereld, christelijke missionaire organisaties gingen de volgende 

300 jaar met hen mee. Veel van deze mensen kwamen uit Spanje en 

Frankrijk en Duitsland en Portugal en Italië enz. De kerk en haar 

bondgenoten stonden in het middelpunt van de Spaanse invasies, 

overal waar ze kwamen 

 

 
 

Tegenwoordig verwijst het woord Arrabales naar arme of gewone 

mensen in veel landen over de hele wereld. Het Engelse woord "rabble", 

was de naam van de massa of meerderheid van het gewone volk. Het 

gewone volk vertegenwoordigde meer dan 90 procent van het volk. Het 

Engelse woord "rabble" kwam van het woord: - Arrabales - Arab 

 

Rabble - Rabbal - Arrabales - Arab 

 



 

 
 

Het woord rabble is verbonden met het Engelse woord "rubbish", dat 

ook verbonden is met het woord "Arab". De heersende machten die de 

Engelse taal hebben gecreëerd en bewerkt, zorgden ervoor dat deze 

woorden een negatieve betekenis kregen. Het was duidelijk dat ze een 

hekel hadden aan het woord Arabisch en aan de gewone mensen. Het 

was ook duidelijk dat de gewone mensen in Europa bekend stonden als 

Arrabales of Arabieren of Arapeanen of Eropeanen of Europeanen. 

 

 
 

Het gebruikelijke Europese woord voor landbouwgrond - is het Latijnse 

woord "arabilis". Hier woonden de gewone mensen en deden ook 

landbouw. Dit staat bekend als "arable - akkerland" of het land van het 

gewone volk, het land van de Arrabales of het Arabische volk 

 



 

 
 

De regio van de stad Manilla, of de stad Muros, was oorspronkelijk een 

moslimstad. De opperheerser stond bekend als de Rajah Sulayman of 

Salomo. De volledige geschiedenis van wat er precies in de Filippijnen 

is gebeurd, is niet duidelijk en is geschreven door de kerk en haar 

koloniale bondgenoten 

 

De Arabische Koran vertelt moslims om kleding te dragen, en daarom is 

het vreemd dat zo veel mensen in de Filippijnen rond het jaar 1900 naakt 

waren. Waar waren deze mensen oorspronkelijk naakt? Of heeft iemand 

hun beschaving vernietigd en hen gedwongen om zo te worden? 

 



 

 
 

Toen de kerk de oorlog verklaarde aan de katharen in Europa tijdens de 

middeleeuwen en de renaissance, toont het bewijs aan dat ze de 

mensen dwongen naakt te worden. Bovenstaande tekening is uit de 

Grandes Chroniques de France van rond de 15e of 16e eeuw. 

 

Middeleeuwse en Renaissance geschriften en tekeningen werden 

georganiseerd en gecontroleerd door de kerk. Omdat de kerk zulke 

dingen beheerde en controleerde, konden de datering en informatie 

over de Grandes Chroniques de France niet worden geverifieerd 

 



 

 
 

Rajah Sulayman of Solomon en de moslims werden verslagen. De kerk 

en haar bondgenoten vernietigden de moslims in de stad Muros, die 

volgelingen waren van de Arabische Koran. De kerk en haar 

bondgenoten namen toen de controle over de stad Manilla, of de stad 

Muros, over. De mensen werden toen op mysterieuze wijze naakt 

 

 
 

Foto hierboven - Arabische Koran - Hoofdstuk 7 - Vers 27 

 

Het beleid om mensen naakt te maken is niets nieuws. De Arabische 

Koran zegt dat Satan hetzelfde deed met Adam en Eva. 

 

De stad Manilla, of de stad Muros, werd geregeerd door Rajah Sulayman 

of Solomon. Wie was deze Radja? Tegen wie vochten de Spanjaarden? 

Wat is een Radja? 



