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Táto rekonštrukcia historických udalostí od Dmitrija Mylnikova bude zaujímať tých, ktorí už poznajú väčšinu
materiálov na tému Tartária, Nová chronológia, výskum Alexeja Artemieva a Alexeja Kungurova.
Po preskúmaní veľkého množstva materiálov som sa rozhodol vykonať všeobecnú rekonštrukciu udalostí, ktorá
je teraz predstavená s prihliadnutím na dostupné nové skutočnosti.
Podľa oficiálnej verzie Petrohrad založil Peter I. v roku 1703 a v roku 1712 bol oficiálne vyhlásený za hlavné
mesto Ruskej ríše.
V skutočnosti, aby sme mohli riadiť taký obrovský štát ako je Ruská ríša (ako nám to teraz predstavujú oficiálni
historici), má Petrohrad najnevhodnejšiu polohu. Je na okraji štátu, zraniteľný voči moru. Z tohto pohľadu je to
Moskva, ktorá vyzerá oveľa výhodnejšie, pretože je umiestnená v strede, čo znamená, že vzdialenosti od
okrajov sú približne rovnaké (v tom čase boli v skutočnosti kontrolované iba územia v európskej časti).
Nezabúdajme, že v 18. - 19. storočí skutočne nemáme ani rýchly transport, ani systémy rýchleho prenosu
informácií, ktoré významne ovplyvnia efektívnosť riadiaceho systému, preto sú vzdialenosti pre toto obdobie
veľmi dôležité. A z obranného hľadiska je oveľa výhodnejšia poloha hlavného mesta v strede územia štátu.
Ale z pohľadu odrazového mostíka pre budúce zajatie Ruska je najlepším miestom práve Petrohrad. Nachádza
sa na okraji krajiny, existuje priame námorné spojenie s európskymi štátmi, čo výrazne zjednodušuje logistiku
pri vedení vojenských operácií.
Výsledkom je nasledujúci scenár.
Na začiatku 18. storočia Nemci (Prusi) dobyli (ako „založili“) Petrohrad, zjavne za účasti škandinávskych
krajín. Vznikol malý štát pod kontrolou „Romanovcov“ - Holsteinovcov z klanu Oldenburgovcov, ktorých
okamžite uznali všetky západné mocnosti. Upozorňujeme, že Petrohrad bol údajne založený v roku 1703, za
hlavné mesto bol vyhlásený v roku 1712 a tieto územia boli podľa oficiálnej verzie prevedené do „Ruskej ríše“
až v roku 1721! Do tej chvíle sa oficiálne považovali za územie Švédska. Ale zaujímavé je, že všetky západné
mocnosti túto skutočnosť jednomyseľne ignorujú a začnú posielať svojich diplomatov do Petrohradu,
odovzdávať svoje poverovacie listiny Petrovi I., zakladať svoje veľvyslanectvá a obchodné misie v Petrohrade.

Potom sa táto „ríša“ Romanov-Holstein-Oldenburgov začne zmocňovať blízkych území až k Volge a taktiež
podnikne prvý pokus o zmocnenie sa Moskvy a území ňou kontrolovaných, počnúc rokom 1773 vojnou s
Moskovskou Tartariou.
Ale nevychádza. Do vojny je zapojená sibírska Tartaria s hlavným mestom v Tobolsku, ktorá vyslala na pomoc
moskovskej Tartarii armádu pod velením Emelyana Pugačova. Výsledkom je, že Moskva je obránená a
Romanovovci sú vyhodení späť k Petrovi.
Nasledovala ďalšia etapa prípravy, ktorá zahŕňala vybudovanie silného kanálového systému na začiatku 19.
storočia, ktorý mal zabezpečiť logistiku nového vojenského ťaženia. Táto kampaň sa začína v rokoch 18101811. „Bohovia“, ktorým slúži európska elita, zároveň spúšťajú jadrový útok na územia regiónu Volga a
Ural. To neumožňuje, aby prišli na pomoc hlavné sily sibírskej Tartárie, ako tomu bolo v rokoch 1773-1775.
Vojnu 1810-1815 vedú zjednotené jednotky Romanovcov a dynastie západnej Európy.
V roku 1812, na začiatku, bol zajatý Smolensk, za čo Kutuzov dostal titul „gróf Smolensk“, o niečo neskôr
Moskvu. V roku 1812 nedošlo k bitke pri Borodine, stáva sa to neskôr, v roku 1867.
Samostatná otázka je o bombardovaní Moskvy v roku 1812, ako naznačuje veľa skutočností. Je veľmi
pravdepodobné, že došlo k nejednotnosti akcií medzi pozemnými jednotkami a „bohmi“, v dôsledku čoho došlo
k takzvanej „paľbe do vlastných radov“. To znamená, že obrancovia Moskvy sa vzdali skôr, ako sa
očakávalo, invázne jednotky vstúpili do mesta, ale nestihli o tom informovať „bohov“, alebo už nemohli
proces zastaviť. Výsledkom bol obrovský jadrový výbuch nad Moskvou, ktorý viedol k známemu
najsilnejšiemu „požiaru“ z roku 1812, ako aj vystavenie osôb, ktoré sa v meste nachádzali, prenikaniu radiácie,
ktorá mala následky, na príznaky veľmi podobné radiačnej chorobe, ale vnímajú ich ako mor. Je známe, že
francúzske jednotky opustili Moskvu v roku 1812 práve kvôli údajnej morovej epidémii, z ktorej sú obviňovaní
Rusi, ktorí údajne pred ústupom otrávili všetky studne. Čo je ale tiež zaujímavé, táto epidémia sa nerozšírila za
hranice Moskvy a nezaznamenali sa žiadne prípady infekcie týmto „morom“ mimo Moskvy, čo nie je typické
pre skutočný mor. Keby to bol presne mor, potom sa mali po celej ceste ústupu objaviť ohniská infekcie,
pretože tam bolo všetko zlé so sanitáciou, berúc do úvahy vojnu.
V roku 1815 Kazaň dobyli Romanovci. Je známe, že v roku 1815 v kazanskom Kremli došlo k „obrovskému
požiaru“, ktorý zničil takmer všetky budovy, najmä delový dvor, kde sa podľa oficiálnej verzie vyrábali zbrane
na vojnu z roku 1812. Jedinou otázkou je, na koho strane tieto delá bojovali, najmä ak si myslíte, že po požiari
Romanovci v Kazani neobnovili delový dvor.
Napríklad v histórii požiaru z roku 1815 ma veľmi prekvapuje skutočnosť, že „oheň“ bol taký silný, že bola
zničená všetka výzdoba katedrály Zvestovania, vrátane sádrovej maľby, ktorú bolo treba „zreštaurovať“ po
roku 1815. Toto zohľadňuje skutočnosť, že katedrála je mohutná kamenná stavba, v ktorej nemá skutočne čo
horieť. Ako mohol oheň preniknúť do interiéru katedrály a zničiť vnútornú výzdobu, zostáva záhadou.
Súdiac podľa klimatických zmien, začiatkom roku 1815, s najväčšou pravdepodobnosťou v apríli, dôjde k
masívnemu bombardovaniu územia západnej Sibíri meteoritmi, ktoré nakoniec zničilo sibírsku Tartariu.
Už niekoľko rokov je z tohto územia spálená a rozoraná púšť, ktorá vedie k erózii ornice na rozsiahlom území.
Výsledkom je, že vznikajú prachové búrky, keď sa horné vrstvy pôdy pod vplyvom vody, slnka a vetra
premenia na prach, vystúpia do horných vrstiev atmosféry a unesú sa tisíce kilometrov, po ktorých spadnú ako
blatové dažde. Súdiac podľa dostupných dokumentárnych záznamov, podobné bahenné dažde v Európe padali
až do roku 1847.
Asi od roku 1830 začali Romanovci s rozsiahlou expanziou s cieľom anektovať Sibír. Zároveň sa obnovujú
staré zničené mestá. Od 40. rokov 19. storočia sa na Sibíri začalo s masívnou výsadbou nových lesov, pre ktoré
bola na území rovnakého altajského územia vytvorená lesná časť a lesná stráž.
Zároveň „Romanovci“ začali narýchlo písať novú históriu a vymýšľali množstvo mýtov.

Samostatný okamih nastáva s posunom o 40 rokov, ktorý sa zaznamenáva u mnohých autorov, vrátane M.Yu.
Lermontov, keď je objavený ním napísaný dokument, v ktorom sú roky 1870 a 1872 opravené na roky 1830 a
1832.

Ale ak sa roky života Lermontova posunú o 40 rokov, potom by sa s ním mal posunúť celý sled udalostí a ľudí.
Toto je Puškin a Žukovskij a vojna s Napoleonom. Okrem toho je táto verzia v dobrom súlade s novým
dátumom bitky pri Borodine, ktorá sa odohrala v roku 1867, ako aj so skutočnosťou, že prvé vydanie románu
Leva Tolstého „Vojna a mier“ obsahuje dátumy 1865-1869, ktoré ukazujú, kedy sa vojna skutočne odohrala a
sú opísané v románe.
V tomto prípade, s Pugachevom a vojnou z rokov 1773-1775, môže existovať ďalší scenár, pretože s posunom
o 40 rokov sa dostaneme k rokom 1813-1815. To znamená, že v roku 1812 Romanovci dobyjú Smolensk a
Moskvu. Sibírska Tartária začína vojnu s Romanovovcami a snaží sa dobyť Moskvu a oslobodiť Moskovskú
Tartáriu vedením Pugačevových vojsk. A práve na jednotkách Pugačevova pracujú „bohovia“ z obežnej
dráhy s jadrovými náložami, po použití ktorých sa stopy vo veľkom množstve nachádzajú tak na Urale, ako aj
v regióne Volgy a len na územiach, ktoré boli obsadené vojskami Pugačova v rokoch 1773-1775.
V tejto verzii boli jednotky Pugacheva skutočne porazené, hlavným dôvodom však nebola sila a moc
romanovskej armády, ale použitie high-tech zbraní „bohov“.
Je tiež zaujímavé, že Petrohrad má výhodnú polohu nie ako hlavné mesto Ruskej ríše, ale ako hlavné
mesto Rímskej ríše, ktoré spájalo územie severnej Európy a Škandinávie.

