AKO MÁ VYZERAŤ HISTORICKÁ KRIMINALISTIKA.
Žijeme v dobe, ktorá nám už jasne ukazuje veci, ktoré sme doteraz nechceli za žiadnu cenu vidieť,
pretože sme boli naučení všetkému bezvýhradne veriť. Súčasné celosvetové „Covid“ udalosti nám
našťastie pri troche snahy vedia názorne prezentovať aspoň šablóny myslenia a konania sociopatov,
vybraných a doposiaľ zámerne vyberaných pre riadenie spoločenských procesov. Vyvádzajú nás
z naivnej predstavy, že si niečo riadime sami, že o niečom rozhodujeme a každá krajina má na niečo
svojbytné právo a naši štátni predstavitelia sa idú potrhať, aby fungovali pre naše blaho. Máme si
dokonca myslieť, že ak to tak nie je, je to len naša chyba. Buď nepočúvame, neriadime sa ich pokynmi,
alebo sme zle volili… Ako nám klamú a aj vždy neskutočne klamali, máme teraz ako na tácke.
Samotný jedinec je v tomto procese globálneho riadenia úplne nepodstatný a jeho život a naplnenie
osobných ideálov nie je cieľom, ale zákerným prostriedkom dobrovoľného zotročenia Človeka
neľuďmi v hre o falošnú demokraciu. Napríklad cez práva neustále fabrikovaných sociálnych,
charakterových, gendrových, či rasových menšín tak, aby vytvárali spoločenský rozpor, rozvrat, chaos
a napätie, v čom sa dá úspešne lavírovať.
Ak sa naozaj chceme navždy vymaniť z tohto zákerného procesu, nestačí niečo premaľovať, prekryť a
obložiť pozlátkom. Musíme ísť až do pevných základov minulosti, keď systém ešte fungoval.
Ak naozaj nezačneme stavať systém spoločenských hodnôt na tých najhlbších a najpevnejších
základoch, náš vývoj sa len zopakuje a vyprodukuje rovnaký spoločenský, morálny, hodnotový a
ekonomický marazmus, akým sa brodíme teraz. Musíme stavať na pravde.
Chce to len jedno: všetko surovo, nemilosrdne zbúrať, vyhádzať, nájsť zdravé, pevné podložie a na
ňom premyslene stavať niečo, čo sa netvári že je pre naše dobro, ale naozaj aj bude.
A na to treba odvahu a chuť.
Cieľom tejto kapitoly je preto naučiť sa metódy, ako hľadať historické základy reálnej osvietenskej
spoločnosti, ktoré samozrejme ani zamak nevyhovujú nevoleným vládcom tohto sveta a ani ich
strážnym psom.
Zvolili sme si na to cestu historickej kriminalistiky.
Nie je to žiadny nový vedný odbor. Bol tu stále, ale nazýval sa rôznymi inými menami. Najznámejší
jeho názov je napríklad konšpirácia, teda niečo idúce mimo oficiálnych uznaných šablón poznania a
vysvetľovania histórie, teda niečo, čo by mohlo zoškrabať zaschnutú kôrku na tom obrovskom
naloženom historickom lajne, špárať sa do hĺbky a vyvolať obrovský smrad.
Mnohí konšpirátori okolo nás sa aj veľmi snažia a majú nespočet úžasných nápadov a logických
vývodov, ale pritom len leštia zaschnutý povrch, alebo opatrne do kopy zvanej oficiálna história
pichajú a zhnusene si pri tom zapchávajú nos. Pri zverejnení skutočného obsahu aromatických esencií
histórie sa totiž stretávajú s obrovským protiútokom z posvätených kníh histórie nabifľovaných
vedátorov, ktorí okamžite mobilizujú verejnosť, médiá a organizujú zosmiešňovacie kampane.
Najsilnejším argumentom je to, že sa o tom čo tvrdí konšpirátor, nedočítame v žiadnej vedcami
schválenej knihe. Pritom to dá rozum, že sa nedočítame. Ak v oficiálnej histórii zámerne nemá byť
pravda, tak ju tam ani nemôžeme hľadať.
Ešte šťastie, že im do toho začíname dobre vidieť. A ani účelovo vyprodukované listiny, pamätníky,
obrazy, či iné podobné skresľovacie procedúry na podporu „správnej“ histórie nás nemôžu už zmiasť.
Tak si poďme teraz spolu urobiť nejakú ukážku, ako by mal správny historický kriminalista
postupovať.
Pri hľadaní vhodnej témy nás zaujal americkými demokratmi zinscenovaný počin, ktorý v roku 2020
vyvrcholil likvidáciou sôch amerických dejateľov, medzi ktorých patrili okrem iných aj otcovia
zakladatelia. Okamžite to evokuje pocit, že demokrati nemajú týchto významných ľudí vlastnej
histórie veľmi v láske. Akosi sa k nim nehlásia. Neprekrýva to ani iluzórna interpretácia, že to bola

spontánna akcia černošského hnutia BLM, ktoré týmto protestuje proti otrokárskej minulosti Spojených
štátov.
Všetci veľmi dobre vieme, kto a prečo hnutia BLM, či Antifa vyprodukoval, k čomu majú slúžiť, kto
ich podporuje a financuje. Od nástupu J. Bidona do prezidentského úradu po „demokraticky a čestne“
sfalšovaných voľbách sa už úplne jasne ukazuje, že cieľom demokratov je tak, ako po poslednej potope
navoziť do štátu otrokov z iných krajín. Najlepšie však voličských analfabetov, ktorí sú ochotní za
sľúbené občianstvo a štedrú sociálnu podporu bez potreby výkonu práce voliť do bezvedomia len a len
„dobrých“ demokratov, ktorí druhým vezmú a im dajú...
Dokonca podľa výsledkov posledných volieb vypočítali, že im k tomu stačí navoziť zhruba jedenásť
miliónov Mexičanov. Potom bude šachovanie s volebnými lístkami, korešpodenčnými lístkami,
sčítacími hárkami a počítacím systémom Dominion už úplne zbytočné.
Nakoľko nemajú v Deep State predstavu o reálnej ekonomike, naivne si myslia, že s tým spojené
náklady prefinancuje Čína, EÚ,vojenské, kozmické, drogové, obligačné, akciové, kryptomenové a iné
práčovne, že tvorbou reálnych hodnôt prispeje poslušné biele obyvateľstvo a samozrejme celý
koloniálny svet. Stačí nekonečné tlačenie ničím nekrytých peňazí, ktoré sa budú tak, ako doteraz, len
dookola preháňať cez tento „prací“ finančný systém.
Dobre. Máme teda tému. Skúsme spolu z nej niečo „vykonšpirovať“.
Zaujíma nás, prečo tá averzia k zakladateľom a ako sa „demokratické hodnoty“ dostali do Amerického
spôsobu života. Možno si ujasníme, prečo sa neustály vývoz demokracie spojený s humanitárnym,
chemickým a biologickým bombardovaním, okrádaním cudzích ekonomík v reále spája s tými
najhoršími svinstvami, ktoré sa na národoch sveta páchali a páchajú.
Ak sa chceme dostať až na základy problému, musíme si povedať, z akej platformy budeme vychádzať.
Kto nechce veriť v existenciu riadenej pandémie a inštalácii „New Order“ priamo teraz, tak ten nemá
šancu pochopiť dôvody, dôsledky a význam poslednej riadenej kataklizmy a násilné ukončenie
Védického sveta zhruba okolo roku 1790. Velikáni Predpotopnej doby sa preukázateľne v tomto období
odporúčali na druhý svet a my si to znova, podobne, ako v predchádzajúcich kapitolách preukážeme.
Na odrazenie potrebujeme nejaké pevné body.
Čo také by sa nám mohlo z vyspelej Predpotopnej doby zachovať bez známok vedomého falšovania?
Možno nejaké obrazy, deklarácie, sochy, maľby, teda niečo, čo obrovská vlna a kusy padajúce z oblohy
nezničili. Ďalej veľkú rolu určite zohrala pamäť cirkevníkov, ktorí pred potopou žili, sledovali dianie v
predošlej vyspelej spoločnosti a sa pred potopou úspešne skryli do katakomb, nakoľko o nej vopred
vedeli. Preniesli teda informácie do novej postkataklizmatickej doby aj osobne.
Považovali určite za účelné zachovať aspoň nejakú prechodovú kontinuitu, naviazať nejako na to, čo
bolo, aby sa nevytváral totálny nesúlad s obdobím pred kataklizmou.
Zrejme usúdili, že sochy a obrazy predpotopných dejateľov sa môžu pre novú históriu zachovať, stačí
im dať iné mená a vymyslené super detailné životopisy. Listiny a dokumenty sa môžu ľahko vyrobiť a
privatizácia osobností môže pokračovať v smere potrebného vývoja. Postavia, alebo pridelia sa im
rodné domy, pamätné izby, zapíšu sa do sprivatizovaných univerzít, pridelia noví rodičia, vhodní
priatelia, súrodenci, vojenské a „podnikateľské“ báchorky, dokonca hroby a náhrobky...
Védickí zakladatelia a prví predpotopní prezidenti Spojených štátov sa teda v novej forme dostali do
novej doby určite pod celkom inými menami a inými životnými osudmi. A tak máme za úlohu
vypátrať, kto sa za tým všetkým pravdepodobne skrýva. Ťažká úloha…
Našťastie blbá horlivosť, šablónovitosť a stupidita pôvodných autorov nových privatizovaných
osobností vytvára nezmazateľné stopy a logický nesúlad, ktorý dodnes armáda vedcov „amerikanistov“
musí často smiešnym spôsobom neustále korigovať. Upútavajú okato pozornosť na nepodstatné detaily,
akoby mali výčitky svedomia, že sa klamalo. A to sa nedá prehliadnuť. Keby boli ticho, nikto si nič
nevšimne, lebo ľudia sú leniví a aj tak históriu nečítajú. Aspoň doteraz. Fatálna chyba.
Ďalší nezmazateľný fakt, ktorý poznáme z predchádzajúcich kapitol je, že nahradené pôvodné
osobnosti sa musia vždy dôkladne opľuť a očierniť. Toto jednotné poznávacie znamenie nám veľmi