 

 

 
 

Raja of Rajah betekent koning in veel Aziatische talen. In het Latijn staat 

het woord bekend als Rex. Raja wordt vaak uitgesproken als Rasha. Een 

grote koning heet Maharadja. Maha betekent gewoon moeder in vele 

talen 

 

 
 

Rajah of Rex is een wereldwijd woord dat tegenwoordig door 

verschillende mensen anders wordt uitgesproken en geschreven 

 



 

 
 

India is een unie van vele staten. Er is een land en staat in Noord-India 

genaamd Rajasthan. Het woord "tan" of "dan" komt van het woord 

"Eden". Rajasthan betekent in feite het land van de Rajas. Rajas zijn 

tegenwoordig bekend als koningen in India 

 



 

 
 

De hoofdstad van Rajasthan staat bekend als de roze stad of de rode 

stad, omdat de gebouwen rood of roze zijn 

 

Veel historici zullen zeggen dat het woord oorspronkelijk een Arabisch 

woord is en sommige historici zullen zeggen dat het uit het Sanskriet 

komt. Onderzoekers ontdekten dat het Sanskriet na de 17e eeuw werd 

gecreëerd door de kerk en haar koloniale bondgenoten, maar dat 

verhaal is te lang om hier te vermelden 

 



 

 
 

Het Duitse woord "Reich", wat het rijk van een koning betekent, is een 

ander voorbeeld van het woord Rajah. Het Engelse woord "rich" is ook 

afkomstig van deze woorden 

 

 
 

Het woord Rajah is normaal gesproken gekoppeld aan de kleur "rood". 

Er zijn veel voorbeelden te vinden in Aziatische en Europese talen die 

dit aantonen 

 



 

 
 

Het woord Raja of Rasha is te vinden in vele talen in de wereld en is 

verbonden met het woord Russ of Russia  

 

 
 

De naam Russo in Italië komt van het woord Russ en Raja. Het Engelse 

woord Rose komt van het woord Russ en Raja. Het Spaanse woord 

Rosa komt van het woord Russ en Raja. Rozen zijn over het algemeen 

rood van kleur. Het Franse woord Rouge betekent rode kleur en komt 



 

van het woord Russ en Raja. De Duitse naam Roth komt van het woord 

Russ en betekent rood van kleur. Het woord Red en Rood en Roth komt 

van het woord Russ en Raja. Russ komt van het Arabische woord Rassa 

of Rasha of Raja. Russ en Raja betekent ook mensen met rood haar of 

rode kleur 

 

Rajah - Rex - Reich - Russia - Russ - Ruth - Roth - Red 

 

maha - moeder 

maha - raja 

mother - Russia - Russland 

Russia - Russland? 

 

De Spaanse kolonialisten en de kerk vochten tegen de radja -rajah van 

Manilla op de Filippijnen, en zijn mensen waren moslims of volgelingen 

van de Arabische Koran. De oorspronkelijke islam en de Arabische 

Koran leken in het oosten en het westen in het hart van de geschiedenis 

te staan voordat de nieuwe wereldmachten het overnamen, en Russia - 

Rusland had hier iets mee te maken 

 

Rusland was het hart van Tartaria en lag in Europa, ver weg van de 

Filipijnen.  

 

Anatoly Fomenko van de Moscow State University heeft veel informatie 

verstrekt over de geschiedenis van Noord-Europa 

 



 

 
 

Volgens historici had Noord-Europa een grote prins die Prins Alexander 

Nevsky heette. Alexander Nevsky was de Prins van Novgorod, Rusland 

en de Grand Prince van Kiev, Oekraïne en de Grand Prince van Vladimir. 

Alexander Nevsky voerde een oorlog tegen de Zweedse, Noorse en 

Finse legers in de 13e eeuw en versloeg hen. 

 

Alexander Nevsky wordt door miljoenen Slavische mensen over de hele 

wereld gezien als een grote held en heilige en krijger van God. Hij was 

erg belangrijk in het verleden en veel mensen herinneren zich hem nog 

steeds. Sommige mensen in Oost-Europa mogen hem niet op basis van 

wat hen wordt verteld door politici en historici 

 



 

 
 

Bovenstaande foto toont de Alexander Nevski-kathedraal (Sobor) in 

Warschau, Polen. Dit gebouw werd in de jaren twintig op mysterieuze 

wijze afgebroken. De geschiedenis van dit gebouw en de vernietiging 

van veel gebouwen in Warschau, - vonden veel onderzoekers dit zeer 

verdacht 

 

 
 

Foto hierboven - Alexander Nevski-kathedraal (Sveti), Sofia, Bulgarije 

 



 

 
 

Historici zeggen dat Alexander Nevsky een groot militair leider was en 

dat hij de Duitse Duitse Orde van het Heilige Roomse Rijk versloeg 

 

 
 

Historici zeggen dat Alexander Nevsky een grote christelijke krijger was 

en dat hij Noorwegen en Zweden en Finland en het Heilige Roomse Rijk 

versloeg, maar op mysterieuze wijze kon hij de Mongolen niet vanuit 

Azië bevechten, maar hij betaalde hen in plaats daarvan geld. 