O „úžasných tímoch“, ktoré sa zaoberali upratovaním stôp
Pri diskusii o približnej rekonštrukcii udalostí vyvstala otázka, že po všetkých týchto katastrofách a zločinoch
museli existovať „špeciálne tímy“, ktoré stopy čistili.
Pokiaľ viem, určite existovali také „ špeciálne tímy“, ktoré pôsobili nielen na Sibíri. Nosovský a Fomenko majú
samostatnú malú knihu o tom, ako na začiatku a v polovici 19. storočia boli v európskej časti Ruska špeciálne
výpravy financované z cárskej pokladnice vybavené a pracovali na vykopávaní pohrebísk a hrobov. Za menej
ako desať rokov títo muži vykopali viac ako 7 000 kurganov! O tom čo tam našli a kde to všetko šlo, nedá sa
nič povedať. Nie sú tu nijaké súpisy nálezov, ani doklady o prijatí na uskladnenie. Ide iba o vybavenie týchto
„výprav“.

Tiež som sa raz stretol s príbehom o dobrodružstve jedného z geológov v 70. rokoch na Sibíri. Ako spoľahlivé
sú tieto informácie, nemôžem povedať, ako sa hovorí, za to, čo som kúpil, a za čo predám. A príbeh je
nasledovný.
Tento chlap pracoval v geologickej prieskumnej partii, ktorá pracovala na západnej Sibíri. Pri ďalšom postupe
na miesto sa zrútil ich vrtuľník, pričom všetci okrem tohto muža zahynul. Zázračne prežil, mal však ťažké
zranenia a popáleniny. Našli ho a zobrali miestni obyvatelia, ktorí boli podľa jeho slov veľmi zvláštni. Boli to
Rusi, a nie „obyvatelia domorodých národností“, hovorili jazykom, ktorý sa viac podobal starej ruštine.
Obliekli sa do starých jednoduchých šiat a žili vo veľkých drevených domoch. Navonok, ako hovorí, všetci
obyvatelia boli veľmi krásni. Navyše podľa neho žili oddelene, ako samostatná komunita, pretože nemali nijaké
spojenie s „pevninou“, takže nemohol sprostredkovať informácie, ktoré prežil. Ako si neskôr uvedomil, starí
ľudia boli dôrazne proti tomu, aby boli zachránení a privedení do dediny, mladí však trvali na svojom.
Vyliečili ho a vyviedli von. Napájali ho nejakými infúziami a mazali masťami na popáleniny, v ktorých ako
pochopil, bol med, nejaký druh hliny a všelijaké iné veci. Starali sa o neho dve dievčatá, ktoré podľa všetkého
určili ich vek v rozmedzí 17 - 18 rokov. Navyše, ak sa na začiatku o neho jednoducho starali, akoby bol chorý,
potom neskôr začali žiť ako manželia, ale traja spolu. Žil tam asi niekoľko mesiacov, ale ako veľmi som z toho
príbehu nepochopil (alebo si už viac nepamätám).
Všetko sa však skončilo zle. Po chvíli začal v oblasti osady lietať vrtuľník. Všetci miestni obyvatelia boli
okamžite rozrušení. Starci požadovali, aby cudzinca odviezli z dediny. Po dlhom dohadovaní, na ktoré nesmel,
prišli za ním a povedali, že istý čas musí žiť v ďalekej osade. Zobral ho tam nejaký dedo, ktorý sa s ním takmer
nerozprával, ale to mu zachránilo život. Spolu s dedkom sa na miesto nikdy nedostali. Dedko cítil, že niečo nie
je v poriadku. Od začiatku sa skrývali v akomsi úkryte v lese, z ktorého videli, že ich hľadajú niektorí ľudia vo
vojenských odevoch a maskách. Sedliakovi sa navyše viackrát zdalo, že ich teraz nájdu, ale dedko zjavne robil
niečo, okolo čoho len prechádzali. A keď vrtuľník odletel, vrátil sa spolu s dedkom do dediny. Tam sa ukázalo,
že do dediny vtrhol čistiaci oddiel, ktorý priletel v tom vrtuľníku a hľadal ich v lese. Všetci, ktorých našli, boli
zabití, dedina bola úplne vypálená. Keď sa vrátili s tým dedkom, bolo evidentné, že tam bolo všetko dôkladne
vyčistené. Pri veľkých požiaroch zhoreli všetky veci, riad, mŕtvoly. Či sa niektorému z obyvateľov podarilo
utiecť, to mu starý otec nepovedal a sám sedliak to nedokázal určiť, keďže nie je jasné, koľko ľudí bolo
upálených, a nemal veľkú chuť to zisťovať.
Nakoniec dedko vzal tohto chlapa niekam k rieke, bola tam loď, povedal mu, aby išiel po prúde, a on si len
sadol k stromu a zomrel. Akoby to len vzal a omdlel. A tento muž nakoniec odplával na člne k Ob, kde si ho
vyzdvihla nejaká motorová loď. A vrátil sa späť, ak mi pamäť neklame, v roku 1975.
Áno, pri chôdzi k rieke sa snažil zistiť od starého otca, čo sa stalo. Výsledkom bolo, že uviedol, že išlo o
zvláštnu jednotku, ktorá dlho lovila jeho rodinu. Nemohli im odolať v priamej konfrontácii, pretože s nimi bol
nejaký silný čarodejník, ktorý im pomáhal. Všetci boli zničení s najväčšou pravdepodobnosťou práve kvôli
nemu, presnejšie preto, že jeho mŕtvola nebola nájdená na mieste havárie vrtuľníka. Začali ho hľadať a podľa
všetkého našli dedinu. Preto boli starí ľudia proti tomu, aby ho v dedine nechali. Potrebovali však „čerstvú
krv“, pretože začala degenerácia, takže sa mladým ľuďom nakoniec podarilo presvedčiť starých ľudí. Chceli ho
nechať trochu žiť s nimi, aby sa z neho narodili deti, a potom ho nechať odísť na pevninu, aby ho prestali
hľadať, ale nemali čas.
Keď sa muž konečne vrátil domov, začali ho vláčiť na najrôznejšie výsluchy v KGB, kde sa pýtali na všelijaké
čudné veci, kvôli ktorým si muž uvedomil, že všetko je veľmi vážne. Nejako vystúpil z vrtuľníka, zachránili ho
a vyliečili ho, a potom odišiel preč. Nevie nič, nič mu nepovedali, iba ho posadili do člna a povedali mu, aby
išiel po prúde. Všeobecne predstieral, že o čistiacom oddiel nič nevie ani o zničení dediny. Nakoniec podpísal
dohodu o mlčanlivosti a prepustili ho.
Tento príbeh som čítal na začiatku 90. rokov a potom bol prezentovaný ako „dôkaz zločinov krvavej GEBni“.
Ale teraz si nepamätám, kde som to čítal a kto je autor. Potom som tomu nepripisoval veľký význam, nuž,
zaujímavý príbeh, to je všetko, možno aj fiktívny. Ale teraz si myslím, že tento príbeh môže byť skutočný,
pokiaľ na niektorých miestach rozprávač neklamal alebo sa nezamotal.

Borodino-1867
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Predpokladá sa, že bitka pri Borodine sa odohrala v roku 1812. Dôvodom, prečo bol tento zoznam pre autora
bezdôvodný, považované za fotografie žijúcich účastníkov Vlasteneckej vojny, ich služobné záznamy a skutočná
fotografia samotného Napoleona …

Podľa smerodajných tlačených médií v predrevolučnom Rusku bolo v roku 1912, o sto rokov neskôr, stále
najmenej 25 účastníkov bitky pri Borodine a svedkovia vlasteneckej vojny. Existujú fotografie 7 takýchto
storočných ľudí vo veku od 107 do 122 rokov. Obrázky odkazujú na oslavy 100. výročia bitky pri Borodine v
roku 1912. Dvaja veteráni boli dokonca zachytení na filmovej kamere.
Dejiny nám priniesli mená hrdinských storočných, ktorí sa zišli na volanie cára k oslavám Borodina alebo ktorí
sa týchto osláv len trochu nedožili:
1. Feldwebel Akim Vintanyuk (ďalšie možnosti Voitvenyuk alebo Voytinyuk), účastník bitky pri Borodine,
122 rokov. Podľa časopisu „Ogonyok“ č. 34 za rok 1912 mal v roku 1912 presne 133 (stotridsaťtri) rokov.
Koľko žil - vie iba Boh. Na záberoch z týždenníka, kde Voitvenyuk stojí a rozpráva s cisárom a kde pózuje v
skupine s ďalšími účastníkmi a svedkami vlasteneckej vojny, vyzerá možno lepšie ako ostatní.
„Len sa zamysli, keď hovoríš s človekom, ktorý si pamätá všetko a rozpráva veľké podrobnosti o bitke, ukazuje
miesto, kde bol vtedy zranený!“ - takto popisuje svoje dojmy z rozhovoru s Voitvenyukom Nicholas II v liste
svojej matke.
Kronikárne zábery z filmu „Carevič Alexej“ - Channel One, televízna spoločnosť „Adamovo jablko“. Cisár je
informovaný, že Feldwebel Voitvenyuk práve oslávil svoje 122. narodeniny.

(Voitvenyuk je ten, ktorý je nižší)
2. Petr Laptev, 118 rokov, očitý svedok Vlasteneckej vojny (zdroj informácií nie je známy).
3. Maxim Pyatochenkov - 120 rokov, účastník bitky pri Borodine („Ogonyok“, ref. číslo). Podľa iných zdrojov
bol „svedkom vlasteneckej vojny“, hoci podľa veku sa mohol zúčastniť. Ale zjavne bolo 120-ročných príliš
veľa aj bez neho.
4. Stepan Zhuk - 122-ročný účastník bitky pri Borodine („Ogonyok“, ref. číslo). Podľa iných zdrojov „svedok
vlasteneckej vojny“, vek 110 rokov.