uľahčí hľadanie. Terčom tohto besnenia sú predovšetkým Védické osvietenské osobnosti a velikáni
Predpotopnej doby. Teda ťažká úloha až taká ťažká ani nebude.
Tak poďme do toho.
Kto sú vlastne otcovia zakladatelia Ameriky podľa oficiálnej histórie?
Kto čítal kapitolu o období temna, teda dobe po kataklizme, ten vie, že až do ustanovenia falošnej
kráľovnej Viktórie vyšníkmi na trón, sa dalo do histórie napísať čokoľvek. Teda od roku 1790 zhruba
až do roku 1840.Potom prišla doba, keď konečne ustalo periodické kataklizmatické pôsobenie a
situácia sa stabilizovala. Vďaka tomu trvalo od potopy až 50 rokov, kým sa inváznikmi fyzicky
podarilo obsadiť aspoň niečo z cirkevných Viedenských dohôd a hlavne mimokontinentálnych
záujmov, kde bolo nutné naviezť otrokov a vyhlušiť zbytok korenných ľudí. Bolo nutné procesu
lámania pôvodných obyvateľov pomôcť armádou, ale hlavne alkoholom, ópiom a navozenými
chorobami. Okrem samotnej kataklizmy to všetko zdržiaval proces vzájomnej nevraživosti inváznikov
a neustáleho vzájomného podbíjania nôh. Veď išlo o korisť a neskutočné bohatstvo nových kolónií.
No a pred rok 1790 sa dalo do histórie napísať absolútne čokoľvek. Potopa nezanechala mnoho stôp a
ak, tak pre zdecimované obyvateľstvo na mentálnej úrovni dobytka to neznamenalo absolútne nič. Až
okolo roku 1840 bolo možné pozorovať návrat nových narodených generácii do mentálneho normálu,
svet dostal ľudskejšiu podobu a bolo nutné dbať aj na realitu podávaných faktov žijúcim národom.
Takže sa nemôžeme čudovať, aký historický a faktografický bordel bol nastolený v dejinách
Ameriky. Dodnes však prekvapivo ešte veríme westernovým rozprávkam o kolonistoch, indiánoch,
kovbojoch, bizónoch a scénach „divokého západu“. Nechcime radšej ani vedieť, aké svinstvá a zločiny
sa týmito báchorkami umelo prekrývali. A faktografický bordel sa musel až dodnes priebežne
upravovať a korigovať, museli sa vyrábať nové dokumenty a dôkazy slávnej americkej histórie. Ešte aj
v roku 1973 sa historik Richard B. Morris musel veľmi snažiť, aby vyselektoval aspoň „správne“
mená otcov zakladateľov z toho marazmu, čo sa v análoch kongresu nazbieral.
Takže máme len odborné „vedecké“ rozhodnutie a nevieme ani to, či máme pravdu o klamstve, teda o
skutočných sprivatizovaných velikánoch Predpotopnej doby.
Je to však pre nás určitá výhoda. Nemusíme mať aspoň výčitky svedomia, ak sa v našich konšpiráciách
pomýlime v nejakých detailoch. Za každých okolností budeme o kilometer bližšie k pravde, ako oni.
Takže odborne schválenými otcami zakladateľmi podľa Morrisa sú :
John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James
Madison a George Washington.
Morris usúdil, že konceptuálnych zakladateľov bolo sedem,
no v skutočnosti ich bolo až 15, ako vidíme na zobrazení
maľby v kapitole USA z čias prvého kongresu.
Kontinentálny kongres v roku 1774 bol oproti známej
histórii zrejme jediný a definitívny. V predpotopnej dobe
totiž vládol védický konsenzus a nikto nepotreboval niečo
neustále meniť a nekoncepčne neustále dopĺňať.
Tento problém potrebnej zmeny vznikol až v novej dobe,
keď do príliš osvietenských ústavných noriem Predpotopnej
doby bolo potrebné po privatizácii vsunúť aj invázne právo
a aj iné invázne prvky novej doby a pôvodný jednotný blok
predpotopnej Americkej republiky bolo potrebné znova
federalizovať tak, ako sa ho darilo postupne okupovať.
Výsledok novej doby bol mačkopes zvaný síce demokracia,
ale bola to vláda oligarchie pod kepienkom vôle ľudu, na ktorý sa v skutočnosti kašľalo a pretláčalo sa
drobenie celku na čoraz menšie federálne časti, aby sa dali riadiť nevédickým spôsobom, teda
vyvolávaním nejednoty, konfliktov a vzájomných rozporov. Bolo to aj logické, lebo po potope sa násilne
obsadilo len 13 územných kolónií na východe amerického kontinentu a stav sa menil podľa bojových

pozícií. Korenní obyvatelia kašľali na teritoriálne mapy vyhotovené inváznikmi pred potopou a bolo ich
nutné násilne zdecimovať a zbaviť teritoriálnych práv totálnym vyhubením.
Korenné práva zdecimovaných ľudí symbolicky prevzali Indiáni, aby sa proces dal zavŕšiť kúpnymi
zmluvami na okupovanú zem. Rovnaký nehumánny proces prebiehal aj v Austrálii a inde na svete.
O skutočných „domorodcoch“ sa teda nehovorí a ani nemieni nikdy hovoriť…
Vraciame sa ale do predpotopných čias:
Prvý kontinentálny kongres v roku 1774 úspešne schválil globálnu ústavu v podstate prenesenú z
Európskeho kontinentu a zvolil riadiace orgány včítane prvého prezidenta jednotnej republiky Amerika
zahŕňajúcu minimálne aj Kanadu a Mexiko. To, čo sa vtedy riešilo v Amerike mala Európa a Ázia
dávno za sebou už pod nadvládou velikánky Kataríny Veľkej imprerátorke Magna Tartaria.
Takže keď chceme hľadať nejaké spojivo, musíme hrabnúť v jej okolí. Kto by mohol mať v tom prsty?
Určite Peter Veľký. Obaja sú dostatočne poopľúvaní a zdehonestovaní oficiálnou históriou, takže máme
potrebnú skúšku správnosti. Ich oficiálne prezentovanej osobnej histórii netreba veriť ani slovo. Aj
dátumovo sú poposúvaní tak, aby nám nič dejinne nepasovalo, ale môžeme sa na to vykašľať. Po
potope ich potrebovali nahradiť neruskými Romanovcami a na území Novej svätej ríše Rímskej
Habsburgovcami. Nečudo, že museli inváznici kúzliť s rôznymi Katarínami a Petrami a Katarínu
dokonca klonovať na Máriu Teréziu, ale to sme rozoberali v kapitole o všeobecných dejinách.
Pre nás je neklamným znakom to, že Katarína bola aj podľa mena
dlhoveká Velikánka, že nosila na prsiach neklamný védický znak
Predpotopnej doby, teda osemcípu védickú hviezdu. Védickú hviezdu
nosil aj jej manžel. Poznáte ho?
Je to oficiálnou históriou označený
syn neexistujúcej Márie Terézie.
Mária T. sa vyrábala iba miernym
premaľovaním obrazov Kataríny V.
Doplnili sa len kresťanské symboly.
Manžel Kataríny Josef II. bol aj kráľ
Bohémie ale hlavne cisár MT, ako
to má vo vnútri védickej hviezdy.
Je tam znázornený centrálny strom
lipy Slovanstva na trojvrší.
MT znamená symbol dávnej moci
ako „Nová osvietenská Tartaria“.
Indície?
Obaja zomreli po poslednej potope. Josef presne v roku 1790, Kataríne z dôvodov potrebnej kontinuity
na invázny rod Romanovcov pridali 6 rokov, aby prešla do Novej doby a naviazala rod parazitov cez
ženskú líniu. Ale o tom sme už dosť podrobne písali v kapitole o falošných dejinách.
Toto je védická hviezda so symbolom MT. Magna Tartaria. Tartaria
bola ideovým predchodcom antickej doby a bola z dejín spolu s Antikou
po kataklizme úmyselne vynechaná úpravou dátumovania, čo sme si už
preukázali predtým. Josef II. drží v rukách obvyklú pomôcku velikánov a
to zasúvaciu palicu, ktorú potrebuje na oporu pri dlhšom stání a
chodení. Jeho 2,5 metrová postava po poantickej kataklizme využíva v
predpotopnom období tiež túto nevyhnutnú pomôcku, ktorú vidíme u
mnohých Velikánov. Mnohí používajú telový korzet v podobe brnenia a
tak u nich paličku nevidíme. Znakom tejto doby sú aj parochne
velikánov, trpiacich vypadávaním vlasov z dôvodu zmeny klimatu a
zloženia atmosféry po Antickej kataklizme. Hore je zrejme štylizovaný
znak Bohemie, ale 8 védických cípov má tiež.

Josef II. býva na sfalšovaných domaľovaných obrazoch Márie Terézie často zobrazený ako trpaslík, čo
je znak jeho zámerného historického poníženia okupantami.
Čech Jozef II. bol takým obrovským miláčikom ľudí v českých zemiach, že sa to muselo zachovať aj v
oficiálnych dejinných zápisoch po postkataklizmatickom období. Nešlo ho z hláv ľudí vypudiť. Preto
sa muselo zachovať aj svedectvo o neskutočných osvietenských reformách, ktoré zavádzal.
Nečudo, že mu falzifikátori nadelili aj vlastnosti hodné cirkevného nepriateľa číslo jedna. Nakoľko sa
rozhodli ho privatizovať pre cisárske záležitosti Svätej ríše Rímskej, urobili ho synom Márie Terézie.
Falzifikátori museli z hľadiska chronológie počkať kým zomrie a na smrteľnej posteli odvolá všetky
svoje reformy. Na sklonku života preto „akože vstúpil do neho diabol“ a on pľuvajúc krv na všetky
strany odvolal všetky svoje hriešne reformy a nariadenia a „zobral ľuďom všetky tie práva, ktoré patria
výsostne len Bohu všemohúcemu a nie pozemskej lúze“.
To bol razantný koniec Védizmu v Čechách a v novo koncipovanom Rakúsko Uhorsku, kde spadlo aj
vzpurné Slovensko a celý Balkán na základe cirkevného projektu ešte z predhusitského obdobia.
Socha Josefa II. bola doslova v každom Českom meste na námestí a tak sa začala hromadná
likvidácia a prísny zákaz vlastnenia jeho sôch. Len duchovné vlastenectvo a osvietenský duch pomohol
zachovať jeho dobre schované sochy. Ako napríklad táto socha v Uničove na ľavom obrázku:

Povedzte teda logicky, kto iný, ako manžel imperátorky Kataríny Veľkej by mohol byť predsedom
prvého kontinentálneho kongresu osvietenskej Ameriky v roku 1774?!
Dobre si všimnite, že socha je z rovnakého obdobia, ako maľba, akurát že socha má vladárske insígnie
a v rukách drží zrejme Všekontinentálnu Ústavu.
Módny štýl je hlavným spojovacím znakom tej doby: Štýlovo rovnaká obuv, pančuchy, nohavice,
kabátec, sako, nákrčník, účes. Ako vidíme u ostatných účastníkov kongresu, do módy práve prišli hnedé
a tmavohnedé parochne. Aj keď Josef II najbežnejšie používal svetlé, tu urobil módnu výnimku…
Uvedomte si že Predpotopná doba bola doba vzduchoplavby, rýchlej moreplavby a podzemných dráh,
preto presuny dejateľov neboli tie prezentované niekoľkomesačné cestovné patálie, ako sa nám
snažia nahovoriť. Bola to šťastná doba, doba pre ľudí a ich tvorivý rozvoj. A to inváznikom
neskutočne vadilo a stále bude vadiť, ak si s nimi konečne neurobíme náležitý poriadok.

