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Čo robí víťaz na okupovaných územiach? Máte pravdu, ničí históriu zajatej krajiny. Bez zničenia pamäti ľudí je
nemožné nadviazať nadvládu na okupovaných územiach.

V opačnom prípade ho čaká partizánska vojna a tá sa vždy končí porážkou okupanta. Pokiaľ si bojovník
pamätá, prečo prelieval krv, nie je možné z neho urobiť otroka. Len čo človek stratí dedičstvo svojich predkov,
okamžite urobí všetko pre to, aby mu to, čo mu právom patrí, získal späť. Len čo človek stratí rozum, čítanie pamäť, stane sa mu všetko ľahostajným. Stratí chuť do života, prestáva tvoriť a ide s prúdom, považuje sa za
rukojemníka okolností. Keď človek stratil zmysel existencie, vydá sa cestou sebazničenia, zhorí v nečinnosti,
opitosti, drogovej závislosti a topí sa vo všetkých ostatných druhoch „legálnych drog“. Ako napríklad: televízne
seriály, bitky športových fanúšikov, zoznamy idolov a večné bezcieľne prechádzky v púšti, pod píšťalkou bičov
vodičov, sledujúce mrkvu visiacu pred nosom na šnúrke. „Chôdza“, mám na mysli to, čo milióny egyptológov,
sumerov, akadológov a ďalších „OLOGOV“ zaoberajú transfúziou z prázdneho do prázdneho. Ich činnosť sa
scvrkáva na jednu vec - byť neustále zaneprázdnení a ísť zlou cestou, ktorá ich vedie ďalej a ďalej od pravdy.
Hlavným cieľom postupujúcich je dosiahnuť, aby sa otroci cítili zapojení do „veľkých“ vecí a nenechali
sa rozptyľovať tým, čo sa v skutočnosti deje. Súbor nástrojov je najširší. Od rozdúchavania „senzácie“ o
bifľošovi, ktorý si predstavuje seba, že je ľudovým umelcom a verí, že dokáže ľudí rozdrviť na drahom aute s
opitým ňufákom, so zakúpenými právami vo vrecku, až po zámerné vytváranie všelijakých tragédií, ako napr.
„teroristické útoky“ s explodovanými „teroristami“ výškovými budovami a vežami Svetového obchodného

centra v New Yorku. Účelom tohto všetkého je jediný: aby otroci nemali žiadne otázky. Napríklad, prečo je
stále evidencia o mieste bydliska, alebo kam smerujú peniaze z predaja ruských uhľovodíkov na západ a
východ, kto túto pevnosť postavil a kto ju zničil?

Toto nie je Magendavid, priťahovaný zelenými mužmi v pšeničnom poli, ako by si niekto mohol myslieť. To sú
stopy po pevnosti, ktorá tu bola, ale ktorá bola úplne zbúraná, na úrovni zeme. Už chápete, čo ruské výrazy
doslova znamenajú: - „Jeden nemôže nechať kameň na druhom a zrovnať ho s vlhkou zemou“? Čo myslíte, kde
je to natočené? Vo Francúzsku? Nemecku? Španielsku? Existujú také pevnosti - desiatky, a všetky sú
prestavané a udržiavané v najlepšom možnom stave a toto je odstránené ... Nespadnite z kresiel a stoličiek. Toto
je Omská oblasť!
Raz na zemi uvidíte tento obrázok. Presnejšie, nič neuvidíte. Ani jeden kameň, blok alebo tehla. Všetko bolo
demontované na nulu a vyvezené!

Koľko úsilia a peňazí sa na to vynaložilo? Bol koniec taký dôležitý, že oprávňoval prostriedky?
Niet pochýb o tom, že je to tak. Účel! Toto je najdôležitejšia vec, aby ste pochopili, ako sa to môže stať. Ak
viete, že nepriateľ zničí akúkoľvek pripomienku minulosti dobytého ľudu, vypáli archívy a knihy, zakáže
prapôvodné náboženstvo, zničí kultúru a umenie, bude zrejmé, že táto pevnosť bola zrovnaná so zemou víťazi. Kto bol v tej vojne porazený? Kto sa bránil vo vnútri tejto sibírskej pevnosti? Toto zatiaľ nevieme.