Onderzoekers vonden deze geschiedenis erg verdacht 

 

 



 

 

Anatoly Fomenko legt uit dat historici een nepverhaal hadden bedacht 

dat de Mongoolse invasie van Europa door de afstammelingen van 

Genghis Khan werd genoemd, om de ware geschiedenis van Europa te 

verbergen. Historici zeggen dat deze Mongolen Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten, Perzië, India, China, Zuidoost-Azië binnenvielen en dat 

deze Mongolen vele delen van de wereld regeerden 

 

Onderzoekers zeggen dat deze geschiedenis een leugen is, en dat dit 

rijk niet het rijk van de Mongolen was, maar het rijk van Tartaria. Bewijs 

toont duidelijk aan dat Tartaria eigenlijk de dominante macht was die 

vóór de Renaissance het grootste deel van de wereld regeerde. 

Sommige mensen noemen dit rijk het Slavische rijk, anderen noemen 

het de Russische horde, of het kalifaat, of het bijbelse koninkrijk Israël 

of het koninkrijk van Jezus Christus. Verschillende mensen noemen dit 

rijk met verschillende namen. 

 

 
 

Anatoly Fomenko en andere onderzoekers hebben veel bewijs getoond 

dat Arabisch veel werd gesproken in dit rijk dat destijds het grootste 

deel van de wereld regeerde 

 



 

 
 

Historici zeggen dat Alexander Nevsky een grote christelijke prins was 

 

Het eerste probleem dat onderzoekers vonden met betrekking tot 

Alexander Nevsky was dit: - was hij een christelijke prins zoals historici 

beschrijven?  

 



 

 
 

Helmen en arsenaal zijn gevonden in Oost-Europa, wat aantoont dat 

Alexander Nevsky en Prins Fjodor Mstislavsky, de voorzitter van de 

Zemsky Sobor, tsaar Mikhail Romanov en tsaar Ivan Grozny en anderen, 

helmen droegen met Arabische schriftversieringen. De geschriften 

waren geen gewone geschriften, maar bevatten woorden uit de 

Arabische Koran 

 



 

 
 

De helmen van de koningen van Rusland en hun prinsen waren versierd 

met Arabisch schrift? 

 

Schrijven uit de Arabische koran? 

 

Veel onderzoekers over de hele wereld stelden deze vragen: - Wat is er 

aan de hand? 

 

Was de officiële geschiedenis een leugen? 

 

Het bewijs kwam niet overeen met wat historici zeiden 

 



 

 
 



 

Foto hierboven - een helm uit de wapenkamer van het Kremlin, 

gerelateerd aan Alexander Nevsky en tsaar Mikhail Romanov 

 

Anatoly Fomenko wees erop dat er Arabisch op geschreven staat. Het 

schrift is afkomstig uit de Arabische Koran en zegt: 

 

En nog een (zegen) waar je van houdt - hulp van God en een 

overwinning dichtbij - geef goed nieuws aan de gelovigen 

 

 
 

Historici zeggen dat Rusland in de 16e eeuw opnieuw een oorlog had 

met Zweden en destijds in conflict was met Midden-Europese buren 

 

 
 

Historici zeggen dat Rusland werd geregeerd door een koning genaamd 

Ivan Grozny in de tijd bekend als Ivan de Verschrikkelijke en ze zeggen 

dat hij een christelijke koning was 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko hebben bewijzen aangedragen 

waaruit blijkt dat de geschiedenis van Europa een leugen was 



 

 

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. 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 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 die ook ten 

onrechte gemaakt? 