Voitvenyuk, 122 rokov, úplne zľava (ten so svetlohnedými vlasmi).
Kniežatá John Konstantinovič (vpravo) a Gabriel Konstantinovič sa rozprávajú s očitými svedkami (a
účastníkmi) Vlasteneckej vojny z roku 1812 neďaleko Domu invalidov. Medzi nimi (zľava doprava): Akim
Voitinyuk, Petr Laptev, Stepan Zhuk, Gordey Gromov, Maxim Pyatochenkov. Borodino, 26. augusta 1912
5. Pavel Jakovlevič Tolstoguzov, 117 rokov,
účastník bitky pri Borodine, so svojou 80ročnou manželkou.
Možno konštatovať, že bitka pri Borodine a
vlastenecká vojna 12. roku sa stali akoby
elixírom nesmrteľnosti, ktorý dlhovekosťou
presiakol všetkých, ktorí s nimi priamo
súviseli. Nižšie sú uvedené informácie zo
stránok prvého kanála (zdroje neuvedené):
„Je prekvapujúce, že žijúcim svedkom
Napoleonovej invázie do Ruska a dokonca aj
účastníkom bitky pri Borodine sa podarilo
prežiť nielen vynález fotografie a kina, ale aj
sté výročie bitky. Na príkaz kráľa ich hľadali
po celej krajine a našlo sa 25 ľudí.“
http://www.1tv.ru/news/social/21431
Dvadsať päť ľudí vo veku 110-120 rokov! A
koľko sa ich nenašlo?
Pokračovanie:
„Pavel Tolstoguzov, obyvateľ vtedajšej
Tobolskej provincie (foto vyššie), bývalý regrút armády Alexandra prvého, dostal tiež pozvanie prísť v auguste
1912 na oslavy v Moskve.

"Mal 118 rokov. Išiel sám, videl dobre bez okuliarov, dobre počul! Ale zjavne boli spomienky na to, čo musel
počas tejto vojny prežiť a 31. júla 1912 zomrel," hovorí múzeum zamestnankyňa Yalutorovsk Albina Bolotova
“. (Z rovnakého miesta).
Dané informácie by sa dali považovať za kačicu v novinách, samotní účastníci - najatí herci alebo podvodníci,
údaj v liste Mikuláša II. možno vysvetliť jeho naivitou atď. Ale informácie o dlhovekých veteránoch sa
neobmedzujú iba na toto. O dve desaťročia skôr vyšiel článok o ďalšom účastníkovi bitky pri Borodine,
delostrelcovi Kochetkovovi Vasilijovi Nikolajevičovi, ktorý žil 107 rokov a napriek svojmu zdravotnému
postihnutiu náhle zomrel pri ceste po železnici v Rusku (o nohy prišiel počas bojov na Shipke) ). Hlavnou
vecou nie je ani vek, ale skutočnosť, že zo svojich 107 rokov, údajne najmenej 66, ktoré strávil v bojoch a
ťaženiach: začatím vojenskej cesty neďaleko Borodina, ukončil v roku 1877 vojnu s Turkami, kde sa zúčastnil
ako vojak, ktorý mal 92 rokov. (Podľa „Vládneho vestníka“ č. 192 - 2. september 1892 - s. 3).
Na potvrdenie, že vek borodinských vojakov je veľmi nadhodnotený,
možno uviesť aj fotografiu účastníka Vlasteneckej vojny F.N. Glinka,
natočená vo veku 92 rokov, v roku 1878. Nedáte mu viac ako 60 rokov.
Fjodor Nikolajevič Glinka (1786-1880); podľa podpisu,
vyfotografované v roku 1878. (K storočnici Vlasteneckej vojny v rokoch
1812-1912. Číslo 2. - M., 1912).
Referencia:
Dokumentovaný záznam o dĺžke života muža je 116 rokov. Najstarší
veterán ozbrojených síl žil 115. Medzi šiestimi mužmi s dlhou
životnosťou vo veku od 114 do 116 rokov - ani jedným Rusom.
Z úcty k vykorisťovaniu ruských vojakov nie je dôvod pochybovať o
biografiách veteránov o veteránoch z druhej svetovej vojny. Radšej by
som pochyboval o správnosti datovania bitky pri Borodine. Podľa
môjho názoru by to bolo rozumnejšie ako sa sťažovať na modernú
ekológiu a genetiku.
Trik je v tom, že okrem troch účastníkov bitky pri Borodine a niekoľkých ďalších svedkov udalostí, ktoré sú s
ňou spojené, sa nikde inde neobjavujú informácie o super veľkých jatkách v rámci historických hraníc ruského
štátu. Snáď okrem tých 20 účastníkov a svedkov vlasteneckej vojny, ktorí z rôznych dôvodov nemohli prijať
cárovo pozvanie navštíviť o sto rokov neskôr Borodina.
Aj keď veríme, že vek Voitvenyuka a jeho mladších druhov bol stanovený správne, vyzerá to viac ako čudne, že
toľko dlhoročných veteránov v jednej relatívne malej miestnej skupine. Aj 110 rokov veku je určite fenomén
svetového významu, ale tu je takých ľudí 25 a všetci sú veteráni alebo svedkami vlasteneckej vojny …
Možno uveriť pravdivosti informácií o ojedinelých prípadoch dlhého života 110-115-ročných ľudí roztrúsených
po celom svete, žijúcich v rôznych desaťročiach, ale je ťažké uveriť koncentrácii dvoch desiatok ešte viac
starých ľudí. , takmer rovnakého veku, presne na ceste Napoleona.
Ukázalo sa, že existuje aj fotografia samotného Napoleona. Počas krymskej vojny ho vyfotografoval anglický
vojnový korešpondent Fenton.
Foto titulok: „Princ Napoleon“.
Fotografia zobrazuje niekoho podobného Napoleona III., ktorý v tom čase údajne vládol (fúzatý, hrbatý a štíhly
subjekt). Je však evidentná blízkosť znakov s rovnakým bezfúzim s „malým karpálom“ na líci.

Citované dôkazy samozrejme poskytujú základ iba pre špekulatívne závery o skutočnosti falzifikátov v
dejinách 19. storočia. Pravdepodobne by ste nemali hľadať v archívoch niečo podobné ako podpísané vyššie.
A teraz niekoľko úvah o tom, kedy sa skutočne mohla odohrať bitka pri Borodine?
Alebo tak: aký dátum bitky na Borodine je najpravdepodobnejší? (Aspoň približne).

Ak nie v roku 1812, tak kedy?
Niet pochýb o tom, že taká významná udalosť, ako je bitka pri Borodine, sa nedá tak jednoducho sfalšovať, a to
ani na dátumovej úrovni. Vlastenecká vojna nebola známa iba vede, medzi ľuďmi sa o nej z nejakého dôvodu
hovorilo ako o „vojne 12. roka“. Pod takouto diplomatickou formuláciou vstúpilo do historických kníh a
literárnych diel (stačí pripomenúť aspoň Puškinov podobný výraz: „búrka 12 rokov“).
Samotná formulácia je dosť neurčitá a môže byť spojená s vojnami iných storočí, povedzme s časom
problémov v roku 1612. Napriek tomu sa použila. Prečo?
Vysvetlenie tak neurčitého znenia je, že vôbec nejde o 12. rok 19. storočia.
Je známe, že všetky kráľovské dokumenty mali dva dátumy: rok tých od narodenia Krista a rok vlády dnes už
žijúceho cisára.
Môže sa veľmi dobre stať, že vojna 12. roku znamená vojnu 12. roku vlády cisára Alexandra Pavloviča, víťaza
Napoleona.
Druhou indíciou bude porovnanie „vojny 12. roka“ s rovnako rozsiahlym konfliktom, na ktorom by sa
zúčastnilo minimálne Francúzsko.
Jedinou takouto udalosťou je francúzsko-pruská vojna, ktorá sa skončila v roku 1871.
Ak sa porovná povstanie Komún so 100 dňami Napoleona, ak sa rok 1871 považuje za odraz roku 1815, alebo
skôr naopak: napoleonské vojny mali dôsledok francúzsko-pruskej vojny, potom, ak od roku 1871 odpočítame
tri rokov, ktoré Spojencom trvalo na konci napoleonského Francúzska, dostávame približný dátum druhej
svetovej vojny.

Indície k francúzsko-pruskej vojne
Existuje veľa nejasností týkajúcich sa francúzsko-pruskej vojny, pre ktoré historická veda neposkytuje
vyčerpávajúce vysvetlenie.
Najskôr je nejasný dôvod nezasahovania Ruska do procesu vytvárania jednotného nemeckého štátu, ktorý sa
zakladá tak na slovanských krajinách, ako aj na území bývalej ruskej provincie Prusko.
Napokon je nejasné úplné nezasahovanie Ruska do ochrany slovanského obyvateľstva v Nemecku, pričom
záštitu nad Slovanmi po celom svete mali tradície vtedajšej ruskej politiky.
Nemecká ríša, ktorej geografická mapa je doslova preplnená slovanskými názvami miest a oblastí, kde ešte
stále žijú ponemčení Slovania, ktorých populácia je svojim genotypom veľmi blízka ruskému, bude vždy
ohrozovať existenciu samotnej ruskej štátnosti, ktorá sa prejaví neskôr pri vyslaní súdruha Lenina v
zablombovanom vozni a vo východnej politike Hitlera. Vytvorenie jednotného nemeckého štátu, ktoré sa bude
usilovať o ovládnutie sveta alebo aspoň o kolonizáciu Ukrajiny, bude stáť Rusko dve krvavé vojny, pád jedného
režimu, revolúciu a súvisiace dramatické udalosti a asi 30 miliónov životov v dôsledku sametnej vojny.
Nemecku sa svojho času nielenže podarilo zjednotiť, ale potom sa môže nesmierne posilniť na úkor porazeného
Francúzska. Bude to druhá nevysvetliteľná chyba ruských cisárov.