Ako ďalší pán na holenie nám ostal syn, brat, manžel, či otec Kataríny
Veľkej, Peter Veľký.
Verte mi, že vďaka snahe o popotopnú privatizáciu jeho osoby, zrušenie
jeho ruskej pokrvnej línie, bol tento človek tak sprznený, že ani nevieme
kto to bol. Jeho zvráteným historickým osudom vyprodukovaným
falšovateľmi histórie sme sa podrobne už zaoberali a tak si povedzme, že
všetko čo o ňom píšu je absolútny blud a podvod.
Dokonca tak kúzlili s jeho dátumom narodenia a dátumom smrti, že sa v
tom ani divá sviňa nevyzná. Že vstúpil nezmazateľne do predpotopnej
histórie a zanechal nám plno významných stôp v celej Európe, to sa
zaprieť nedalo. Napriek tomu nevieme s určitosťou nič. Dokonca tak, ako
ho tu vidíme možno ani nevyzeral. Toto mohol byť kľudne jeho otec s
úplne iným menom (Peter I?) a jeho vynechanie z histórie malo svoj
významný účel. Neveríte? Uvidíte...
Keď sa v Treťjakovskej galérii nedávno robili reštauratérske práce na jeho známom veľkoplošnom
obraze, myslím že situovanom nad schodišťom, reštauratéri urobili roentgenový prieskum, aby zvážili
stav a náležitý postup pri oprave drobných prasklín. K údivu prítomných sa pod známou tvárou
ukrývala tvár niekoho iného:
Ospravedlňujem sa za zlú kvalitu,
ale mám to zdokumentované
iba z vysielania ruskej televízie.
Mňa to vôbec neprekvapilo,
lebo premaľovávanie obrazov
na potrebný „obraz boží“ je
národným športom inváznych
kultúr a falošné je všetko.
Obzvlášť ak sa tým niečo nekalé
sleduje.
A tak sa skôr, ako o tom mohlo
rozhodnúť v zahraničí, ako to
už býva pri nečakaných kultúrnych
odhaleniach, bol vydaný súhlas
s odstránením premaľby.
Toto je výsledok piplavého odstraňovania novej
vrstvy farieb odhaľujúca, že Peter Veľký nebol
taký krásavček, ako sa nám obvykle ukazuje.
Značná podobnosť tam síce je, ale prečo snaha o
také výrazné omladenie nového zobrazenia?
Čo sa tým malo skryť?
Predpotopná Védická doba nikdy nebazírovala
na telesnej kráse, ale preferovala duševnú krásu.
O tom sa pri nasledujúcich dôkazoch presvedčíme
a preto si myslím, že falšovací prerod sa uskutočnil
tak, ako u tisícky iných obrazov až po potope.
No mne to ihneď došlo na prvý pohľad:
Ak by sme poznali tvár Petra Veľkého v starobe,
mohli by sme si ho spojiť s inou chronicky známou
tvárou amerických dejín...

Pozrite si čelo, obočie, partie pri koreni nosa, samotný nos, ovisnuté očné viečka, tvar úst a formu
brady, štýl oblečenia… Škoda že nie sú rovnako natočení, bolo by to preukázateľnejšie.
Keby tento postarší Peter Veľký doteraz visel nepremaľovaný v Treťjakovskej galérii, asi by si ho
niekto náhodou už dávno spojil s ešte postarším zobrazením osoby známej z najobľúbenejších
dolárových bankoviek, teda s Benjaminom Franklinom. A to by asi nerobilo dobrotu. Preto je Peter
v Rusku do smrti zobrazený iba ako mládenec a musel dokonca chudák zomrieť dávno pred potopou.
A keď už sme sa takto rozbehli pri odhaľovaní skutočných otcov, zakladateľov Ameriky, urobme si ešte
jednu akčnú dvojku:

Tu máme rovnako natočeného Josefa II a prvého
prezidenta Georga Washingtona.
Tu niet čo komentovať, iba ak to, že Josef II má
védickú hviezdu a George asi už nemá svoj chrup…
Toť poznámka k tej duševnej védickej kráse.

Dúfam že Český národ teraz nebude žiadať premenovať Washington na Joseftown…
Amerika sa práve nachádza v čase, keď sa zhadzujú sochy „otrokárskych“ zakladateľov, pália sa
americké zástavy a národná hrdosť je za horami, za dolami, tak by to možno aj celkom šlo.
Zdalo by sa, že sme s pátraním skončili, lebo sa nemáme od čoho ďalej odraziť.
Ale nie je to tak. Tu nám pomôže Slovák M.R. Štefánik.
Ten počas svojho diplomatického pôsobenia v službách Francúzska sa
asi veľmi rád hrabal v archívoch či už národnej knižnice, alebo
diplomatickej knižnice. Ako sme si hovorili v jednej z predošlých
kapitol náhodne odhalil, že autorské dielo akéhosi málo známeho
Slováka baróna Mórica Beňovského, dostupné vo francúzskej národnej
knižnici sa diametrálne líši od jeho skutočného diela uloženom vo
francúzskej diplomatickej knižnici a tobôž už ani trochu neladí s jeho
diplomatickými zápismi v diplomatickom archíve cenných dokumentov.
Hovorili sme si o tom v kapitole pojednávajúcej o dejinách „od 20.
storočia“ a tak si len narýchlo zhrňme, že Štefánikovi to pomohlo
vybojovať u globálnych aktérov riadenia sveta Československo, včítane
Podkarpatskej Rusi a to možno aj výmenou za Madagaskar, ktorý
blahosklonne nechal Francúzom.
Podarilo sa mu pravdepodobne dojednať aj oslobodenie celého Balkánu,
ale to si nikto necení, lebo si myslí, že štáty a korporácie padajú len
tak z neba…
Dosť na tom, že úbohého Mórica Beňovského dávno po potope sprznili
totálnym prerobením jeho diplomatických zápiskov akýmsi Williamom
Nicholsonom, preložili do mnohých jazykov a zámerne šírili po celom
svete v podobe jednotného jezuitského štýlu znevažovania všetkých
Védických osobností. A pre istotu ho ešte rozpolili medzi najobľúbenejšie projekty cirkevného nového
poriadku usporiadania sveta, vracajúceho sa pred husitské osvietenské hnutie. Konkrétne polovicu
privatizovaného Beňovského dali novým Maďarom a polovicu novým Poliakom. Slovákom pridelili
iba zbojníka Juraja Jánošíka, lebo tento národ si nič iné nezaslúži. Tento národ začali trestať a trestať,
deptať a deptať, aby už nikdy nevystrkoval rožky. Sami pochopíte prečo.
Sfalšované dielo vydávané za autorský počin Mórica Beňovského, ako vidíte na obrázku, nachádzame
v dvozväzkovom vydaní dokonca aj v kongresovej knižnici USA na čestnom mieste.
Prečo ten záujem Američanov o o nejakého bezvýznamného „podhorca z Uhier“? Nemyslím, že išlo
o záujem. Skôr išlo o strach inváznikov, že nejaký kongresman, alebo dokonca prezident sa bude o túto
osobnosť náhodou z nejakých príčin zaujímať a tak bude výhodné, keď bude mať po ruke „správne
podané informácie“.
Je podivné, že niekym zámerne povytrhávané fragmenty Beňovského zápiskov v pôvodnej slovenčine
nachádzame aj na Slovensku a tvrdí sa, že sú len prekladom z francúzskeho originálu, teda evidentne
medzinárodného diplomatického predpotopného konzulárneho jazyka. Preklad do slovenčiny bol
údajne urobený v roku 1808, teda zhruba 18 rokov po kataklizme, ale pritom ešte skôr, ako ho zobral
do svojej falšovacej fabriky údajný pán Nicholson.
To dá rozum, že to tak má byť! Inak by sa každý pýtal, prečo ten poľský Maďar, či maďarský Poliak
Beniowski písal nejakou sedliackou rečou, teda vraj nikdy neexistujúcou slovenčinou. Aj tak je divné,
že komu bolo potrebné robiť prvý preklad rovno do nejakej slovenčiny, keď tu žili len negramotní
sedliaci a vrchnosť písala a čítala len po latinsky, alebo maďarsky…
Nuž k dispozícii máme len nič nehovoriace povytŕhané slovenské fragmenty a falošné dielo
Wiliama Nicholsona preloženého do mnohých jazykov v klasickom „marťanskom“ štýle jezuitov.
Bude nám to stačiť na uskutočnenie historickej kriminalistickej analýzy?

Bude musieť. Našťastie vieme ako na to. Poznáme šablóny tvorenia falšovaných dejín, poznáme zámer
autorov tejto frašky, poznáme ich rukopis, formu, ciele a motiváciu a tak si niečo rozumné určite
dokážeme poskladať.
Najprv si povedzme čím bolo predpotopné Slovensko. Bolo nielen krajinou U hôr (Uhorsko) teda
spadalo do oblasti pod severným Karpatským oblúkom, ale bolo aj Védickým centrom zmierenia.
Zničený antický Hyperborejský centrálny strom na predpotopnom území impéria Magna Tartaria
symbolicky nahrádzal Tatranský centrálny strom, vlastne už iba jeho kýpeť. Centrálny strom z
kremíkovej doby kedysi, keď čnel ešte až k oblohe, sa volal Tarta a bol považovaný za sídlo boha
Totha, boha symbolickej rovnováhy a spravodlivosti, umom a duchom vyváženého dobra a zla.
Klasickým prehodením len dvoch písmen navzájom nám to jezuiti vylepšili, ale už sme si na to zvykli.
Bratislava bola v období zakladania spojenej jednotnej
Ameriky centrom imperiálneho zmierovacieho konania,
teda niečo v duchu terajšieho zmierovacieho súdu, lebo v
predpotopnej dobe sa striktne dodržiavali kony a človek
nesmel súdiť človeka. Nikoho ani nenapadlo oficiálne
použiť židovské chucpe, tak ako je tomu dnes, že sa človek
už po narodení prehlási za právnu mŕtvolu a potom sa
dobrovoľne stane papierovou fyzickou osobou, ktorú už je
možné súdiť a zamestnávať ako otroka korporácií. (Pozri
kapitolu Právo).
V Bratislave bola aj socha imperátorky Kataríny Veľkej,
ktorú po potope drzo sprivatizovali na inváznu Máriu
Teréziu. Treba sa pýtať, prečo bola z Bratislavy odstránená. Existujú aj dokumenty, že sa Bratislave
schádzali védickí slobodomurári z celého sveta, kde tvorili jednotnú koncepciu architektúry sveta a
preto sa netreba čudovať podivným veciam, ako „jednotná koloniálna architektúra“...
Vtedy bolo ešte slobodomurárstvo chrámom vedenia, nie okultizmu, korupcie, vydierania a temného
riadenia sveta, ako to vidíme dnes. Teraz už vieme prečo inváznici zamontovali sprivatizované „svoje“
slobodomurárstvo v rámci histórie až ku Newtonovi, lebo nesmieme pochybovať, že tu bolo v terajšej
hroznej forme už veľmi, veľmi dávno…
Takzvaný Grasalkovičov palác bol vtedy imperiálny majetok a sídlo najvyššieho zmierovacieho súdu.
A odtiaľ sa môžeme odraziť.
Podľa oficiálnej histórie je pán
Grasalkovič ten nosatý husár
zobrazený na obraze vpravo.
Bolo dohodnuté, že to bude
čistý Maďar a tak sa nám takto
prezentuje.
Lenže v skutočnosti je Grasalkovič
tento védický zmierovací sudca
na obrázku vľavo, oblečený v talári.
Ten sa Slovákom neukazuje.
Nezodpovedá histografii a ani sa
zrejme v skutočnosti nevolá
Grasalkovič. Jeho tvár podlieha
dvojitej až trojitej privatizácii.
V popotopnom čase sa svet mal
vrátiť do stredoveku a tak skutočné realistické zobrazenie predpotopných tvárí nebolo pre budovanú
realitu ani trochu dobré a tak sa radšej vyprodukovali maľby v duchu „starej“ doby.