 

De hele geschiedenis van Europa is verbonden met deze koningen van 

Rusland en de Habsburgse koningen van Duitsland , en als de 

geschiedenis is vervalst, zoals het bewijs laat zien, dan moet de hele 

geschiedenis van de wereld zijn vervalst. 

 



 

 
 

Anatoly Fomenko deed een serieus onderzoek naar Russische wapens 

uit die tijd en wees erop dat er Arabisch op geschreven staat. 

 

Anatoly Fomenko wees erop dat er geen Mongoolse invasie van de 

wereld of een Arabisch-islamitische verovering van de wereld was. Dit 

verhaal is gemaakt om de ware geschiedenis van de wereld te 

verbergen 

 

 
 

Anatoly Fomenko leverde ook veel bewijsmateriaal uit musea. Het 

bewijsmateriaal toonde aan dat Russische wapens in die tijd Arabische 

schriftversieringen hadden 

 



 

Anatoly Fomenko deed een onderzoek naar Russische wapens op veel 

plaatsen, zoals de Arsenaal van het Kremlin en het Museum van 

Alexandrovskaja 

 

 
 

En hier is wat Anatoly Fomenko meldde: - Arabisch schrift werd 

gevonden in de meeste Russische wapens - en veel onderzoekers 

vragen zich nu af - waar zijn de wapens met Slavisch schrift? Waarom 

Arabisch en niet Slavisch? 

 

Historici noemen zulke dingen normaal gesproken niet. Waarom? Dat 

antwoord is voor niemand moeilijk te achterhalen. Historici wilden de 



 

geschiedenis van de Arabische Koran en de ware geschiedenis van de 

"oorspronkelijke islam" in Europa niet laten zien 

 

Miljoenen mensen weten dat de geschiedenis van de wereld een leugen 

is. Miljoenen mensen praten nu over Tartaria en ze spreken over 

Anatoly Fomenko. Mysterieus genoeg praten veel van deze mensen 

over de architectuur van historische gebouwen en geavanceerde 

technologie in het verleden. 

 

Maar er heerst een mysterieuze grote stilte over het bewijs dat Anatoly 

Fomenko heeft gepresenteerd, dat de geschiedenis van de Arabische 

Koran en de ware geschiedenis van de "Oorspronkelijke Islam" in 

Europa laat zien. Waarom is er een grote stilte? Waarom? 

 

Er was een duidelijk antwoord. De mensen die de wereldgeschiedenis 

hadden vervalst, probeerden nu het werk van onderzoekers zoals 

Anatoly Fomenko te vernietigen 

 

 
 

Anatoly Fomenko wees erop dat orthodoxe christenen op Russisch 

grondgebied de gewoonte hadden hun wapens te versieren met 

Arabisch schrift vóór de 18e eeuw. Er gebeurde iets in Europa en 

Rusland, waardoor de mensen gedwongen werden om geen Arabisch 

meer te gebruiken. Dit is te zien aan de vele oorlogen en conflicten, die 

duidelijk werden georganiseerd door de wereldmachten in alle 

uithoeken van de wereld, die mensen dwongen van taal te veranderen 

en hun geschiedenis te veranderen. 

 



 

 
 

Anatoly Fomenko toonde aan dat veel van de Arabische 

schriftversieringen geen gewone woorden waren, maar woorden uit de 

Arabische Koran  

 

 
 

Veel onderzoekers die wapens in Rusland en Oost-Europa 

onderzochten, kwamen tot de conclusie dat Rusland of de Slaven ooit 

volledig moslimmensen moeten zijn geweest. Veel onderzoekers vragen 

zich af waarom mensen de geschiedenis die hen wordt verteld, 

accepteren zonder te controleren. Het leek erop dat de hele collectie 

Russische of Slavische wapens in die tijd in die regio Arabisch schrift 

had en woorden uit de Arabische Koran. 

 



 

Dit verandert de geschiedenis van Europa totaal, vooral wat historici de 

wereld vertellen. Rusland was eeuwenlang verwikkeld in directe 

conflicten met Midden-Europa. 