Možno si hovorili Rusi, možno Tatári, to len hádam. Nazval som ich prorusmi. Kategoricky nechcem byť
Rusom. Toto nemotorné mimozemské meno pochádza z Kremľa a ja ho nehodlám použiť na seba. Bolo z
Kremľa aspoň raz niečo užitočné? Pamätám si, že prvým zákonom zrušeným novou „demokratickou“ ruskou
Dumou bol článok Trestného zákona ZSSR, ktorý trestal sodomiu. Všetko zapadlo na svoje miesto. K moci sa
dostali homosexuáli. A musím sa riadiť ich zákonmi? Maj zľutovanie!

Takže to je všetko. Ak v tej vojne predtým Rusi prehrali, potom Rusi zvíťazili. Vyhrali a zničili všetko, čo
umožnilo pred Rusom vedieť o ich nedávnej minulosti. Ak v Európe existujú pevnosti dodnes a ich existencia v
Rusku sa stala známou až teraz, aký je záver? Správne! Dobyvatelia prišli odtiaľ, kde sú pevnosti
neporušené. Ak ste sa rozhodli, že naši vedci o nich nič nevedia, tak sa hlboko mýlite. Vráťte sa na začiatok
článku, k prvej fotografii. Je jasne napísané - „Chránené zákonom“. To isté je v rukách útočníkov, rovnako ako
všetky obvyklé mocenské páky.
My, obyvatelia Ruska, sme otrokmi okupantov, ktorí vládnu krajine. Vládnu nám potomkovia tých, ktorí
demontovali porazené pevnosti Tartárie, sú stále pri kormidle a pri plachtách, ďalej sa vysmievajú porazeným.
Rovnako ako ich pra-pra-pra-dedovia, ktorí predviedli úspešný drang nach osten z osemnásteho storočia.
Ak si myslíte, že pevnosť Pokrovskaya je jediná,
potom sa ponáhľam vás prekvapiť. Na území
Ruska sú tisíce, ak nie desaťtisíce takýchto
pevností a všetky, VŠETKY !!! úplne pochované!
Keby vtedajší votrelci vedeli, že raz vymyslia
kamery a letectvo, boli by to celé zasypali
pieskom. Ľudia sa túlajú po zemi a nenapadne im,
aký obraz sa otvára z vtáčej perspektívy.
Nie všetky pevnosti uvedené v tomto článku sa
nachádzajú v oblasti Irtysh. Ako je zrejmé z
geografických súradníc, na Ukrajine je ich veľmi
veľa. Najväčšia hustota objavených pevností je
však vo veľmi obmedzenom priestore v Omskskej
a Ťumeňskej oblasti. Čo je tam napísané v
učebniciach o vývoji Sibíri?

Viete, prečo referenčné knihy neklamú, že ide o pevnosti osemnásteho storočia, a nie skôr? Pretože ich
opevnenie hovorí za všetko. Takéto „okvetné lístky“ a šípy sa začali stavať až pri rozsiahlom použití
delostrelectva. Guľa alebo projektil „milujú“ kolmý povrch a z nakloneného sa odrazí a letí k námesačníkom
alebo Marťanom.

Viete si predstaviť, koľko úsilia bolo vynaložené na tak dôkladné „vyčistenie“ oblasti? Napokon, nikdy sme
nemohli nájsť ani stopy po bývalej opevňovacej sile sibírskych „divochov“. Takto ovládli obyvatelia
Romanovcov Ural a Sibír, alebo ako pravdivo píšu, „dobyli“?

Odpoveď máte pred očami. bola to prvá blesková vojna - útok útočníkov na východ, drang nach osten. Naši
starí otcovia zastavili Hitlera, ale čo keby nemohli? Verte mi, že by urobili to isté s Kremľom ako s týmito
pevnosťami.

A zásahom osemnásteho storočia bol iba vývoj agresívnej vojny súdruha Jermaka Timofeeviča!
No chiiista ruusky muschiina! Ak neviete koho, rozhodnete sa, že ide o nejaký druh Vaska da Gama.