Až o desať rokov neskôr by ruská autokracia, akoby sa rozpamätala, začala hľadať spojenectvo proti
monarchistickému Nemecku s oslabeným republikánskym Francúzskom, kde bola autokracia zničená ruskými
zbraňami ... než neprirodzeným, a hlavne oneskoreným a za toto oneskorenie cársky režim zaplatí svojou
existenciou v roku 1917.
Aké je vysvetlenie dôvodov rozporuplnej politiky cárstva vo vzťahu k Nemeckej ríši? Čo vysvetľuje
nepochopiteľnú slepotu francúzskej najvyššej moci v osobe Napoleona, ktorý tiež nijako nereagoval na vznik
Nemeckej ríše, a to aj napriek zjavnej nevraživosti predovšetkým voči Francúzsku?
Ak vychádzame z toho, že Nemecká ríša pred rokom 1870 nepredstavovala žiadnu hrozbu, pretože takáto
ríša v podstate neexistovala, že zjednotenie „železa a krvi“ nie je nič iné ako ideologický mýtus, že Prusko
bolo práve oslobodené ruskými zbraňami z moci Francúzov - v tomto prípade všetko zapadne na svoje miesto.
Nemecké cisárstvo nebolo zaspané, nebolo to zohľadnené. A Napoleonova choroba, ktorou sa snažia vysvetliť
jeho pôžitok z chutí po Prusku, s tým nemá absolútne nič spoločné. Napoleon, ktorý ovládol Európu, sa napriek
všetkým svojim neduhom cítil politicky viac ako sebavedomý a mohol sa báť iba Ruska.
Po oslobodení Nemecka, nemecky pokrvnými ruskými panovníkmi, môžu Nemci mať svoju vlastnú štátnosť.
Toto je údajné vytvorenie Nemeckej ríše.
Stalo sa tak, že ruskí vojaci, ktorí svojho času mysleli na umierniť Európu, vydláždili cestu militantným
európskym nacionalizmom a skrývajúci sa pod krídlami francúzskeho orla.
Nebol zbytočný zahraničný pochod pre dobro nemeckých území Ruska, podľa slov umierajúceho Kutuzova,
nikdy nedokáže odpustiť Alexandrovi I.?
Pre Francúzsko bude zblíženie s Ruskom tiež úplne prirodzeným rozhodnutím: nenáročné Rusko je lepšie ako
dravé Nemecko.
Pokiaľ ide o ruské vládnuce kruhy, ktoré prekvapili celý svet svojou nenáročnosťou buď na územné nároky,
alebo na politický vplyv vo Francúzsku a Nemecku, ich nezainteresovanej politike sa podarilo iba zasiať
semienko závisti slávy iných ľudí medzi oslobodenými.
Úspešné represívne výpravy proti zle vycvičeným komunistickým milíciám v roku 1871 sú skutočným prvým
ovocím vojenských víťazstiev novovzniknutej Nemeckej ríše a jej labuťou piesňou sa stane totálna vojna o
vyhladenie východu o 70 rokov.
Keď posilnené Nemecko, ktoré využije povstanie v Paríži, tam zavedie vojská, obsadí Francúzsko a zmocní sa
jej Alsaska a Lotrinska, bude to prvý signál budúcej nemecko-ruskej konfrontácie. Ďalším krokom na ceste
zhoršenia rusko-nemeckých vzťahov bude vydieranie Ruska počas tureckej vojny v roku 1878, ktoré
neumožnilo ľahké zmocnenie sa Konštantínopolu.
Ďalšou nejasnosťou počas francúzsko-pruskej vojny je fakt mnohých ocenení nemeckých vojakov a
dôstojníkov s ruskými vojenskými vyznamenaniami - insígnie vojenského poriadku a rozkazy sv. Juraja za
„vojnu s Francúzmi v roku 1870“, akoby Rusko a Prusko boli spojencami proti spoločnému nepriateľovi,
ako to bolo počas zámorských ťažení ruskej armády v rokoch 1813-1814. Ak si niekto myslí, že „početné
ocenenia“ sú iba umeleckým preháňaním a že v skutočnosti hovoríme o ojedinelých prípadoch, mám na mysli
knihu od P. A. Zayonchkovského. Vládny aparát autokratického Ruska v 19. storočí. - M., 1978 - s. 182-183,
kde sa hovorí ešte kategorickejšie: (počas francúzsko-pruskej vojny v roku 1870) „boli kríže svätého Juraja
veľkoryso rozdané nemeckým dôstojníkom a insígnie rádu vojakom, akoby bojovali za záujmy Ruska.“
Nemeckí dôstojníci dostávali ocenenia až po rádu svätého Juraja, 2. stupeň (iba 4 vyznamenania zo 125, alebo
asi 3% vyznamenaní v histórii). Odvtedy sa na aukciách udeľovania cien vznášajú ozdoby nemeckých vojakov,
doplnené čisto nemeckými oceneniami.

Nášivka Nemca veterána francúzsko-pruskej vojny z rokov 1870-1871 z Württembergu, ocenený odznakom
vyznamenania Vojenského rádu svätého Juraja 4. stupňa č. 22848.
Podľa zberateľov tieto ocenenia patrili veteránovi, ktorý slúžil v 5. württemberskom granátnickom pluku (123.
pluk podľa všeobecného nemeckého číslovania) pomenovanom po kráľovi Karolovi a ktorý sa zúčastnil
francúzsko-pruskej vojny v bitkách pri Sedane, Wörte, Villers, Paríž. Zdroj: http://sammler.ru/index.php?
showtopic=3
Aj Rakúšania, ktorí sa podľa všetkého nezúčastnili francúzsko-pruskej vojny, dostali od Rusov štedrosť.
Skutočnosť, že rakúsky (a nie nemecký) veliteľ za tú istú francúzsko-pruskú vojnu bol vyznamenaný Rádom sv.
Juraja až po 1. stupeň. Z 25 vojakov ocenených týmto radom v celej histórii existencie bol 23. práve rakúšan
Albrecht Friedrich Rudolf, vojvoda z Tešínska. Ocenené boli jeho vodcovské schopnosti spolu s talentom
samotného Suvorova. Ten istý Rakúšan čoskoro získal titul ruského poľného maršala.
Okrem Rádu svätého Juraja ako pamätnej medaily, ktorý sa rozdával bez závažnejších dôvodov, naznačuje sa
toto vysvetlenie: Rusko a Rakúsko boli spojencami, čo potvrdzuje aj hodnosť obdarovaného - v tom čase
bolo zvykom dávať vysoké hodnosti najvyššiemu veliteľskému personálu spojeneckých mocností.

Návrat k datovaniu
Skontrolujme vyššie uvedený dátum borodinskej bitky (1867 alebo 1868), k dátumu pristúpenia na trón
vládnuceho cisára v tom čase pripočítajme 12, a to je rok 1855, rok smrti (na následky prechladnutia)
predchádzajúceho kráľa. Dostávame všetko rovnaký rok 1867.
Existuje možnosť, že bitka pri Borodine sa mohla odohrať nie v roku 1867, ale o rok neskôr, od roku 1868 v
deň týždňa, v ktorý sa táto bitka uskutočnila (pondelok 7. september, nový štýl / 26. augusta, starý štýl ) presne
sa zhoduje s tým istým v roku 1812. Môžete to skontrolovať tu: http://www.canto.ru/calendar/day.php

Na jeseň 1867 navštívil spisovateľ Tolstoj pole Borodino, pred napísaním posledných častí svojho eposu Vojna
a mier, dlhé a podrobné dielo, ktoré bolo populárne, zjavne pre svoju aktuálnu povahu a stalo sa predlohou pre
písanie podobných nudných eposov inými autorov. A neuvedomujú si, že Tolstoj pracoval v žánri
dokumentárneho filmu, žil ako sa predpokladá, v ére napoleonských vojen a sám si takmer nič nevymyslel.

Analógie medzi povstaním decembristov v roku 1825 a regicidom v
roku 1881
Povstanie decembristov sa uskutočnilo 13 rokov po vojne 12. roku. Ak 13 pripočítame k 1867 (pravdepodobný
čas vlasteneckej vojny), dostaneme rok 1880 - približný dátum nástupu k moci nového cisára (1881), ktorý
nikdy nezaviedol ústavu, už plne pripravenú na prijatie. Ústava bola presne to, čo požadovali povstaleckí
decembristi ... Povstaleckým vojakom bolo potom vysvetlené, že majú kričať „Ústava!“ Pretože sa tak volala
manželka následníka trónu Konštantína Pavloviča.
Sympatie vojsk výlučne s týmto synom Pavla I. možno vysvetliť nielen skutočnosťou, že bol v talianskom
ťažení Suvorov, ale aj nápadnou vonkajšou podobnosťou Konštantína, brata Alexandra I., s Alexandrom I.
súdiac podľa zachovaných obrázkov na „rubli Konštantína“, prakticky kópia - mohutná brada, gombíkový nos,
plešina chválená Puškinom a iba plnšia tvár nesúhlasí so vzhľadom Alexandra I., pretože vyzeral 10-15 rokov
pred decembrovým povstaním.
Dvojmesačný rozdiel medzi decembrovým povstaním 25. a marcovým atentátom na cisára Alexandra III. nám
neumožňuje považovať prvú udalosť iba za súčasť druhej, ktorá bola zatlačená do minulosti. Ale to sa dá tiež
vysvetliť.
Dá sa predpokladať, že zachovanie dátumu vládnutia v Rusku bolo tabu. Taký je rozmar cisárov, ako napríklad
Katarínino premenovanie rieky Yaik na Ural, len pre účasť kozákov Yaik na Pugačevovom povstaní.
Hanebné povstanie decembristov bolo nariadené presunúť do minulosti a posledný mesiac v roku, keď k nemu
došlo, dostal príkaz nahradiť z biografie zosnulého kráľa iným, aby tento mesiac nemal povesť mesiaca, v
ktorom sú zabíjaní králi.
Ak vezmeme do úvahy, že marcová vražda a decembrové povstanie sú článkami toho istého reťazca, vyvstáva
otázka: ktorá udalosť by sa mala považovať za chronologicky spoľahlivú?
S najväčšou pravdepodobnosťou sa povstanie decembristov skutočne uskutočnilo v decembri. O takýchto
hromadných udalostiach je príliš veľa povesti, aby sa skryl alebo zakryl názov mesiaca. Falšovatelia sa
uspokojili s pretlačením tohto povstania viac ako pol storočia do minulosti.
Takže vražda Alexandra, ktorá sa stala bezprostredne pred povstaním, bola presunutá z decembra 1880 na
marec 1881, aby sa tak odklepla stopa všetkým budúcim „voľnomyšlienkarom“ z radov záujemcov o históriu
ľudových povstaní, aby nemali dôvod. Urobilo sa všetko preto, aby masy nikdy v budúcnosti neurobili obdobu
medzi vraždou samotného cára hŕstkou teroristov a organizovaným povstaním celých plukov proti jeho
dedičovi.
Ak prvý nie je nič iné ako prehnanosť, druhý je koniec koncov populárnou revoltou, prvý vyprovokoval druhý.
Takáto analógia zničila masovú predstavu o posvätnej nedotknuteľnosti kráľovských osôb, o jednote medzi
kráľom a armádou, o pravosláví, autokracii a národnosti.
Pre ruského cára bolo ťažké zostať milosrdný k obyvateľstvu krajiny, kde bol zabitý jeho nemecký otec.
Preto bolo každému nariadené zabudnúť na revolúciu a cárovraždu ako na synchrónne udalosti a zodpovedajúci
príkaz bol okamžite zaslaný historikom.
Presun dátumov nepochybne poškodil chronológiu roku 1881 - prvé dva mesiace a časť decembra z toho boli
„vyhodené“.