 

Historici hebben hier antwoorden op. De Russen en Slaven kopieerden 

Arabisch schrift. Waarom zullen ze dat doen? Hadden ze geen eigen 

handschrift? Waarom schreven ze geen woorden uit de Bijbel? Historici 

zeiden dat de Russen en Slaven moslims haatten, moslims 

vermoordden en de Arabische Koran verbrandden. Het verhaal is 

duidelijk een leugen 

 

Historici zeggen dat Russische en Slavische zwaardmakers niet wisten 

wat ze aan het schrijven waren. Echt waar? Op mysterieuze wijze 

schrijven ze toevallig verzen uit de Arabische Koran. Dit was duidelijk 

geen ongeval. Het was duidelijk dat deze mensen aanhangers waren 

van de Arabische Koran. Het waren moslims. Maar dat wil natuurlijk 

niemand zeggen 

 

Historici zeggen dingen als: - het waren geschenken of cadeautjes of 

souvenirs. Dat slaat nergens op want er zijn items gevonden, - met 

geschriften uit de Arabische Koran. - op helmen en wapenkamer die 

werden gebruikt door de prinsen en de koningen en de tsaren 

 

 
 

De kronen van Jericho of de kronen van Yerikhon 

 

Deze kronen waren erg belangrijk in Rusland en werden tijdens militaire 

ceremonies gedragen door de heersers van Rusland. Ze zijn versierd 



 

met kruisen en engelen en verzen uit de Arabische Koran. Het symbool 

van het kruis en de davidster had in die tijd een andere betekenis. Er 

werd geen andere taal gebruikt dan Arabisch 

 

 
 

Foto hierboven: - een voorbeeld van schrijven uit de Arabische Koran 

gevonden in de wapenrusting van Russische heersers. Op de foto 

hierboven staat het Arabische schrift bekend als het Vers van de "Troon 

van God" - Ayat al Kursi dat uit de Arabische Koran komt 

 

"Troon van God" 

 

Wat zegt: - God. Er is geen god behalve Hij, de Levende en de Eeuwige. 

Noch vermoeidheid, noch slaap kunnen Hem overvallen. Aan Hem 

behoort alles in de hemelen en alles op aarde. Wie is het die bij Hem kan 

tussenkomen zonder Zijn toestemming? Hij weet wat er vóór hen is en 

wat er achter hen is, en ze kunnen niets van Zijn kennis meenemen, 

behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over de hemelen en de 

aarde, en het behoud ervan belast Hem niet. Hij is de Allerhoogste, de 

Grootste 

 



 

 
 

Het koninklijke pantser van de Romanov-dynastie had Arabische 

schriftversieringen, behalve de titels van 2 personen die in het Cyrillisch 

in het Russisch zijn geschreven. Het religieuze schrift op de spiegels, - 

is volledig in het Arabisch geschreven. Veel onderzoekers ontdekten 

dat Cyrillische geschriften in het Russisch een duidelijke minderheid 

waren. 

 

Er zijn aanwijzingen dat Cyrillisch schrift later werd gebruikt en de 

Arabische taal verving. Is dat per ongeluk gebeurd? Of is het met 

geweld gebeurd? 

 

Veel onderzoekers merkten op dat Cyrillische en Russische en andere 

geschriften in de regio rond de 17e eeuw begonnen te verschijnen en 

het tegen de 18e eeuw overnamen 

 



 

 
 

Onderzoekers wezen erop dat de ceremoniële militaire bepantsering van 

Russische heersers en tsaren Arabisch schrift had en veel woorden uit 

de Arabische Koran. Er was een bijna volledige afwezigheid van 

Slavische woorden. De Arabische woorden zeggen dingen als: - Er is 

geen God behalve Allah en Mohamed is de Profeet van God 



 

 

Het bewijsmateriaal maakte duidelijk dat het Russische leger in die tijd 

een moslimleger was. Dit leger werd met veel verschillende namen 

genoemd, zoals: - de Slaven, de Tartaren, de Russen, de Mongolen, de 

Gouden Horde, enz. Noem het hoe je maar wilt, maar één ding was 

duidelijk: - het was een moslimleger 

  

 
 