Táto skutočnosť nám dosť pomôže pri pochopení, prečo sa z kolekcie malieb a zobrazení
privatizovaných osôb vyberali vždy iba tie najhoršie a najnekvalitnejšie. Potom ani domaľovať
potrebné falzifikáty už pre umelcov popotopnej doby nebol až taký ťažký oriešok.
Neklamným znakom tohto počinu je aj samotný Móric Beňovský.
Kým my Slováci a v podstate
celý svet poznáme Beňovského
len z rytiny v stredovekom štýle,
Maďari, ktorí majú Mórica viac
v láske ako my, si vyrobili kópiu
z pôvodnej francúzskej predlohy.
Vo Francúzsku je Beňovský veľmi
váženou osobnosťou a tak sa na
neho dívajú ináč, ako my Slováci,
ktorým sa jeho význam už vyše
dvoch storočí zakrýva a odopiera.
Už v kapitole o falšovanej histórii sme vyslovili silnú domnienku, že Móric Beňovský bol jeden zo
zakladateľov jednotnej Ameriky a tvorca jej Védickej ústavy, ktorú tam presadil jeho šéf Josef II.
A teraz si urobme tradičnú dvojicu z Beňovského a údajného Antona
Grasalkoviča, ktorý nám tu akosi nesedí, lebo skutočný Grasalkovič
zomrel už tri roky pred konaním prvého kontinentálneho kongresu v
Amerike. Fotografická kvalita obrazu človeka na obraze tomu však
veľmi nezodpovedá, ani štýl oblečenia. Skôr by sa podľa fyziognómie
dalo predpokladať, že ide o Mórica Beňovského vo vyššom veku, teda
v období napríklad tesne okolo kataklizmy. Porovnajte...
Ak Beňovský zázrakom prežil kataklizmu, mohol v roku 1808 ešte aj
osobne v slovenčine napísať svoje životné príbehy a tým vysvetliť tú
prapodivnú záhadu o ktorej sme hovorili.
Sú známe indície, že Bratislavu sa nepodarilo ihneď po potope rozvrátiť
a tak sa o nej až do roku 1820 píšu nápadné bludy a smerom do dávnej
minulosti totálne somariny. Nemá zmysel niekomu niečo vyvracať, ak
nemá komplexné informácie a riadi sa tým, čo mu naservírovali
tvorcovia dejín. Tobôž nie Maďarom, ktorí nechcú pochopiť že sú
geneticky plnohodnotní Slováci a Slovania, ktorí sa spolu s Poliakmi a
Rakušanmi stali slovanskou obeťou cirkevného projektu Novej svätej ríše Rímskej. Svedčí o tom aj
skutočnosť, že sa Vatikánu nepodarilo z procesu reformy vytlačiť védický pojem Uhorsko, ktorý nie je
na mape plánovanej Viedenskej dohody. Preto sa išlo cestou pomaďarčovania Uhorska, ktoré malo
viesť salámovou metódou až k plánovaným veľkomaďarským cieľom. Osvietenský duch v druhej
polovici 19. storočia to poriadne zamotal a Anglosasmi tajne dosadený neruský Romanovský cár
potlačením Szeczényiho povstania zlikvidoval aj tie veľkomaďarské ambície. Znie to podivne, ale len
vďaka Štefánikovej dohode vo Vatikáne sa stali Maďari Maďarmi a nezostali Uhrami.
Potrebujeme sa ale vrátiť k otcom zakladateľom Ameriky.
Ak si to zhrnieme, zatiaľ máme dvoch.
Je to Peter Veľký, alias Benjamin Franklin, ktorý sa spomína aj v pančovanom diele Beňovského aj
v podaní od Nicholsona, odkiaľ vieme že boli viac než len osobní priatelia.
O jeho šéfovi Josefovi II. alias Georgeovi Washingtonovi nemôžeme mať žiadne pochyby.
Bolo by teda zaujímavé zistiť, pod akým historickým menom sa Móric Beňovský zapísal do americkej
histórie osobne.

Tu je to zamotané a tak môžeme skúsiť dve metódy. Prvá bude porovnaním fyziognómie a druhá
odhalením, kto je tvorcami želaných dejín určený ako tvorca americkej ústavy.
Ak pôjdeme cez predkladaný obrazový materiál, tak tu sa nám vnucuje vzorec, že niekto vedome
vybral najhorší obraz na priradenie k najhoršiemu. Ale môže to byť len chyták. Uvidíme.
Nie je to ťažké, zo siedmych ešte pôvodne
historikmi určených otcov zakladateľov má iba
jeden absolútne kvalitatívne hrozný obraz
zodpovedajúci tomu, ktorý bežne prezentujú
s Beňovským.
Pridelili mu meno Edward Rutledge.
Je to údajne najmladší otec zakladateľ, čo tiež
sedí, ale pri falšovaní ho použili na nekalé ciele
a novodobý historik Morris ho radšej vyradil
z hry. Prečo? Rutledge sa vraj postavil proti
ostatným zakladateľom, proti Francúzom,
od ktorých vyšlo zjednotenie Ameriky, proti republikánskym ideálom. Aj keď bol republikán vystrájal
rôzne kúsky a nestal sa prezidentom, ako piati z ostatných zakladateľov, ktorí to stihli do potopy.
Posadili ho teda „len“ do pozície guvernéra Južnej Karolíny a urobili z neho radšej krutého otrokára
vlastniaceho 50 otrokov. Taktiež zohral významnú úlohu pri vymyslenej predpotopnej americkej
revolúcii, kde ako kapitán spolu so svojim bratom bojoval v rôznych podivne vykonštruovaných
vojnách. Tie mali zdôvodniť ťažký ideologický a právny prechod do novej doby, zdôvodniť
zdecimovanie obyvateľov, dovoz otrokov a vyplniť čas na nutné zmeny védickej ústavy, deklarácií,
získanie anglickej nadvlády a hlavne logické včlenenie demokratov do systému riadenia a vlády.
Stal sa preto fiktívnym zradcom, ktorý vsadil do histórie trójských koňov Thomasa Jeffersona a
Johna Jaya. To by na znesvätenie a zneužitie takého človeka ako bol Beňovský na tento cieľ aj mohlo
stačiť. Beňovský bol zneužitý ako historická špinavá handra už trikrát. No nie je to určite naposledy.
John Jay bol potrebný na to,
aby sa do histórie dostala
táto „Jayova zmluva“ s
Anglickom z roku 1795, čo
je nereálne a vymyslené.
Uvážte - 5 rokov po potope?
Preto sa aj Jefferson akože stal
tretím Americkým prezidentom.
Dokonca v dvoch funkčných
obdobiach za sebou v čase,
keď vrcholila kataklizma.
Strašný blud. Ale účel umelého
dosadenia bol jasný.
Anglosasi „zmluvne“ ovládli
Ameriku. Demokrati sa vykľuli
z vajca, keď Jefferson akože
viceprezidentov dosadil prv židovského Aarona Burra a potom večný demokratický rod Clintonovcov.
Tak „“akože“ vznikla demokraticko-republikánska strana, ktorej otcami sa spätne do histórie všetci
zapísali. Aaron Burr sa postaral aj o fyzické odstránenie ministra financií Alexandra Hamiltona

v údajne čestnom dueli, aby sa židia mohli dejinne a „logicky“ dostať k americkému finančníctvu.
Zaujímavé…Také klasicky marťanské.
Ak sa pýtate či nebude Beňovský ešte hrať nejakú privatizačnú úlohu, tak sa skúsme pozrieť na jeho
druhú indíciu. Kto bol tvorca pôvodnej védickej americkej ústavy? Samozrejme že sa neskôr prerábala
a dopĺňala sfalšovanými deklaráciami, ale o jej pôvodcovi sa určite vedelo.
Nemusíte byť ani grafológ, aby ste zistili, že autor tejto deklarácie vyprodukoval aj väčšinu falošných
podpisov pod jej textom. Všetko to vyprodukovali po kataklizme. Ak by dátum bol novodobý, ešte by
sa to dalo prehliadnuť, ale takto páni nie! Toto nie je védická deklarácia ani náhodou. Jefferson sa
považuje za hlavného tvorcu tejto deklarácie, preto je na nej logicky tiež podpísaný.

Dobrú stopu k hľadaniu tvorcu prapôvodnej ústavy nám dáva informácia, že spolu s Jeffersonom sa na
rozbití prapôvodnej ústavy „tajne“ podieľal aj štvrtý prezident Madison. Vypracovali vraj spolu známe

rezolúcie z Kentucky a Virgínie, ktoré umožňovali rozbiť jednotu štátu a federalizovať ho. Jednotlivé
štáty potom mohli svojim rozhodnutím rozbiť jednotnú predpotopnú védickú ústavu a prerobiť ju na
modernú „demokratickú“. To je zaujímavé. Kto iný, ako reálny tvorca védickej ústavy by mal dostať
úlohu rozbiť svoju vlastnú ústavu, ak rozmýšľame po „marťansky“.
Veď to isté údajne urobil na smrteľnej posteli aj privatizovaný Josef II v európskom kontexte.
Nemá teda štvrtý prezident James Madison zámerne ponechaný v histórii rovnakú úlohu, teda
pochovať svoje vlastné reformy? Kto to vlastne je? Čítajme o ňom oficiálne historické dáta:
Áno, považuje sa za hlavného pôvodcu ústavy. Históriu svojej osoby má vymyslenú presne na
marťanský štýl. To teda tiež sedí podľa klasickej schémy falšovania dejín. Je zámerne dátumovo
posunutý do obdobia po kataklizme, aby asi prepojil históriu z Predpotopnej doby do novoveku. To tiež
vidíme napríklad u Kataríny Veľkej. Už len pozrieť ako ten údajný zradca védizmu vyzerá...
Mohol by toto byť Móric
Beňovský? Posúďte sami.

Móric Beňovský, Maďarskopoľský dobrodruh a cestovateľ
z Horného Uhorska
4. prezident John Madison na konci úradu

John Madison na začiatku úradu

Čo z toho všetkého vyplýva?
Hlavne to, že došlo k nápadným posunom v dátumoch úradovania predpotopných prezidentov. Vieme,
že ich bolo do potopy päť. Ak sa striedali podľa slobodomurárskych védických princípov, nie je možné,
že niekto bol prezidentom počas dvoch volebných období. Novú normu tam niekto dal účelovo neskôr.
Buď aby tam niekoho vsunuli, aby niekoho vyhodili z dejín, alebo predĺžili celkové obdobie pôsobenia.

Tak sa na to pozrime. Prvý prezident nemohol začať funkčné obdobie až v roku 1789, teda rok pred
potopou. To je nezmysel. Logicky začal úradovať v roku 1774 po prvom kontinentálnom kongrese.