Motívy a príležitosti
Poradie falšovania bolo nepochybne zmenené od samého vrchu, kroky na falšovanie histórie boli synchrónne
vo všetkých popredných krajinách sveta. Nie je to nič nemožné. Faktom je, že po zničení Francúzskeho
impéria (1870) sa svet nakrátko stal monopolným a ovládli ho príbuzné klany, medzi ktorých predstaviteľmi
spočiatku vládla úplná srdečná dohoda. O problémoch medzinárodnej politiky sa diskutovalo v úzkom
rodinnom kruhu.
Úloha prepisovať históriu bola ťažká, ale riešiteľná vzhľadom na obmedzený obeh vtedajšej tlače a
negramotnosť roľníckeho obyvateľstva, ktoré v tom čase v Rusku predstavovalo 90%.
Čo zostane zo skutočnej histórie v krajine, kde existoval výnimočný stav do roku 1917? Iba ústna spomienka,
iba živí svedkovia udalostí, ale rokmi ich bolo čoraz menej.
Ako už bolo spomenuté vyššie, v roku 1912 v celom Rusku bolo iba 25 osôb nájdených ako účastníkov a
svedkov Vlasteneckej vojny 12. roku (1867 alebo 1868) a skutočný vek veteránov skutočne nepresiahol 77
rokov, čo je jasne vidieť na fotkách. Teda:
Voitvenyuk - údajne 122 rokov, pravdepodobne narodený v roku 1845 (alebo 1846). V roku 1912 mal 77 rokov.
Petr Laptev, „118 rokov“, nar. v roku 1849,73.
Maxim Piatochenkov - 75.
Stepan Zhuk - 73.
Tolstoguzov - 72 atď.
Ťažšie je ustanoviť Kochetkovovu biografiu, pretože nie je úplne jasné, od ktorého času vstúpil do služby - či
už v krymskej vojne z roku 1855 alebo neskôr vo vlasteneckej vojne (áno, presne to!).
... Keď vyrástla nová generácia vzdelaných ľudí, dokončili zvyšok práce: všetko, čo sa nezmestí do
chronologickej matrice, bude vyhlásené za falošné.
Ako sa to udialo, je možné vidieť na príklade komentárov k skutočnej fotografii Alexandra Sergejeviča Puškina
(pozrite sa na Google: Puškinova fotografia, nebudete ľutovať).

Závery falšovania histórie:
Vyššie bol vykonaný pokus potvrdiť predpoklad, že história 19. storočia sa predĺžila minimálne o 50 rokov.
Teraz o tom, aký záujem by o to mohol byť pre Nemecko, Rakúsko a Rusko - veľmoci, ktoré doslova vytvorili
dejiny 19. storočia.
•
•

•
•
•
•
•

Privlastnenie majetku francúzskej šľachty po zvrhnutí napoleonského režimu pod zámienkou, že
vlastníci sú už dávno mŕtvi.
„Znárodnenie“ autorských práv na technické vynálezy a umelecké diela pod rovnakou zámienkou.
Je potrebné pripomenúť, že Puškinovej vdove bolo láskavo povolené predĺžiť práva na zverejnenie diel
jej manžela o ďalších 50 rokov.
Predĺženie pôvodu rodov šľachtických rodov a vládnucich dynastií;
Výmysel rodokmeňa, aby vládnuci klan nejakého podvodníka na papieri odvodil od právne vládnuceho
kráľa.
Pripisovanie všetkých nepopulárnych rozhodnutí minulosti s cieľom vytvoriť dobrú povesť ruského cára
a jeho potomkov.
Opodstatnenie územných a politických nárokov nových národných štátov a samotná skutočnosť
ich vzniku.

Jadrové bombardovanie nedávnej minulosti
Опубликовано 10 февраля, 2014 – 04:32
https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/jadernye-udary-nedavnego-proshlogo

Obyvateľstvo je dnes vycvičené tak, že upadne do stavu vystrašeného stáda už pri zmienke o „jadrovej bombe“,
nehovoriac o výbuchu samotnom alebo rádioaktívnej kontaminácii. Podporované sú aj rôzne mýty a legendy.
Napríklad o nemožnosti použitia jadrových zbraní v moderných bojoch - zdá sa, že táto samovražda nebude
mať pre nikoho prospech. A tak sa nám už zdá nemožné plánovať masívne jadrové útoky na naše mestá. A také
plány sa vypracúvajú! Jadrové náplne sa už používajú v ozbrojených konfliktoch, dokonca aj proti ich
vlastnému obyvateľstvu (Zničenie dvojičiek).
https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/praktika-zagovora-jadernyj-snos-911
Hmla, zobrazujúca hrozný dopad zvyškového žiarenia po jadrovom výbuchu na všetky živé bytosti, potláča
vôľu odolávať. A napriek tomu z nášho vnímania vylučuje samotné stopy po použití tejto zbrane. Myslíme si,
že je to príliš desivé, aby to bolo skutočné. Na čo treba upozorniť? Funguje to však iba na neznalých ľudí.
Špecialisti na jadro však žijú v skutočnejšom svete. Rovnako ako každý z nás nepociťujú radiáciu, ale pevne
vedia, odkiaľ pochádza, koľko je na konkrétnom mieste a čo ohrozuje. Sú to akoby rozhľadenejší ľudia. Poďme
tiež získať túto „zvláštnu víziu“ a hlbšie sa pozrieť na svet. Na posúdenie kurióznych skutočností uvedených
nižšie sú navyše potrebné minimálne základné vedomosti. Trpezlivosť na pol stránky, niekoľko výrazov a
jednotiek.
Rádioaktivita je nestabilita jadier niektorých atómov, prejavuje sa rozpadom, sprevádzaným emisiou
ionizujúceho žiarenia alebo žiarenia.
Typy žiarenia:

- Alfa častice sú pomerne ťažké, pozitívne nabité častice (jadrá hélia).
- Beta častice sú iba elektróny.
- Gama žiarenie (blízke röntgenovému žiareniu) - má rovnakú povahu ako viditeľné svetlo, má však oveľa
väčšiu penetračnú silu.
Vystavenie žiareniu na človeka sa nazýva ožarovanie. Jedná sa o prenos radiačnej energie do buniek tela. Pri
vysokých dávkach spôsobuje ožarovanie metabolické poruchy, infekčné komplikácie, leukémiu a zhubné
nádory, radiačnú neplodnosť, radiačný katarakt, popáleniny žiarením, chorobu z ožiarenia.
Pokiaľ ide o genetické mutácie, tie sa nikdy nenašli. Ani 78 000 detí Japoncov, ktoré prežili atómové
bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, nemalo nárast výskytu dedičných chorôb (kniha „Život po Černobyle“ od
švédskych vedcov S. Kullandera a B. Larsona).
Malo by sa pamätať na to, že oveľa väčšie skutočné škody na ľudskom zdraví spôsobujú emisie z chemického a
oceliarskeho priemyslu, nehovoriac o tom, že veda stále nepozná mechanizmus zhubnej degenerácie tkanív z
vonkajších vplyvov.
Aktivita je mierou rádioaktivity. Meria sa v Becquerels (Bq), čo zodpovedá 1 rozpadu za sekundu v určitom
množstve látky - (Bq / kg) alebo (Bq / m3). Curie (Ki) meria to isté. Iba toto je obrovská hodnota: 1 Ci = 37
miliárd Bq.
Ak má látka určitú aktivitu, potom vyžaruje ionizujúce žiarenie. Expozičná dávka je mierou účinku tohto
žiarenia na látku. Jednotkou merania rýchlosti expozície je mR / hod. (milli Rentgen / hod.). Ak bol človek 10
hodín vystavený žiareniu 0,150 mR / hod., Potom bude skutočná dávka žiarenia, ktorú dostal, 1,500 mR.
Existujú aj malé prvky a ďalšie jednotky (1 rem = 0,01 Sievert (Sv); 1 Sv = 100 Roentgen), ale to bude stačiť
na pochopenie základných procesov.
Žiarenie je veľmi častou vlastnosťou hmoty. Slnko je v skutočnosti obrovská vodíková bomba. Vydáva nielen
fotóny v širokom rozmedzí, ale aj množstvo iónov, ako aj gama žiarenie. Astronauti to dobre vedia. Steny
kozmickej lode nemôžu chrániť pred silou našej hviezdy ani na túto vzdialenosť. Sila, ktorá zahrieva Zem
zvnútra, súvisí aj s jadrovým rozpadom ťažkých transuránových prvkov.
Takže žiarenie je všade.
Až 14% dávky, ktorú dostávame, preniká z vesmíru (predstavte si, koľko skutočného žiarenia sme mali, keď v
roku 2010 bola ozónová vrstva znížená takmer o polovicu); 37% zo stavebných materiálov a rádioaktívnych
plynov stúpajúcich zo zeme (radón); 19% rádioaktivity pôdy samotnej; 17% z nášho tela a potravy a 13% z
lekárskych procedúr. Doslova sa kúpeme v žiarení od narodenia do smrti a sami ho vyžarujeme. Vždy existuje
žiarenie, otázkou je iba jeho sýtosť.
V jednom meste dozimeter ukazuje 0,015 mR, v inom 0,150 mR. A koľko predvedie v meste Kurchatov, ktoré
je 60 km od miesta semipalatinských jadrových skúšok? A aké nebezpečné je to pre jeho obyvateľov?
Najčastejšie v týchto prípadoch hovoríme o prirodzenej úrovni pozadia. Teda prirodzené, pre danú oblasť
obvyklé. A už tu existuje falzifikát. Napokon „spoločné pre danú oblasť“ neznamená „prirodzené“. Zápach na
skládke mesta je pomerne častý a mimoriadne stály, ale čo s tým má spoločné príroda? Toto je ľudská práca.
Bohužiaľ, existujú všetky dôvody na najtemnejšie podozrenie.