Er zijn veel Arabische schriftversieringen gevonden op Russische 

wapens. Onderzoekers wijzen erop dat alleen de Arabische taal in de 

regel op Russische wapens werd gebruikt en meestal uit religieuze 

woorden bestond. Deze religieuze woorden kwamen niet uit de Bijbel, 

maar uit de Arabische Koran. Ze waren niet in het Latijn of Grieks, maar 

in het Arabisch 

 

Er waren slechts een paar uitzonderingen waar Turkse of Cyrillische 

woorden werden gebruikt. De Arabische geschriften bevatten woorden 

als: - In de Naam van God, de Genadige en de Genadevolle 

 

Er was te veel bewijs om aan te tonen dat Arabisch waarschijnlijk de 

taal was van Rusland en de Slaven, en de Arabische Koran was het 

religieuze boek van Rusland en de Slaven 

 

Het was voor veel onderzoekers duidelijk dat wereldgeschiedenis een 

grap en een grote leugen was, onderzoekers merkten dat een grote 

groep mensen de wereldgeschiedenis niet accepteerde volgens wat 



 

historici zeiden. Deze groep mensen werd moslims genoemd. Veel 

mensen over de hele wereld mogen deze mensen niet. Nou en…? 

 

Om de ware geschiedenis te vinden, moest alles worden onderzocht. 

We kunnen de leugens accepteren die historici hebben gezegd of we 

kunnen overal naar de waarheid zoeken. Veel onderzoekers deden 

onderzoek naar het boek dat bekend staat als de Arabische Koran en 

het boek had veel te zeggen over de wereldgeschiedenis 

 

 
 

Onderzoekers hebben bewijs gevonden dat de profeet Mozes en Jezus 

Christus mogelijk een van de grondleggers zijn geweest van de 

beschaving die veel mensen Tartaria noemen 

 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko ontdekten dat de geschiedenis 

van de profeet Mozes en Jezus Christus in de Arabische Koran anders 

was dan wat historici zeiden. Anatoly Fomenko toonde bewijs uit de 

Arabische Koran waaruit blijkt dat de Maagd Maria, de moeder van 

Jezus Christus, de zus was van Aäron en de profeet Mozes. 

 

Dit veranderde de tijdlijn van de wereldgeschiedenis totaal. Leefde de 

profeet Mozes rond de tijd van Jezus Christus? Leefde Jezus Christus 

echt 2000 jaar geleden? Was de tijdlijn van de wereldgeschiedenis een 

leugen? De Arabische Koran toonde een andere tijdlijn van de 

wereldgeschiedenis. De Arabische Koran was het niet eens met de door 

historici opgestelde tijdlijn. Geen wonder dat historici en hun meesters 



 

tegen de Arabische Koran waren. Onderzoekers begonnen de Arabische 

Koran te onderzoeken 

 

Er was te veel bewijs over de hele wereld waaruit bleek dat de 

"oorspronkelijke islam" en de Arabische Koran de kern vormden van de 

vorige beschaving die bekend staat als Tartaria. 

 

De Arabische Koran zegt dat beschavingen in het verleden gevorderd 

waren en zegt dat mensen niet de achterkleinkinderen van apen zijn. 

 

De Arabische Koran vermeldt geavanceerde mijnbouw in het verleden, 

waarbij een soort elektrische wezens betrokken waren, en vele andere 

dingen die historici niet accepteren. Onderzoekers onderzoeken 

momenteel geavanceerde mijnbouw met elektrische energie, door 

beschavingen in het verleden 

 

Onderzoekers concludeerden dat mensen in het verleden geen apen 

waren. Het bewijs toonde aan dat mensen in het verleden betrokken 

waren bij geavanceerde mijnbouw, wat aantoont dat er in het verleden 

geavanceerde beschavingen bestonden 

 

Veel succes als je meer wilt weten over deze onderwerpen. Hieronder 

staan boeken over deze onderwerpen 

 

1 -Tartarië - Moddervloed 

2 - Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 

3 - Tartarië - Oude Egypte 

4 - Tartarië - Hitler 

5 - Tartarië - Coronavirus 

6 - Tartarië - Atlantis 

7 - Tartarië - Transvestigation 

8 - Tartarië - de Renaissance 

9 - Tartarië - Platte Aarde 

10 - Tartarië - Tartar City 

11 - Tartarië - Wezentrein 

12 - Tartarië - Lemurië 
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