Taktiež nemohol byť podľa pravidiel védizmu v úrade dve funkčné obdobia. Niekoho prekryl, koho
potrebovali vyhodiť z dejín, lebo im sedel v zuboch.
Josef II. Washington aj keď premenovaný, ideologicky sedel, lebo ho spravili cirkevníci synom Márie
Terézie, teda bol akoby z inváznej kasty. Naproti tomu im ideologicky ani trochu nesedel Peter Veľký.
Dokonca ho aj doma v Rusku vyhodili z rodovej línie a nahradili Romanovcami. Takže je možné, že
bol druhým prezidentom pod menom Franklin. Peter Veľký „Franklin“ mohol byť v skutočnosti aj
prvým americkým prezidentom, ale to už asi nikdy nezistíme.
Nasledujúci prezident John Adams je v poriadku, ešte si vypátrame, kto to vlastne bol.
Thomas Jefferson je falošná vsuvka v dvoch funkčných obdobiach, takže prekrýva dvoch
predpotopných prezidentov, alebo len posúva dejiny viac do novoveku. Ktovie. Uvidíme.
S Móricom Beňovským Madisonom sa tiež šachovalo v dvoch funkčných obdobiach, pokiaľ tam
nezotrvával z dôvodu, že jediný prežil kataklizmu. Uvažujme:
Od roku 1774 je funkčné obdobie piatich prezidentov 20 rokov, teda bude trvať do roku 1794.
Kataklizma prišla okolo roku 1790, teda piaty prezident už nemal šancu. Mohli byť len štyria.
Len v prípade, že štvrtý jediný náhodou prežil, mohol byť piatym znova ten štvrtý, teda M. Beňovský
„Madison“ a brániť védickú Ameriku aj po potope. Možno po vražde Hammiltona musel ujsť.
Keď sa dajme tomu niekedy po roku 1794 vrátil na Slovensko, mohol kľudne napísať tie svoje pamäte
aj v tej rodnej slovenčine.
A mohol sa v starobe stať aj privatizovaným náhradným „Grasalkovičom“ v Bratislavskom paláci.
Po jeho smrti ho museli samozrejme poriadne opľuť a odstrániť z dejín, možno vyhodiť z hrobu,
prideliť Poliakom a Maďarom. A Slovákom nasadili odvykaciu kúru. Aby už nikdy nikto z tohto národa
zbytočne nevytŕčal. To potom vysvetľuje, prečo sú Slováci najdeptanejším národom na svete.
Dalo by sa o tom ešte veľa polemizovať, no musíme svoje pátranie dokončiť.
Chýba nám do skladačky napríklad to, kto bol prezident John Adams a tiež ďalší zakladatelia.
Z okruhu priateľov Mórica Beňovského, z faktografie máme:
Stanislaw August Poniatowski védický Pruský kráľ.
No zrejme to nie je jeho skutočné meno. Poslúžilo iba poľskému účelu.
Védickú hviezdu jasne vidno, takže niet pochýb. Je to človek rovnakého
osudu, ako zdieľali ostatní védickí vládcovia, píše sa o ňom veľa
nepekného, nakoľko sa jeho osud spája s Katarínou Veľkou, ktorej mal
byť dokonca milencom, ale to už poznáme. Marťanský sloh jezuitského
formátu. Samozrejme vykreslený ako neschopný človek, ktorý rozbil v
predpotopnej dobe ešte neexistujúce Poľsko, aby ho potom bolo možné
cirkevníkmi nejako logicky vybudovať podľa projektu Novej svätej ríše
Rímskej. Tam po potope Nové Poľsko malo zohrávať významnú roľu
vzorného kresťanského štátu. Aby ho bolo možné v projekte privatizovať
a zachovať kontinuitu, nechali Poniatowského zomrieť až 8 rokov po
potope. Tým získal dostatočný kádrový profil a čas, aby sa stal
nemanželským oplodňovačom pre vstup jeho génov do rodiny
Romanovcov. Umrel vraj v exile v Rusku. Jeho údajný hrob pre istotu trikrát prenášali hore dole...
Zaujímavé a dosť zvrátené je, že v pančovanom diele Mórica Beňovského vystupuje ako Beňovského
najlepší priateľ pod menom Kazimierz Pulaski, bojuje v neexistujúcom predpotopnom Poľsku dokonca
sám proti sebe a umiera v Beňovského rukách počas vymyslenej vojny o americkú nezávislosť, aby sa
stratil z novo plánovaných Poľských dejín a bol pochovaný v Savannah v Georgii. Nie je to náhodou
zavraždený minister financií Hammilton? Zase mnohonásobná privatizácia na sto účelov...
Ťažko sa dá vymyslieť debilnejšia kombinácia klamstiev, ale účel svätí prostriedky.

Ďalším významným spoločníkom a osobným priateľom Mórica
Beňovského bol francúzsky védický kráľ Ľudovít XV.
Nechýbal medzi zakladateľmi Ameriky. Spolu s Petrom Veľkým, alias
Benjaminom Franklinom a údajným Poniatowskim tvorili realizačnú
skupinu diplomatickej výkonnej moci Magna Tartarie. S Prusom
„Poniatovskim“ bol Ľudovít dokonca pokrvný príbuzný, čo dosvedčuje
aj ich spoločná fyziognómia tváre. (P. Rusia = Pobaltská Rusia).
Dejepisci ho poslali predčasne do hrobu, nápadne v čase konania prvého
kontinentálneho kongresu v Amerike, aby tam nemohol dejinne figurovať.
Logické: keď bol Ľudovít XV. už mŕtvy, tak tam nemohol byť…
Ale potrebovali ho veľmi cirkevníci v Európe na namontovanie svojich
falošných velikánov do „nových“ francúzskych dejín. Potrebovali jeho
védický rod takmer presne podľa ruskej šablóny naočkovať svojimi
vymyslenými Habsburgovcami, Leszczinskimi, neexistujúcimi španielskymi a saskými rodmi,
cirkevnými vzťahmi, manželskými a nemanželskými vzťahmi, vojenskými vzťahmi, teda všetkým, aby
sa Francúzi mohli za svoju zhýralú védickú minulosť hanbiť. Ale hlavne, aby po potope bola
preukázaná kontunuita cirkvi na požadovanú dávnu minulosť.
Urobili to po marťansky, na drzovku, podľa známych jezuitských šablón.
Z Ľudovíta pätnásteho urobili z neho samého Ľudovíta pätnásť a poltého a
použili na to jeho obraz z čias korunovácie vo veku 16 rokov, kde ho vidíme
s charakteristickou védickou hviezdou. Vsunuli ho do histórie pod menom
Ľudovít Ferdinand - dauphin, teda s titulom a menom ktoré mal ešte pred
korunováciou, teda Ľudovít Ferdinand- čakateľ na trón.
No a ešte len tu sa začína „marťanská schizofrénia“. Na polovice rozdelený
Ľudovít XV. vystupujúci raz ako svoj syn a raz ako svoj vlastný otec bojuje
sám proti sebe, nenávidí sa, pretože v roli otca je nemilosrdný absolutista,
zhýralec, záletník a oplodňovač mileniek, intrigán a vojnový štváč, ale v roli
syna je zbožný milovník jezuitov, ktorých jeho otec vždy vyháňal. Ako syn bol
veľký moralista, milovník umenia, no proste cnostný človek. Tak ako to už poznáme z kapitoly o
vymyslených dejinách, aj jeho oženili viackrát, aby zaistil kontinuitu a pokrvné potomstvo pre cirkevný
invázny projekt s plánovanými rodmi, ktoré bolo po potope nutné nainštalovať.
A tak tento cnostný projekt „Ľudovít Ferdinand“ obsahoval španielsku manželku aj saskú manželku s
výsledným skóre osem inváznych potomkov. Aj samého seba oplodnil s Poľkou, aby to bolo ako má
byť.
No a aby sme už nechodili okolo
horúcej kaše, tu máme chýbajúceho
predpotopného prezidenta Ameriky
ktorého poznáme pod menom
John Adams a máme možnosť si ho
porovnať s Ľudovítom XV., veľkým
priateľom Móritza Beňovského.
Je tu obrovský vekový rozdiel, ale
kto vidí, ten vidí a kto nevidí, má
smolu.
Naše pátranie prináša príliš veľa
náhod a teória pravdepodobnosti
už nepustí…

Z americkej histórie máme údaje, že okolo zakladateľských aktivít sa pohybovali dvaja Adamsovci.
Mohli to byť bratia, ale aj otec so synom. Z Beňovského svedectiev zase vieme, že okrem Ľudovíta
XV. sa okolo zakladania jednotnej Ameriky motal aj jeho syn Ľudovít XVI. Oficiálne, ale nelogicky je
to síce syn do histórie vsadeného Ľudovíta Ferdinanda, ktorého zámerne vyrobili do rodovej línie.
Preto museli plagiátori urobiť celkom logicky z neho nie syna, ale až vnuka Ľudovíta XV. a urobiť
dejinné súvislosti predpotopného Francúzska tak podivné, že je to až smiešne.
Keďže máme korunovačný záznam Ľudovíta XV. v jeho veku 16
rokov, nemá logiku klamstvo, že sa stal korunovaným už vo veku
dvoch rokov a preto musel za neho vládnuť regent Filip II. Orleánsky.
Ale na vsadenie cudzej genetickej blchy do predpotopného védického
francúzskeho kožucha a mocensky účelového riadenia iného osudu
Francúzska to bola asi dobrá, klasická jezuitská finta.
História pred potopou sa dala vymyslieť úplne slobodne, preto sa len
čudujem, že to urobili tak primitívne, barbarsky, nelogicky a veľmi
šablónovito. Francúzom a Ľudovítovi XVI. a celému jeho rodu
ublížili až neskutočne a mali by sa za to naveky škvariť v pekle. Veď
uvážte:
Poslednému védickému Ľudovítovi vsadili nielen falošnú poľskú,
saskú a španielsku krv, ale ho oženili aj s neexistujúcou dcérou
neexistujúcej Márie Terézie...
Ľudovíta korunovali vraj v čase po konaní prvého kontinentálneho kongresu Ameriky, ale logika
hovorí, že to bolo o osem rokov neskôr, keď sa jeho otec stal tretím, nie druhým prezidentom Ameriky.
Teda v roku 1782. Jeho vzhľad na korunovačnom obraze totiž ani trochu nezodpovedá veku 15 rokov,
ako nám prezentujú. Jeho osud vo vykonštruovanej histórii predpotopného Francúzska plne zodpovedá
jezuitským schémam. Je to neschopný babrák, zhýralec, absolutista, vykorisťovateľ chudoby v
prospech šľachty. Je to diletant, ktorý však má svojou činnosťou vysvetliť biedu, hlad a hospodársku
devastáciu Francúzska, včítane straty zámorského vplyvu v prospech Angličanov po globálnej potope.
Nakoľko zrejme tiež zahynul počas potopy okolo roku 1790, bolo potrebné ho preniesť do nových
časov nejakou rozprávkou. Vymyslela sa francúzska revolúcia a jeho poprava lúzou. Schéma a šablóna
z ruskej histórie… Nasledovala Napoleonizácia, aby malý génius z Korziky mohol po kataklizme
papierovo poupratovať potrebné hranice projektovanej svätej ríše Rímskej. Ale to je už iný príbeh…
Obrázok vľavo som našiel náhodou vo francúzskej
kolekcii obrázkov Ľudovíta XVI. Obrázok vpravo je z
korunovácie a ten vľavo by mohol byť o osem rokov skôr,
keď ako 20 ročný bol s otcom na prvom americkom
kontinentálnom kongrese. Najprv som to chcel označiť
ako len hrubú domnienku, ale potom som náhodou našiel
aj u Američanov úplne rovnakú fotografiu, ale tentoraz
označenú ako prezident James Monroe 1758-1831…
To nesedí, lebo Ľudovít XVI. by mal byť dávno mŕtvy.
James Monroe úradoval hneď po Madisonovi, ktorého
sme dešifrovali, ako Mórica Beňovského oficiálne až v roku 1817 a vládol vraj
znova dve funkčné obdobia do roku 1825. To je zase len nezmysel.
Podľa našej úvahy a väzby na prvý kongres by to musel byť piaty predpotopný
prezident vo funkcii v období 1790-1794 podľa védickych slobodomurárskych
zásad.
To by ale musel Ľudovít XVI. kataklizmu tiež prežiť.