Jadrový úder z päťdesiatych rokov
Nikto nepopiera, že v období rokov 1949 - 1963 bolo územie ZSSR poškodené výbuchmi 209 jadrových zbraní
s celkovou kapacitou asi 250 Mt (megaton). Či ste o tom nepočuli? Je to zvláštne. Ale túto skutočnú ranu sme si
spôsobili jadrovými testami. To však urobili aj iné mocnosti - Softvérová vizualizácia všetkých svetových
jadrových testov SaveFrom.net.
https://www.youtube.com/watch?v=FSDbvFGgmIc
Je ťažké posúdiť, či to bolo za týchto podmienok oprávnené, ale teraz je najdôležitejšie kvantitatívne
hodnotenie toho, čo sa stalo. Sila explodovaných nábojov zodpovedá 16 600 bombám zhodeným na Hirošimu.
Rovnaké škody na našej prírode by pravdepodobne mohlo spôsobiť aj Anglicko, ktoré by dnes vypálilo celý
svoj jadrový arzenál 160 hlavíc po celom Rusku. S jednou podmienkou - zasiahnuť nemieriac, iba do lesov a
polí, zabrániť narušeniu infraštruktúry a hromadným nehodám. Zaujímalo by ma, či by sme si ako ľud Ruska
ako celok všimli takúto udalosť? S vhodným mediálnym pokrytím možno nie.
Zdá sa to neuveriteľné, ale pozrime sa, ako sa to všetko stalo v skutočnosti. Naše testy sa sústredili na 2
testovacie miesta - Semipalatinsk a Novaya Zemlya. Dostali zhruba rovnako. Semipalatinské testovacie miesto
je orientačné, pretože sa jedná o viac obývanú oblasť. Na 500 km - Barnaul, 250 km - Pavlodar, Ekibastuz a
Karaganda. Prvý jadrový výbuch tam bol odpálený v roku 1949. Do tejto doby bolo mesto Kurchatov založené
60 km od skládky. A v roku 1954 bolo založené mesto Chagan vzdialené 80 km.
Predstavte si - asi stovka atmosférických (nie podzemných) jadrových a termonukleárnych výbuchov s rôznou
silou, od 1 kilotonu do niekoľkých megatónov, bola odpálená iba za pár rokov 60 km od mesta s frekvenciou v
priemere raz mesačne. Vzhľadom na polomer zakrivenia Zeme môže bežný pozorovateľ v meste Chagan vidieť
všetko, čo stúpa na testovacom mieste nad povrchom nad 500 metrov. Ale aj z veľmi malého náboja 1 kt
vznikne charakteristická jadrový hríbik vysoký asi 3 km. A 1 megaton energie dáva hríbik vysoký 19 km.
Uvidíte to aj cez deň, dokonca aj v noci, je to stále viditeľné v Chagane v celej jeho sláve, a ešte viac v
Kurchatove.
Je to desivé, ale suché čísla nie sú také strašidelné. Pozemné jadrové výbuchy v testovacom mieste
Semipalatinsk mali celkový výbuch veľmi približne rádovo 100 Mt. Aj keby boli vyhodené do povetria v
krátkom časovom období, zóna nepretržitého ničenia by bola iba 8500 štvorcových kilometrov. Je to štvorec s
rozmermi 92 krát 92 kilometrov. Nepretržitá požiarna zóna má stále rozlohu 107 x 107 km štvorcových (iba v
púšti nie je čo horieť). A to všetko je dosť v medziach mnohouholníka, a nie vôbec v polovici krajiny. Ak

vezmeme do úvahy, že testy sú časovo rozložené na niekoľko rokov, potom je to v zásade celkom znesiteľné.
Ukázalo sa, že nie sú takí fanatici, títo jadroví vedci, aby pokojne žili v slávnom meste Kurchatov.
Existuje iba jedno ALE - žiarenie. Napokon, ako nám bolo povedané, je najstrašnejšie a najškodlivejšie.
Všadeprenikajúci neviditeľný nepriateľ. V našom prípade by s jednostupňovou detonáciou priemerných bômb
indikovaného celkového výkonu dostal štvorec územia s rozmermi 240 x 240 km radiačný dopad smrteľného
výkonu 30 Sv (Sievert). Aj osoba s dávkou 0,05 Sv sa už považuje za ožiarenú. Avšak šírenie výbuchov v čase
tiež zbavuje tento škodlivý faktor jeho sily.
Pokiaľ ide o rádioaktívne izotopy, musíte najskôr pochopiť, odkiaľ pochádzajú. Samotné jadrové zariadenie
má určitú hmotnosť, obsahuje urán, plutónium atď., Ale v malom množstve (desiatky kilogramov). Keď dôjde k
výbuchu, všetko sa zmení na paru a je nosičom izotopov. To, čo sa odparí bez toho, aby sa spálilo v reťazovej
reakcii, následne predstavuje rádioaktívnu kontamináciu. Okrem toho sa časť reagujúceho náboja rozpadne na
ľahšie rádioaktívne izotopy. To je tiež znečistenie. Nakoniec odchádzajúce gama žiarenie, ktoré prepichne
okolitú látku, bombarduje jej atómy a niektoré z nich sa prevedú na izotopy. To je indukovaná rádioaktivita.
Je potrebné poznamenať, že počas vzdušných jadrových výbuchov (viac ako 30 ... 50 m nad povrchom) je
väčšina rádioaktívnych izotopov emitovaná vysoko do atmosféry. Samozrejme sa rozptyľujú a znečisťujú, ale
na rozsiahlom území, niekedy rozptýlenom po celej planéte. Izotopy všeobecne vypadávajú zo stratosféry až po
niekoľkých rokoch. Preto je možné s prihliadnutím na poveternostné podmienky pracovať na skládke pomerne
bezpečne.
Ďalším poľahčujúcim faktorom je návrh fúzneho náboja. To boli tie, ktoré sa hlavne testovali. Emisie izotopov
sú tam oveľa menšie z hľadiska výkonu. A to sa deje aj počas vojny, pretože nepriateľ nepotrebuje špinavé
územie. Všeobecne sa zdá byť realistické, že v dôsledku semipalatinských testov boli izotopy rozptýlené na
ploche najmenej 9 miliónov kilometrov štvorcových. Celkové pridané rádioaktívne pozadie z výbuchu je 100
Mt. Na tomto území to môže byť 58,4 kurie na štvorcový km, čo vo všeobecnosti nie je smrteľné. V skutočnom
živote by navyše mohla byť rozptylová plocha mnohonásobne väčšia.
Pre porovnanie, únik z černobyľskej havárie priniesol 10-krát menšie celkové znečistenie, ale jeho hustota bola
veľmi heterogénna. Na priľahlom území vzdialenom niekoľko kilometrov je veľmi vysoká aktivita a na
periférii pásma, ktoré zasahuje do Brjanska a Penzy, sú ukazovatele nízke. Hlavný rozdiel je v tom, že v
Černobyle, ktorý vytvára jadrovú hubu a prenáša izotopy do vyšších vrstiev atmosféry, sa nevyskytoval silný
stúpavý prúd. Väčšina z nich sa usadila v bezprostrednej blízkosti. A černobyľská nehoda vystrašila všetkých
nie emisiou žiarenia, ale hrozbou výbuchu kritického množstva paliva - pocitom konca všetkého života na
planéte.
Všeobecne je zrejmé, že jadroví vedci Kurchatov-Semipalatinsk nie sú vôbec samovrahovia, hoci sa usadili 60
km od miesta jadrových skúšok. Zároveň budeme musieť pripustiť, že skutočne hodnotia jadrovú hrozbu,
pretože vedia viac. A v našej predstavivosti veľmi zveličujeme škodlivé vlastnosti a následky použitia
jadrových nábojov.

Dopad jadrového výbuchu na podnebie
To však neznamená, že gigantická časť izotopov, tepla a prachu vrhnutá do horných vrstiev atmosféry v
dôsledku výbuchu 530 jadrových bômb neovplyvnila podnebie a „prirodzené rádioaktívne pozadie“. Pred
týmito udalosťami nikto nemeral pozadie a nemáme s čím porovnávať. V rámci svojej prvej konferencie ukázal
Alexey Kungurov fotografie rezaných stromov. Tam, pozdĺž letokruhov, sa zmena klímy jednoznačne dala
vysledovať v 60. rokoch. Po tomto čase sa letokruhy zmenšili. Medziročný rast výrazne poklesol.
Najmä moji rodičia potvrdili počas týchto rokov zmenu podnebia. Boli to vtedy tínedžeri a žili v Čuvašii. Podľa
nich boli zimy chladné až do 60. rokov. Takmer každý december boli 2 ... 3 týždne mrazy pod -25 ° C. Leto
bolo naopak veľmi horúce. Podľa toho bol ročný rast stromov veľký. Rastú v lete. Potom sa zimy oteplili, až na
-15 ° C a letá boli chladnejšie. Medziročný rast sa znížil. Takto to pokračovalo až do posledných „klimatických
atrakcií“.