Podľa obrazu v Bielom dome vpravo sa ale Monroe na vypaseného Ľudovíta XVI. veľmi nepodobá, ale
to môže byť dôsledok silného zhoršenia zdravotného stavu v dôsledku kataklizmy. Veď vraj vtedy
náhle zomieralo 60% ľudí a 95% Velikánov.
Ale veď zámerné úpravy historických obrazov sme odhalili už dávno, takže skúsme pátrať iným
smerom, než je fyziognómia a anatomická podoba. Tu nás môžu ľahko klamať.
Čo z faktografie by nám mohlo pomôcť? Oficiálne sa o prezidentovi pod menom Monroe hovorí toto:
(Nerád, ale budem citovať Wikipédiu, lebo jej inak veľmi neverím, ale mnohým je bibliou...)
„James Monroe bol posledný z revolučnej generácie, ktorý zastával post prezidenta USA, a bol tiež
posledným americkým prezidentom, ktorý sa obliekal podľa "starej" rokokovej módy 18. storočia (trojrohý
klobúk, napudrovaná parochňa s vrkočom, nohavice siahajúce len po kolená). Monroe bol posledný
prezident, ktorý bol zvolený bez opozičného protikandidáta.“

Toto ale už má nejakú preukaznú hodnotu vyložene hovoriacu o predpotopných móresoch a pravidlách
védického slobodomurárstva.
Skúsme si teraz vyskladať prezidentov predpotopnej doby podľa védických princípov:
Vpravo je oficiálna verzia vymyslenej histórie, vľavo logický konštrukt v 4-ročných cykloch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Logický sled
História
1774-1778 Peter Veľký alias Franklin
George Washington 1789-1797
1774-1782 Josef II. alias Washington
George Washington
1782-1786 Ľudovít XV. alias Adams senior
John Adams
1797-1801
1782-1790 Móric Beňovský alias Madison
Thomas Jefferson 1801-1809
KATAKLIZMA 1790, ak prežili iba Beňovský a Ľudovít XVI. :
1790-1794 Ľudovít XVI. alias Madison
Thomas Jefferson
1794-1798 Móric Beňovský alias Monroe
James Madison
1809-1817
1798-1802 Ľudovít XVI. alias Monroe
James Madison
1802-1806 Móric Beňovský alias Adams junior
James Monroe
1817-1825
NÁVRAT BEŇOVSKÉHO NA SLOVENSKO-----------------------1806-1810 Ľudovít XVI. alias Adams junior
James Monroe
1810-1814 Ľudovít XVI. alias Adams junior
John Quincy Adams 1825-1829
1814-1829 Ľudovít XVI.
John Quincy Adams
1829 DEFINITÍVNA PORÁŽKA FRANCÚZOV A PREVZATIE AMERIKY ANGLICKOM
Ako vidíme, ak sa história mala stretnúť s realitou v roku 1829 a ak postvédická vláda skončila
odstránením Ľudovíta XVI., alebo jeho smrťou, bolo nutné veľmi kúzliť.
Nasadenie novej vlny, teda Andrewa Jacksona do prezidentského úradu v roku 1829 znamenalo
rapídne a nápadné zmeny v štýle a politike Americkej vlády a aby boli také drastické zmeny
ospravedlniteľné, bolo potrebné urobiť klasickú, takzvanú jezuitskú prechodovú fázu.
Poznáme už marťanské schémy, preto je jasné že si tento prechod do novej doby musí urobiť niekto,
kto je vyhodený z historických análov a musí sa o to pričiniť sám. Ak boli Ľudovít XV. a Ľudovít XVI.
pri zakladaní Ameriky nahradení otcom a synom Adamsovcami, tak prečo to nevyužiť. Takže ako
doplnkový prezident, ktorý prechod urobí bol vybraný John Quincy Adams junior, teda oficiálny syn
druhého prezidenta Ameriky Johna Adamsa, mladší Ľudovít XVI. Jeho dvojník sa vyrobil natvrdo aj s
holywoodskou fotografiou, aby to malo váhu a dôkazovú hodnotu.
Proces sa spätne začína tvoriť už pod jedným z privatizačných mien Ľudovíta XVI. Jamesom Monroe,
ktorý sám so sebou, teda s Adamsom juniorom vypracuje a presadí zrušenie pôvodných finančných
a všetkých védických reforiem, ktoré priniesla svetlá predpotopná doba. Proste menový systém musia
prevziať nosatí a demokracia urobí divadelné pozlátko rovnosti, bratstva a slobody. Musí sa jemne

zlegalizovať otrokárstvo, lebo osvietených treba vyhlušiť a nahradiť. Známou je hlavne Monroeova
doktrína izolacionizmu, ktorou sa zdôvodnilo náhle prerušenie diplomatických a obchodných vzťahov
s francúzskym, ale aj celoeurópskym systémom. Kým sa Amerika znova otvorila, všetko bolo od
základu prekopané a sfalšované, tak ako to poznáme teraz. Dosadil sa do etapy kataklizmy Jefferson,
ktorý spätne vyprodukoval do bezstraníckeho systému védických osobností systém straníkov, hlavne
demokratov. Vyhodil sa z prezidentovania Peter Veľký a figuroval už len ako minister zahraničných
vecí, ale pod iným menom tak, ako všetci védickí Velikáni predpotopnej doby.
Začiatok prezidentovania sa posunul o 15 rokov dopredu, aby sa mohli namaľovať a vsunúť
doplnkové kongresy, vyrobiť nová ústava, nové deklarácie, nové vojny, nové osobnosti, nové pravidlá
hry tak, ako sa to robilo po potope na celom svete podľa jednotného marťanského vzoru.
To by už mohol byť koniec pátrania, ale my, čo poznáme marťansko-jezuiské schémy veľmi dobre
vieme, že majetkový a genetický projekt inváznikov ide vždy zásadne po praslici, teda po ženskej línii.
Tak sa na to musíme pozrieť aj v slávnej Amerike.
Aby sme si uvedomili, ako sa klamalo, pripomeňme si dvojicu védických slobodomurárskych
pravidiel, ktoré majú Američania rovno pod nosom na nástennej maľbe v kapitole kongresu.

Pravidlo zobrazené vľavo: členom kongresu môže byť len znalý védický slobodomurár, riadne a načas
platiaci príspevky a pravidlo zobrazené vpravo : ženy a deti sa do politiky nezaťahujú. (Úlohou žien je
vychovávať, vzdelávať, tvoriť a užívať si naplno osvietenský život.)
Velikán vpravo, ceremoniálny ochranca kongresu bol inváznikmi trochu nešťastne vybraný ako
predloha pre celosvetové uniformy popotopného cirkevného projektu. Ich praktičnosť v bojových
podmienkach je absolútne otrasná, ale keďže sa vojny odohrávali po potope prevažne len na inváznych
mapách a poctivo namaľovaných obrazoch, museli určitú dobu stačiť. Aj pre Napoleona...
Čo sme týmto svedectvom minulej doby chceli povedať?
Ak už nič iné, tak oficiálne tvrdenia, že ženy, manželky védických zakladateľov boli aj prvými dámami
úradujúcich prezidentov, sú absolútna lož.
Ale americká história to tvrdí a ospravedlňuje takými nezmyslami, že to musí vzbudzovať pozornosť.
My však úlohu žien v popotopnom projekte privatizácie už dobre poznáme. Druhá strana používa
vlastné pravidlo, ktorým sa genetické a často aj majetkové prepojenie konštruuje cez ženskú líniu.

Tak sa na to pozrime, prečo nám premenovaných védických prezidentov znova a za koho oženili.
A hlavne prečo to bolo dôležité. Dokonca omnoho viac, ako je to dôležité teraz.
Prvou dejinnou záplatou vsadenou v období zámerného„izolacionizmu“
Ameriky bola Lady Washington.
Josephovi II. v amerických dejinách mala nahradiť jeho manželku Katarínu
Veľkú, ktorá mala úplne iné starosti na krku a to celé Impérium.
Úlohou tejto podivne vykonštruovanej osoby bolo sprivatizovanému
Josephovi II. doniesť správny anglický genofond, pozemkové práva vo
Virgínii a pridať k jemu prideleným desiatim otrokom ešte ďalších 84 kusov.
To sa u inváznikov cenilo. A dodatočne vysvetľuje pôvod otroctva v Amerike
realizovaný až dávno po potope. Washington počet otrokov ešte samozrejme
zvýšil, aby bol v dejinách dostatočne očiernený, ako hnusný otrokár.
Keďže Angličania majetkovo v predpotopnej Amerike a ani potom do roku
1829 neboli, museli si predkov vyrobiť z rôznych predpotopných obrazov. Už
samotnému Washingtonovi síce vymysleli dobrý invázny pôvod, ale podľa
schémy známej z vymyslenej ruskej, alebo francúzskej histórie potrebovali aby sa jeho krv nedostala
do dodanej ženskej línie a došlý majetok mu nebol priznaný. Marta Dandridgreová teda prišla ako
vdova po plantážnikovi Danielovi Custisovi aj s dvomi deťmi a obrovským majetkom, ktorým sa
zložitými dedičskými cirkusmi po svojich rodičoch a rodičoch bývalého manžela pokryli práva na
terajší Biely dom a Washingtom D.C. Rozprávka o pôvodných troch Bielych domoch to prekrýva tak
nápadne, že si to každý môže overiť. Najdôležitejší konštrukt nám známy z iných histórických šablón
však je, že George Washington bol samozrejme vraj neplodný a tak musel si osvojiť cudzie vyženené
Curtisove deti a syn z pôvodného manželstva preberá neskôr do majetku všetko čo treba… A to bola
hlavná úloha Lady Washington. Klasické invázne privatizovanie podvodom...
Keďže majetok je pre inváznikov artefakt čnejúci vysoko nad všetky iné hodnoty, vidno to aj vo
všetkých historických popisoch tejto ženy. Je jej venovaných mnohonásobne viac lásky a pozornosti,
ako samotnému prezidentovi. Vidíme obrovskú mieru stupidných detailov, ktoré nikto nemôže poznať
ani v terajšej, nieto predpotopnej dobe, vidíme nespočet obrazov, pamätníkov, pamätných mincí, bola
na bankovkách a z podtextu vyplýva že ju mali radšej ako sprivatizovaného Josefa II. Je to logické...
Ľudovítovi XV. Adamsovi pridelili v anglickom privatizačnom projekte za
manželku jeho údajnú sesternicu pod menom Abigail Smith Adamsová.
Mali spolu šesť detí z toho mal byť jeden budúci, údajne šiesty prezident
John Adams junior, teda v reále Ľudovít XVI.
Najstaršiu dcéru tvorcovia histórie vydali za vymysleného člena snemovne
reprezentantov plukovníka Williama Smitha, aby bola majetková väzba na
New York a mnohé potrebné koncepčne chýbajúce vojenské a revolučné
aktivity Angličanov v predpotopnej dobe. (New York predtým Nevark).
Dve dcéry im nechali umrieť a z dvoch zvyšných bratov, vraj neúspešných
právnikov urobili trosky alkoholikov zapadlých mimo histórie.
V biografii „prvej dámy“ Abigail Adams je úplne všetko, čo známe schémy
falšovania vyžadujú, takže to skrátime. Najprv ju chceli strčiť rovno medzi
zakladateľov Ameriky, ale potom to radšej zrušili. Urobili z nej aspoň intelektuálnu vodkyňu prezidenta
Johna Adamsa a prezentuje sa ako riadiaca osoba amerických dejín v čase jeho prezidentovania.
Oproti Lady Washington bola vraj aktívnejšia a viditeľnejšia, ale my vieme, že to je blud, ktorý
popierajú védické zásady platné v predpotopnej dobe. Hlavne že zaistila ženskú líniu prostredníctvom
najstaršej dcéry Abigail „Nabby“Adams o ktorej srdcervúcom osude sa točili filmy a dokumenty, takže
ide o podstatný prvok falošnej histórie.

Vieme totiž, že o pravde sa filmy zásadne netočia, lebo by išlo o zbytočne vyhodené peniaze…
Jeffersonovu manželku história veľmi nerieši, nakoľko nie je pre privatizačný
projekt vôbec dôležitá a aj samotný Jefferson je iba privatizačnou vsuvkou
v predpotopných dejinách. Dokonca vsuvka bola realizovaná v čase, keď sa
kataklizmatická udalosť 1790 reálne odohrávala. Do úradu ho preto nasadili ako
vdovca a dali priamo už jemu dostatok rodinných väzieb na majetkové práva a
slávne vojenské, revolučné a politické aktivity. (Náš človek, teda ho zbytočne
majetkovo neprivatizujeme...)
Na genetické a dejinné vsuvky cez ženskú líniu preto dostatočne postačili jeho
dve vymyslené dcéry „Patsy“ a „Polly“, cez ktoré sa potrebné dejinné záležitosti
hravo prepojili. Venuje sa im stále nápadne veľká pozornosť a poskytujú granty
na ich historický výskum, čo je pre naše pátranie dobré znamenie. Na skúmanie
historickej pravdy sa peniaze a granty zásadne nedávajú. Vieme že grant je
podivný projekt, o ktorý sa žiada na základe vopred definovaných výsledkov.
Že bol Jefferson správny chlapík podľa anglických morálnych hodnôt tej doby,
tak mal pre istotu zopár detí aj s jednou zo svojich otrokýň Sally Hemingsovou.
Možno to bolo najprv iba také malé zdôvodnenie, prečo sa znovu neoženil.
Nám to môže byť jedno. Aj tak je to všetko len bohapustý výmysel.
Beňovkému robil manželský projekt zrejme ten istý manipulátor, ako
Georgeovi Waschingtonovi. Alebo určite dostal rovnaký manuál...
Máme tu rovnakú privatizačnú schému s čiernou vdovou, ktorá ovdovie,
a prinesie prezidentovi majetok a syna z predchádzajúceho manželstva.
Ten prezidenta vyvlastní. A manželka sa už stane konečne historikmi
vykonštruovanou prvou dámou Ameriky. Preboha, kde je tvorivosť a
fantázia? To sa nedalo vymyslieť niečo iné a dôveryhodnejšie?
Beňovský alias Madison si jednoducho nezaslúži nejakú pannu, ale
dostane od žida Aarona Burra, mimochodom vraha védického ministra
financií „Hamiltona“, ponuku na túto ojazdenú mašinu, ktorá bude tak
zasahovať do dejín štátu, ako to úprava histórie na Deep state systém
potrebuje.
Dolley Madisonová sa preto musí vo vymyslených dejinách USA stať
miláčikom privatizérov Ameriky, musí do všetkého zasahovať, všetko
ovplyvňovať, všetko riadiť z pozadia, proste taká predchodkyňa Hillary Clintonovej…
Tvorcom dejín sa tento projekt tak páčil, že ju spätne zamontovali až k Washingtonovi, Adamsovi a
Jeffersonovi.
Beňovský - Madison si vraj Dolly preto údajne zobral už keď bol členom snemovne reprezentantov a
ona sa dokonca vraj starala o chod administratívy už aj u prvých dvoch prezidentov. Keď sa stal
Madison ministrom zahraničných vecí u vymysleného Jeffersona, kým on behal po svete, ona ešte
aktívnejšie a iniciatívne riadila administratívu Bieleho domu.
Pri prezidentovaní Madisona už bola hviezdou a módnou ikonou Ameriky, budovateľkou a
architektkou línie Bieleho domu, záchrankyňou obrazu Georga Washingtona pri požiari a
podobne...Nechajme to už na pokoji. Vieme na čo ju vymysleli a to nám úplne stačí.
Vymývaním mozgov z nej urobili historicky najpopulárnejšiu prvú dámu Ameriky, čo by mi ani tak
nevadilo, ale prečo takým bezbrehým klamstvom?
Ako sa bežní občania vymania z toho marazmu svojej histórie, ktorej bezvýhradne musia veriť?

Ešte šťastie že prišla doba, ktorá im môže otvoriť oči.
Ľudovítovi XVI. v úlohe prezidenta Monroa pridelili túto osobu, ktorú
poznáme ako Elisabeth Monroe. Bohvie, kto to je v skutočnosti. Dostal ju
do vienka, keď bol ešte len kongresmanom a urobili o tom aj falošný
cirkevný záznam. Ako sa to robilo smerom do predpotopnej doby sme si
hovorili v kapitole o histórii.
Narodila sa im vraj dcéra. V roku 1794 (štyri roky po kataklizme!) sa stal
Monroe akoby veľvyslancom vo Francúzsku, alebo ak chcete podľa histórie,
bol Georgeom Washingtonom vymenovaný za ministra Spojených štátov
pôsobiacim vo Francúzsku. Ľudovíta XVI. aj s pridelenou novou rodinou
historici preto v postkataklizmatickom čase zámerne poslali domov.
V rodnom Francúzsku mal za úlohu niečo, čo je také charakteristické pre
historických marťanov a to je, že mal sa zúčastniť ako nestranný divák svojej
vlastnej popravy počas vymyslenej Francúzskej revolúcie. Ako sme si hovorili, revolúcia mala za úlohu
nielen zdôvodniť úbytok obyvateľstva, zničené objekty a hospodárstvo, ale hlavne vyhynutie
francúzskej védickej šľachty . Mala ozrejmiť aj dôvod jej manipulatívneho nahradenia novou
cirkevnou šľachtou a vydláždiť cesty na trón vtedy koncipovanému Napoleonovi. Rozoberali sme to
podrobne v kapitole o falošnej histórii, tak si to môžete tam nájsť.
Zaujímavé je, že kým minister Madison sa tešil zo svojej vlastnej popravy gilotínou, jemu pridelená
manželka statočne tkala históriu Ameriky a prepájala Francúzov a Angličanov do minulosti Ameriky.
Urobila to napríklad tak, že zachránila pred gilotínou šľachtičnú Madam Lafaytte, za čo jej manžela
Markíza de Lafayet mohli namontovať do americkej histórie ako významného amerického
revolucionára. Spriatelila sa s neexistujúcou, pre istotu nevlastnou Napoleonovou dcérou, ktorú mohli
vsunúť do dejín za účelom vytvorenia neexistujúceho Holandského kráľovstva.
Nakoniec predsa presvedčila manžela, aby aspoň prijal do svojho domu a ochraňoval Angličana
Thomasa Paina, ktorý vraj na rozdiel od neho bol proti poprave Ľudovíta XVI.
Paine sa mu za to odvďačil tým, že drzo vliezol do Americkej predpotopnej histórie a pričinil sa o jej
dokonalé sfalšovanie.
Z Thomasa Paine urobili amerického novinára, spisovateľa a publicistu. Nechali ho síce už v 1809.
roku umrieť a jeho hrob toľko presúvali, kým sa nestratil, ale smerom do minulosti v jeho mene
nasúkali obrovské množstvo výmyslov, ktoré dodnes formujú predstavu hlúpych ovcí a charaktere a
histórii Ameriky, Anglicka a Francúzska.
Náhle tvorcovia histórie usúdili, že Monroeovci sa už po dvoch rokoch pôsobenia vo Francii môžu
vrátiť farmárčiť domov, preto ako dôvod uviedli, že Monroe nesúhlasil s Yaovou anglicko-francúzskou
zmluvou, ktorá bola do obdobia Jeffersona vsunutá ako anglický trójsky kôň. Proste neexistujúci,
vyrobený dôkaz vplyvu Angličanov už v predpotopnej dobe.
Monroeovcom sa na farme narodil syn a hneď pre istotu zomrel. Manželka začala trpieť epilepsiou a
vyhovárala sa na rôzne ťažkosti. A narodila sa zase len dcéra. Jej úlohou totiž nebolo rodiť synov a tak
to aj ostalo. Mali teda už dcéry dve.
Tu historici zvážili, že kým ešte vládne ich produkt Jefferson, by nebolo zlé, keby Monroe, podobne
ako rodné Francúzsko, historicky prepojil aj Anglicko a Španielsko do dejín Ameriky.
Takže rodina vycestovala do Európy. Tam sa urobili rôzne styčné body novej histórie s uvedenými
krajinami, ale hlavný bod bola účasť Monroeovcov na inaugurácii Napoleona Bonaparte v Paríži. Tak
klasickým trikom Ľudovít XVI. ako minister Monroe potvrdil svoju historickú popravu a uznal
nevédického vykonštruovaného nástupcu Francúzskej koruny všadeprítomného rýchleho tvorcu
hraníc, cirkevného projektanta a realizátora Napoleona.