A jaj! Zhodou okolností sa maximálny počet atmosférických jadrových skúšok vykonal presne v posledných
niekoľkých rokoch pred rokom 1963. Práve tento rok sa jadrové mocnosti dohodli, že budú vykonávať skúšky
iba pod zemou. Prečo sa to stalo? Zrejme zaznamenali skutočné globálne zmeny podnebia a zľakli sa. Myslím
si, že toto je najpravdepodobnejšie vysvetlenie spomalenia ročného rastu stromov od 60. rokov.

Rany našej zeme
Teraz o hlavnej veci, kvôli ktorej sa všetko začalo. Pozrime sa na vlastné oči, ako rýchlo sa uzdravujú rany
zeme spôsobené jadrovým úderom.
Na začiatku vidíte jazero Chagan (neďaleko testovacieho miesta Semipalatinsk). Vznikla umelo v roku 1965 v
dôsledku výbuchu 170 kilotonovej termonukleárnej nálože umiestnenej vo vrte hlbokom 178 metrov v koryte
riečky Chagan.
Vo výsledku sme dostali to, čo sme chceli nekonečné jazero na napájanie dobytka,
hlboké 100 metrov a priemerom 450.
Rádioaktívne pozadie zostalo dnes, po
polstoročí, vysoké. Je to pochopiteľné,
podzemné výbuchy sa od toho líšia. Všetky
izotopy sa ukladajú na pôdnych časticiach a
naďalej emitujú.
Úroveň žiarenia okolo jazera (tvoreného
hlavne rádioaktívnymi izotopmi kobalt-60,
cézium-137, europium-152 a europium-154)
dosahuje (v roku 2000) 2-3, na niektorých
miestach - až 8 miliroentgénov / hodinu
(prírodná)
pozadie
0,015-0,030
miliroentgénu / hodinu). Rádioaktívna
kontaminácia vody v jazere na konci 90.
rokov sa odhadovala na 300 pikocurie / liter
(maximálna prípustná úroveň znečistenia
vody z hľadiska celkovej rádioaktivity alfa
častíc je 15 pikocurie / liter). Formálne sú to
strašné následky. ALE! Napriek tomu sa
jazero celé tie roky používalo na napájanie
hospodárskych zvierat, teda na zamýšľaný
účel! Počas 50 rokov to neviedlo k
znateľným porážkam hospodárskych zvierat a pastierov. Inak by tam nechodili pravidelne.
Projekt "Taiga" 1971 Súradnice 61º18´20 N a 56º35´56´´ východnej zemepisnej dĺžky. Jednalo sa o
jednorazový podzemný výbuch troch náloží s veľkosťou 15 kiloton, aby sa otestovala možnosť vybudovania
kanála Pechora-Kama. Výsledkom bol vznik jadrového jazera medzi lesmi. V záverečnom projekte sa
plánovalo odpáliť asi 280 takýchto nábojov. Projekt bol zrušený. Tu vidíte fotografie krátera a video výbuchu.
http://www.trp.su/interesting/28/57/. Podľa oficiálnych údajov nedošlo k žiadnej závažnej rádioaktívnej
kontaminácii. Rýchlosť dávky gama žiarenia na vrchole hromady 15 rokov po výbuchu bola 0,060-0,600
miliroentgénov za hodinu nad hladinou vody, ktorá zapĺňala priekopu, až do 0,050 mr / hodinu. A na obrázkoch
nižšie môžete vidieť moderný vzhľad tohto lievika. Už celkom obyčajné jazero.

Hirošima. Na snímke japonské mesto po leteckej explózii 15 kt bomby vo výške asi 500 metrov.

A dole - to isté mesto, o pol storočia neskôr. Ako vidíte, prekvitá. Tragédia zostala iba v pamäti pozostalých.
Hneď ako sa zmení generácia, môžete bezpečne prepísať históriu a vymazať túto skutočnosť. Nikomu to
nebude chýbať …

No a teraz tá zábavná časť
Na území Ruska sa nachádza veľké množstvo zvláštnych jazier. Mnohé sú dokonale guľaté. Ich pôvod je
zvyčajne nejasný. Najčastejšie sa im hovorí krasové jazerá. Toto je veľmi výhodná poloha, pretože to
vysvetľuje poruchu v zemi akéhokoľvek tvaru a úplne z ničoho nič. Okrem toho je takmer nemožné to
spoľahlivo ustanoviť. To znamená, že to nikto nebude dokazovať. To znamená, že akoby sme tu museli vziať
slovo vedcov.
Ale všeobecne je kras dutinou v hrúbke rozpustnej horniny, ktorá vznikla pod vplyvom vody nasýtenej oxidom
uhličitým. Takými horninami sú sadra, vápenec a niektoré ďalšie. A ak sa v zemi vytvoril okrúhly lievik veľký
2 km, znamená to, že podobná dutina mala byť po stáročia vymývaná pod zemou. Určite sa niekedy také veci
stali, ale zďaleka nie je všade vhodné zloženie pôdy. A podivné jazerá existujú vo veľkom množstve na úplne
iných miestach s jasne odlišným zložením pôdy. To znamená, že krasová hypotéza je nepresvedčivá.
Navyše tieto podivné jazerá majú často hladinu vody vysoko nad neďalekými riekami. A ich názvy sú úplne
nezvyčajné - Diablovo jazero, Šajtánske jazero, Adovské jazero ... Miestni obyvatelia majú s týmito jazerami
vždy spojené rôzne legendy. A toto všetko hovorí o jednej veci - také jazerá sa líšia od bežných, nebojím sa
tohto slova, prírodného.
Pozrite sa na nádherné „Mŕtve
jazero“ iba 20 km od Penzy.
Absolútne okrúhle, s priemerom
450 m. Na internete sa
predpokladá, že je to výsledok
ťažby rašeliny. Budúci ťažiari
rašeliny
zjavne
nielenže
prejavili rozvinutý zmysel pre
estetiku, vďaka čomu sa
banálny kameňolom zmenil na
geometricky správne povodie,
ale tiež opatrne vylial val okolo
celého jazera. Tento násyp
údajne chránil rašelinu pred
eróziou, ale v skutočnosti je to
veľmi podobné vyvrhovaniu
pôdy z lieviku jadrového
výbuchu.
Prečo
jadrový?
Posúďte sami, tu je lievik z
obyčajnej explózie porovnateľnej sily.

Ani pri pozemnom jadrovom výbuchu pôda netvorí taký charakteristický kužeľ. A pri výbuchu v určitej výške

sa všeobecne niekedy pozoruje iba vrúbkovanie pôdy od rázovej vlny. Ak je munícia odpálená dostatočne
vysoko, nemusí byť vôbec žiadny kráter. Existujú stredné možnosti - prvky odparovania a vyvrhovania časti
pôdy, prvky pretavenia. Lievik jadrového výbuchu nemusí byť úplne guľatý, pretože pôda v jej hmote je iná.
Prirodzene bude odolávať vplyvom rôznymi spôsobmi. Stále sa však výrazne líši od lievika iného pôvodu.
Mimochodom, neexistujú žiadne bomby naplnené obyčajnými výbušninami, ktoré by zároveň nemali takú silu,
aby výbuch zanechal kráter 450 m. Ako si pamätáme, bude to vyžadovať 170 000 ton TNT (projekt „Chagan“ ).
Takýto zázrak nemôžete priniesť lietadlom "Ruslan" a potiahnuť ho.
Mnoho vecí je z týchto pozícií dobre vysvetlených. Napríklad zhutnenie pôdy nárazovou vlnou môže dobre
vytvoriť vodotesnú šošovku, ktorá udržuje vodu nad normálnou úrovňou. Podľa môjho názoru ide o lievikové
jazerá v Kirovskej oblasti (vidieť, listovať v týchto stránkach). V článku na odkaze sú vynikajúce fotografie,
samotné jazerá a spodný reliéf sú popísané veľmi podrobne. Ja osobne nepochybujem o ich jadrovom pôvode.
http://books.google.ru/books?id=sO7qQdNuixgC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BE
%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%B2&source=bl&ots=v8d2PRrSst&sig=mmgc34Wojwh9R76JyA6msKXCkLI&hl=ru&sa=X&ei=7HQR
T_vwGsOr-galnpzmAg&ved=0CCEQ6AEwAA%23v=onepage&q=%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE
%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&f=f
Skutočnosť, že niekoľko jazier je spojených pod zemou, túto verziu vôbec neničí a automaticky z nich nerobí
kras. Je známe, že v podzemí existuje rozvinutá sieť podzemných chodieb. Samotné priechody, podzemné
dutiny alebo východy na povrch mohli byť cieľmi. Navyše v tomto prípade veľká hĺbka lievika hovorí iba o
prehĺbení náboja. Dnes, ak je to potrebné na zničenie podzemných objektov, tak to robia. Ťažká a odolná
jadrová zbraň, ktorá vysokou rýchlosťou padá zhora, vniká do pôdy niekoľko metrov a exploduje tam. To
vytvára potrebnú rázovú vlnu. Lievik sa ukáže byť úplne rovnaký.
Po celom Rusku existuje veľa takýchto lievikov naplnených vodou s veľkosťou od 100 m do niekoľkých
kilometrov. Neexistuje spôsob, ako vymenovať všetko. Každý ich nájde sám, bez väčších ťažkostí. Rád by som
upriamil vašu pozornosť iba na Čuklomské jazero v oblasti Kostroma.