No dali sme si za cieľ posudzovať manželky prezidentov, nie manželky veľvyslancov a tak skončme u
pani Monroeovej, keď sa stala prvou dámou. Nebola vraj takou výraznou ako jej predchodkyňa, pritom
z majetku Monroeovcov rekonštruovala Biely dom a nakoniec majetok Monroeovcov zbankrotoval…
Tak a toto je posledná žena, ktorá mohla silne prekresliť dejiny védických
predpotopných prezidentov Ameriky, ktorá vpadla do obdobia pôsobenia
Ľudovíta XVI., ktorý skončil pod menom prezident John Quincy Adams
vo védickej Americkej histórii reálne končiacej v roku 1829.
Historici jej dali podivnú podobu z tohto obrazu, kde vyzerá ako príbuzná
Kataríny Veľkej a nehodí sa do amerického štýlu, obzvlášť nie v novodobom
období po kataklizme, ale to je možno len môj dojem.
Môže to byť aj skutočná manželka Ľudovíta XVI., ale k tomu nie je žiadne
reálne spojivo. Je to vraj Luisa Adams, prvá dáma prezidenta Adamsa Jr.
Iné zobrazenia tejto osoby síce existujú, ale tam sa na seba veľmi nepodobá
a má tam klasický „anglický“ nos. Môžete si to porovnať na druhom obrázku.
Kniha s notami na harfu, ktorú Luisa hore drží, má nelogicky namiesto nôt
anglický text, čo bolo zrejme umelo vyrobené, ako nejaký jednoduchý
dôkazový prvok. Komu sa chce premaľovávať tvár?
Táto dáma má totiž za úlohu prepojiť prezidenta Adamsa s nejakým
záhadným anglickým rodokmeňom. A naozaj, ona je oficiálne potomkom
Angličanky a Američana. A Luisa sa narodila dokonca priamo v Anglicku,
čo je v Americkej histórii unikátne, ale príznačné pre nasmerovanie ženskej
línie k Londýnskej Deep state. Už chápeme, prečo sa uvádza že je len
nemanželskou dcérou Američana Joshua Johnsona a prečo sa o pôvode jej
matky Catherine Nuth vedú nekonečné spory a polemiky historikov? Na
svoju matku sa totiž podobá na spodnom obrázku až veľmi. Takže táto žena
drží genetiku tajnej moci Londýna nad celou Amerikou.
Čo sa o nej môžeme dozvedieť z oficiálnej histórie?
Jej nevlastný otec bol vraj konzul Spojených štátov v Londýne a tam sa stretla aj s budúcim
prezidentom Johnom Quincy Adamsom. Vzali sa. Vtedajší prezident John Adams st. ju veľmi nemusel,
preto sa údajne nestretávali. Proste nie sú podklady, tak vznikla takáto verzia…
Keď sa jej rodina vrátila do Ameriky, nevlastný otec zbankrotoval, zbláznil sa a umrel. Matku jej
pochovali vo Washingtone D.C. na cintoríne Rock Creek. Teda Waschington je rituálne obsadený
symbolom Londýnskej moci.
Že má Luisa niečo spoločné s projektom neruských Romanovcov potvrdzujú aj fakty, že s Adamsom
žili aj vo Francúzsku aj v Rusku, kde Adams pôsobil ako minister.
Do Ruska dokonca úplne nelogicky vzala aj svojho najmladšieho, dvojročného syna Charlesa Francisa
Adamsa, ktorý neskôr ako spisovateľ, novinár, politik a diplomat sa postaral o súčasný vhodný popis
oficiálnej histografie Ameriky. Chodili o ňom kedysi aj akési nepotvrdené zvesti, že bol jediným
nevlastným synom Adamsovcov, čo Americkí historici našťastie ostro vyvrátili. No niekto takúto bájku
zámerne asi vypustil. Rovnako ako historku, že sa s manželom v Rusku pohádali a ona musela aj so
synom cez vojnou spustošenú Európu sa 40 dní pretĺkať domov do Anglicka, kde strávila s najmladším
synom Charlesom dva šťastné roky života v Londýne.
Potom sa asi zmierili a presťahovali do Washingtonu. Ako prvá dáma prezidenta Adamsa Jr. vraj trávila
čas hraním na harfu, čítaním, umením a komponovaním hudby. Trpela samotárstvom a depresiami.
Manžela považovala za hrubého a drsného nevzdelanca a iba ticho trpela. On ju vraj považoval za
skvelú manželku, skvele sa starajúcu o chod Bieleho domu.
Klasika...

Potom doprezidentovali, ich dvaja najstarší synovia náhle akosi zomreli a manželia žili oddelene.
Jediná dcéra akousi zhodou okolností totiž tiež zomrela, ale vraj v Rusku, ešte za pôsobenia rodiny
Adamsovcov v ministerských službách. Prečo zomrela práve tam? Ďalšia rituálna kóta?
Vyzerá to tak, že hlavnú rolu tu v tejto bájke zohráva najmladší syn Charles Francis Adams Sr. , ktorý
sa v ďalšom historickom koncepte chová vyložene ako kukučie mláďa. Ide o skutočnú existujúcu
osobnosť, ktorú pomohla rozprávka o Luise Adams priniesť do Americkej fabriky historických
podvodov. Chceli sme sa zaoberať len manželkami, ale toto je dosť zaujímavé.
Konečne že máme reálneho, existujúceho človeka, ktorého vnorili do histórie
ako potomka neexistujúcich Adamsovcov. On im len dal svoje meno.
Bol to Londýnom vybraný Angličan, ktorý bol spätne zapísaný do Boston
Latin School a Harward College, aby sa mohol stať Bostonským občanom.
Aby mal dobré prepojenie, stal sa spolužiakom Daniela Webstera a študoval
s ním ešte aj právo. Webster bol neskôr ministrom zahraničných vecí za
prezidenta Harrissona. Študovali na nejakej vtedajšej Via Yuris, ktorá
produkovala poslušné, vybrané kádre do dôležitých ďiaľkovo riadených
postov.
Niečo ako absolvoval slovenský Daniel Lipšic, či prezidentka Čaputová.
Charles Francis Adams Sr. bol potom vybraný ako člen snemovne
reprezentantov v štáte Massachusetts, ale jeho poslanie bolo inde. Údajne
písal už do študentských novín, ale začalo sa to v roku 1840, keď sa stal
popredným historickým redaktorom viacerých novín a keď v roku 1846
akože kúpil bostonské noviny Whig, stal sa samozrejme šéfredaktorom.
Takéto posty sa nekupujú, ale získavajú. Aj dnes. Začal sa učiť využívať silu
médií a propagandy.
Dokonca si trúfol na prezidentskú kandidatúru, ale mu to veľmi nevyšlo.
Ale jeho hlavná úloha daná z Londýna bola spolu aj s celým štábom preverených redaktorov
vypracovať novú anglickú verziu americkej histórie. Projekt šiel u neho cez privatizáciu
francúzskych zakladateľov Ameriky Ľudovíka XV. a Ľudovíka XVI. Dostal česť byť ich potomkom
a oni dostali „česť“ niesť jeho meno. Reálny výsledok fungovania plagiátora bol takýto:
Keď v roku 1829 Ľudovít XVI. skončil ako védický prezident Ameriky, nevieme či živý, či mŕtvy, jeho
náhradník pod menom John Quincy Adams údajne začal písať svoje pamäti. Takže to nám sedí
dokonale a plne zapadá do naznačenej chronológie.
História síce oficiálne hovorí, že projekt zostal nedokončený a preto sa ho v roku 1850 ujal náš kukučí
syn Charles Francis Adams a s veľkou slávou odhalil svetu a hlavne Američanom údajné dielo svojho
slávneho otca a sľúbil, že ho dokončí pridaním zápiskov aj korešpodencie babičky Abigail Adamsovej.
No ďakujem pekne! To bude pekná historická grcanica...
Nasekali toho dosť, lebo sa objavilo dvojzväzkové dielo jeho biografie (presne ako dvojzväzková
falošná biografia Beňovského), k tomu pridali osem zväzkov denníka Johna Adamsa st., rôzne politické
spisy, poznámky, prejavy, listiny a dokumenty. Toto zatiaľ vydali bez listín verejne pod názvom „Diela
Johna Adamsa“, nech Američania vstrebávajú svoju „pravú“ históriu a zvykajú si na ňu.
Po doplnení o babičkine pamäti sa dielo v roku 1854 darovalo Massachusettskej historickej
spoločnosti, ktorá ale nepovolila kompletné vydanie projektu „Adams Papers“ do doby, kým sa z neho
nevytriedia nezmysly a nesúlad faktov. Ten sa žiaľ reviduje a triedi dodnes a vydávajú sa len
fragmenty a vedecky domyslené revidované verzie. Z klamstva už pravdu aj tak nevyrobia. Hlavne že
autor sa stal v roku 1857 členom Americkej Akadémie umení a vied. Za pravdu by nedostal asi nič…
Aj dvaja synovia Charlesa Francisa Adamsa sa stali slávnymi historikmi a politikmi a tak dielo skazy
skutočnej histórie Ameriky neustále vylepšovali.

A čo na záver tejto kapitoly?
Zaujímavé je, že sme zase svedkami falzifikácie falzifikácií. Veď Londýn naznačuje, že novodobý
Charles Francis Adams nie je pokrvný príbuzný falošných prezidentov Adamsovcov, lebo to má takto
podvodom poistené cez ženskú líniu neexistujúcich manželiek privatizovaných zakladateľov a takto si
nárokuje majetkové práva na Ameriku. A cez Clintonovskú Ameriku ticho ovláda celý svet.
Nečudo, že Americkí historici tvrdošijne bojujú o Americký pôvod Adamsovej matky a Americký
pôvod jeho samého. Deep State týmto prehľadným podvodom pritom vlastní všetko!
Rovnako ako Rusi počas obdobia vsunutých Romanovcov, ani Američania akosi netušia, že sú
korporáciou vlastnenou Londýnom zapísanou klasickou pirátskou fintou u anglickej kráľovnej.
Výsledok:
1. Deep State po globálnej kataklizme ukradol Londýn a sprivatizoval Anglicko a okolie.
2. Ukradol a sprivatizoval Washington DC a celú Ameriku.
3. Ukradol a cez Romanovcov ovládal Rusko a aj teraz ešte má pocit, že ho môže ovládať.
4. Vyrobil produkčne aktívnu Čínu a agresívny Blízky východ a presunul tam svoje záujmy.
4. Amerika je kolóniou Deep State, Amerika preto kolonizovala Nemecko, vytvorila EÚ, Nemecko
bez vlastnej suverenity teraz preto bez okolkov kolonizuje Česko a Slovensko a cez EÚ všetky
členské aj nečlenské štáty… Všetko tak končí v jednom centre moci a všetci spievajú jednu pieseň.
5. No Ameriku pritom založili védickí Rusi, Česi, Francúzi, Prusi a Slováci...
To nám dáva logiku o čo sa vlastne snažia Donald Trump a V. Putin a komu to nevyhovuje.
Globálny prediktor im síce dáva určité smerovanie, lebo potrebuje pre zachovanie budúcnosti planéty
odstaviť Deep State, ktorý už prekročil hranice únosnosti, no nie však preto, aby vrátil védickú
minulosť sveta. To veru nie. To nám musí byť jasné, aby sme nemali zbytočné ilúzie.
No ak by sa skutoční potomkovia zakladateľov v mene spoločnej minulosti a spoločnej národnej
hrdosti spojili a využili toto historické spojivo zakladateľov predpotopnej éry, mohlo by sa to využiť na
cestu odchodu z korporatívneho otroctva. No musela by sa poznať a zverejniť skutočná minulosť a
konečne začať raziť skutočná aj keď veľmi krutá pravda.
Na to však akoby nikto nemá odvahu, argumenty a ani poznanie. Veríme totiž klamstvám a chceme im
veriť...
No čas ukáže a pomalými krokmi sa možno podarí otvoriť otrokom oči.
O to sa snaží aj naše rozsiahle dielo „Kniha o globálnej lži“ z ktorej je aj táto 10. kapitola.
Kto sa nebojí krutej pravdy, tomu radi poskytneme všetky fakty, dôkazy a informácie.