Jeho priemer je asi 10 km a tvar pobrežia je veľmi podozrivý. Aj keď sú rozmery skutočne gigantické, nemožno
ich vysvetliť teóriou meteoritov. Navyše, čo sa týka rozmerov, bolo by to prirovnané k asteroidu. Opäť

neexistujú žiadne pozemné výbuchy charakteristické pre mechanickú zrážku tuhých telies výbušného typu.
Mohlo sa tak stať iba v dôsledku silného leteckého jadrového výbuchu, pravdepodobne viac ako 100 Mt.
Epicentrum sa malo nachádzať niekoľko kilometrov nad povrchom. Za takýchto podmienok nárazová vlna
tlačí pôdu desiatky metrov do hĺbky, ale k jej katapultovaniu nedôjde. Výbuchy tohto druhu sa používajú na
zničenie pozemných objektov a obyvateľstva na veľkej ploche s polomerom asi 1 000 ... 2 000 km. Okrem toho
je úplné zničenie možné v okruhu 50 ... 80 km a ďalej so vzdialenosťou tiež klesá sila škodlivých faktorov.
Na základe všetkého vyššie uvedeného môžeme s istotou povedať, že na území Ruska (zatiaľ sa nechystám do
záležitostí iných ľudí) došlo k mnohým výbuchom, jadrovým alebo iným, s veľmi podobnými škodlivými
vlastnosťami. Či sa tak stalo za jeden deň alebo v priebehu storočí, zatiaľ nie je jasné. Použitím Paganelovej
metódy, sedením v kancelárii a prezeraním máp sa to dá len ťažko zistiť. Je potrebné zhromaždiť veľa faktov,
vzorky pôd zvláštnych jazier, merania dočasného zaplavenia pôdy, urobiť zárezy a skontrolovať zloženie a
rozmiestnenie násypov, stopy po topení, všeobecne, vykonávať bežné práce, za ktoré sa vedci radi chvália a za
to, čím ich vlastne kŕmime. Z nejakého dôvodu sa v tomto smere nerealizuje žiadny výskum.
Až do tohto okamihu môžete kričať, že nič nebolo dokázané. Je to tak, existuje však závažná hypotéza, ktorá
nebola vyvrátená. Stane sa samozrejme čokoľvek, ale ten, kto nič nerobí, sa nemýli. A stále sa snažím všetky
tieto fakty zapadnúť do určitých hraníc.

Kedy sa to stalo?
Popísané lieviky sa objavili presne pred viac ako 50 rokmi. Inak by príroda nemala čas na zotavenie. Ak stromy
rastú na brehu jazera, potom je ich vek minimálnym obdobím obmedzenia udalostí. Skutočný vek jazera však
môže byť oveľa vyšší. V prvých rokoch je rádioaktívne pozadie v oblasti epicentra vysoké, ale hlavné izotopy
sa rozpadajú pomerne rýchlo. Aktivita „Stroncia 90“ klesá dvakrát za 29 rokov, „Cézia 137“ za 30 rokov,
„Cobaltu 60“ za 5 rokov, „Jódu 131“ za 8 dní.
V prvých rokoch po udalostiach človek, ktorý navštívil aktívnu zónu, dokonca ani len netušiac o radiácii, určite
pochopí, že miesto je zlé. Pocíti to na vlastnej koži. Porucha zdravia je istá. Ale po 60-70 rokoch zostane len
strašné meno jazera, zvláštnosť vegetácie a živých tvorov a príbehy samotného človeka, ktorý všetko zažil na
sebe.
Keby sme mohli nejako dôverovať vedcom a novinám, potom by bolo možné urobiť udalosti ešte sto rokov
staré. Ale ak im dôverujete, potom môžu byť vaše oči položené na poličke ako zbytočné. Koniec koncov, potom
opísané jazerá jednoducho nemôžu existovať, rovnako ako pyramídy a oveľa viac. Tieto krátery sa nemohli
objaviť pred tisíckami rokov. Mnoho z nich si príliš dobre držalo tvar. Nikto nezrušil atmosférickú eróziu pôdy,
potoky, rokliny atď. Bol by som veľmi opatrný, keby som uviedol predbežnú dolnú hranicu veku udalostí pred
500 rokmi.
Máme ale ďalšie údaje, ktoré je možné prepojiť s lievikmi. Jedná sa o 500 miliónov občanov Ruskej ríše,
ktorí zmizli v 19. storočí, jedná sa o mladý les nie starší ako 150 ... 200 rokov, podľa rôznych odhadov a
údajov o ľudských chorobách. Samozrejme, už ste pochopili, že Alexey Kungurov má niečo do seba. Toto sú
jeho lieviky a 500 miliónov ľudí. Tvoril, ako sa hovorí, hádanky, na svojich dvoch konferenciách zničil
stereotypy a teraz sme nútení prehodnotiť svoje vnímanie sveta a hľadať nové body podpory vedomia. Musíte
sa nejako pokúsiť zachovať si zdravý rozum.
Všeobecne platí, že 500 miliónov stratených ľudí a nekonečný lesný požiar z 19. storočia zapadajú do
celkového obrazu jadrového útoku. Kto udrel, prečo? Teraz na to ani nemôžem myslieť. Nechajme to na
budúcnosť, až do úplného pochopenia. Indícií je však viac.
Dva neznáme počiatky choroby, ktoré sa rozšírili v 19. storočí, sú konzumácia a rakovina. Vedci dnes už
natrénovali dostatok pokusných zvierat, aby s istotou vedeli, že minimálne k rakovine dochádza v dôsledku
zvýšeného vystavenia žiareniu. Dôvodom nárastu počtu týchto chorôb v 19. storočí môže byť vysoké
rádioaktívne pozadie na celom svete. A v druhej polovici 20. storočia bol zaznamenaný ďalší nárast úmrtnosti
na rakovinu. Predpokladá sa, že je to z fajčenia. Ale myslím si, že rádioaktívne pozadie sa opäť zvýšilo v

dôsledku tisíc atmosférických výbuchov pred rokom 1963. To zapadá aj do koncepcie 19. storočia, nemožno
však vylúčiť koniec 18. storočia.

Nejasná rádioaktívna minulosť planéty
Zlyhanie rádiokarbónovej metódy
Mali by sme dôverovať pochybným historickým dátumom? Ak vezmeme do úvahy, že datovanie
rádiokarbónovou metódou, ktorá je dnes najvyspelejšou a najvedeckejšou, je založené na polčase rozpadu
izotopu „C 14“, ktorý sa v slušných množstvách vytvára v dôsledku jadrových výbuchov, potom s vedeckou
istotou je možné rozpoznať všetky rádiokarbónové datovania ako chybné. V tomto prípade začne plynúť celá
časová os, najmä tá starodávna. To nie je ťažké vysvetliť. Metóda skrátka vyzerá takto.
V atmosfére je veľa dusíka. Ak sa ožaruje, zmení sa na rádioaktívny izotop nazývaný C 14 s polčasom rozpadu
5730 rokov. Rádiokarbón je absorbovaný z atmosféry živými organizmami so vzduchom a jedlom iba počas
života. Ale keď organizmus zomrel, prísun nových atómov uhlíka sa zastaví a musí sa iba rozpadnúť, čím sa
jeho počet zníži dvakrát za 5370 rokov, štyrikrát za 10 740 rokov atď. Zostáva už len odobrať vzorku, spáliť ju,
odvážiť a zmerať rádioaktivitu (akoby tam už nič viac nemohlo generovať žiarenie). Ďalej jednoduchá algebra
umožňuje zistiť vek vzorky. Z dôvodu spravodlivosti je potrebné poznamenať, že v poslednej dobe sa v
niektorých prípadoch začala používať „hmotnostná spektrometria akcelerátora“, ktorá umožňuje priame
stanovenie obsahu rádioaktívneho uhlíka.
Takže autor metódy Willard Libby sa už v roku 1946 rozhodol akceptovať pomer izotopov uhlíka v atmosfére v
čase a priestore ako konštantu. To znamená, že je to vždy a všade rovnaké. A všetky naše vedecké dáta sú
založené na tejto prehnanej axióme. A to všetko preto, že údajne nie je kam odoberať intenzívne žiarenie,
okrem vesmíru. Zistilo sa, že v atmosfére Zeme sa ročne vytvorí priemerne asi 7,5 kg rádiokarbónu, v
celkovom množstve 75 ton. Tvorba rádiokarbónu v dôsledku prirodzenej rádioaktivity na povrchu Zeme sa
považuje za zanedbateľnú.
Neskôr sa však ukázalo, že iba počas atmosférických jadrových skúšok do roku 1963 sa k existujúcemu
množstvu rádioaktívneho uhlíka pridalo ďalších 500 kg.

Vo výsledku sa rozhodlo, že datovanie 20. storočia sa považovalo za nespoľahlivé. Čo však v prípade, keď na
Zemi predtým vzplanuli jadrové požiare? A horeli! Aj keď ste beznádejne nudní a bezvýrazne si nevšimnete
krátery jadrových jazier pod nohami, potom roztopené vrstvy pôdy na dne oceánu (Levashov NV „Rusko v
krivých zrkadlách-2“) a indické MohenjoDaro je ťažké ignorovať. Aká bola potom „prirodzená“ úroveň
rádiokarbónu, v skutočnosti nikto nevie. Úplné fiasko.
Hodnotenie metódy je nulové, dôveryhodnosť historických chronológií je nulová. Stojíme na začiatku cesty opäť v poriadku.

Záver
Vytvorilo sa akési vákuum. N.V. Levašov v „Rusko v krivých zrkadlách“ nie sú napísané žiadne zvláštne
udalosti v 19. storočí. Táto kniha však nesleduje cieľ úplnej a dôkladnej expozície všetkých historických
udalostí spojených s Ruskom. Asi sa nedá povedať všetko. Je zbytočné hľadať tieto informácie v „slovanskoárijských védach“. Všetko je tam starodávne. Na druhej strane čoraz viac prevládajú fakty. Niečo tu nie je v
poriadku. Vôbec niečo nie je v poriadku. Je lákavé spojiť dohromady kopu alternatív k našej minulosti. Bolo
by však lepšie nahradiť jednu lož inou? Preto je všetko vyššie uvedené iba hĺbkovým pohľadom na niektoré z
rozľahlých švov ilúzie, ktoré pre nás vznikli. Nastavené sú iba malé kotviace body, o ktorých nepochybujem.
Ale predtým, ako urobíme jednoznačné a jednoznačné závery, je pred nami ešte dlhá cesta k pochopeniu reality,
v ktorej žijeme.