V Európe je každá pevnosť postavená podľa individuálneho projektu. Typické sú sibírske pevnosti. Ako
„Chruščov“. Viete, čo to hovorí? To naznačuje existenciu štandardizácie v čase ich budovania. Špecialista
povie, že to je z kategórie fantázie, a bude mať pravdu.
V priemyselnej krajine nemôžu existovať žiadne normy. Normy sa objavujú tam, kde existuje in-line výroba a
jednotný systém školenia personálu. Jeden, rozumieš?
Veľmi dôležitý záver môžeme vyvodiť aj z kvantitatívnych ukazovateľov. Takéto obrovské množstvo
komplexných opevnení naznačuje, že ich pracovníci, inžinieri a dizajnéri nemali iba vysokú kvalifikáciu

spojenú s obrovským počtom staviteľov, ale aj najsilnejšie materiálne a ľudské zdroje, ktoré nezapadajú do
rozprávok rozptýlených kniežatstiev na územie stredovekej Rus.

Môže to urobiť iba centralizovaná krajina so systémom vzdelávania a odbornej prípravy schopným mobilizovať
obrovské množstvo finančných i ľudských zdrojov. Systém vojenského vzdelávania a výcviku vojakov. Ako sa
ti to paci? Znie to ako učebnica dejepisu? Píšu tam o nekonečných opustených priestoroch obývaných
divochmi, ktorí na zvuk šamanskej tamburíny uctievajú drevené modly.

A dobytie trvalo viac ako jedno storočie! Do polovice devätnásteho storočia sa preRusko snažila odhodiť jarmo
okupantov. V sérii národnooslobodzovacích vojen sa vyskytujú udalosti ako „roľnícke povstania a nepokoje“
od Stepana Razina a Emelyana Pugacheva.

Stepan Razin. Potomok Tamerlána, súdiac podľa jeho vzhľadu. A to nie je prekvapujúce. To všetko je nezmysel,
akoby sa jednoduchý kozák rozhodol vyskočiť na kráľovský trón. Ľudia ho nasledovali práve preto, že zostal
jedným z posledných legitímnych dedičov jedného z bývalých vládcov Tartarie.
Vojny Petra Veľkého tiež neboli proti „cudzincom“, ale proti bývalým republikám, ktoré boli súčasťou
predRuska, ktoré zostali verné svojej krajine a pokúsili sa zvrhnúť moc útočníkov, ktorých dvere sa otvorili
falošným Petrom, ktorý sa dnes nazýva „veľký“.

Karol XII. Jeho oficiálny titul je Vládca Gothov a Wendov. Rozumieš? Švédsko ešte nebolo. Bol guvernérom
Tartárie v Škandinávii, vládol Vendsom (Rusom) a Gótom (tzv. Európskym Tatárom). A neďaleko Poltavy Peter
porazil „federálne jednotky“
vyslané na obnovenie ústavného
poriadku v samostatnej zradnej
enkláve s hlavným mestom v
zajatom Petrohrade. Peter je
starší brat Džochara Dudajeva.
Viete, kto podporil prvého
čečenského generála? Myslíte si,
že Peter mal podporu z inej
diaspóry?
Dovolím si tvrdiť, že Peter,
zakotvený v zajatom Petrohrade,
bol na čele zradnej vojny medzi
Rusmi a predRusmi, o ktorých sa
nevie ani to, ako si hovorili.

Pochybujem, že sú to Tatári. Tartári nie je vlastné meno. To bol názov tejto krajiny v Európe, ktorá
nahradila cára a on ako zradca v obkľúčenom meste otvoril v noci brány a nechal bankárov, právnikov,
klenotníkov, kňazov, „vedcov“, tabakových pracovníkov, vodníkov, homosexuálov, lesbičky, tolerancia v
barbarskej, ignorantskej krajine divochov.
Pravdepodobne jedinou pevnosťou, ktorá nám zostala z predRuska, je takzvaná pevnosť Peter a Paul.

Rovnako ako Petrohrad nebola zničená. Je oveľa jednoduchšie pripísať si zásluhy na stavbe samými. Ale
útočníci jednoducho nedokázali vysvetliť, ako to všetko bolo postavené. O takých špičkových technológiách
nič nevedeli, a tak Francúzi v devätnástom storočí písali rozprávky s obrázkami o stavbe Petrohradu.

Venujte pozornosť hustote budov opevnenia iba na Irtyši.

A toto je divoká nerozvinutá Sibír? O čom to hovoríš, nerozumiem!

Bolo možné budovať kmene pod vedením šamanov? Áno, plne! Moderné Rusko toho nie je schopné. Presnejšie
schopný, ale iba s pomocou pomocných pracovníkov z Moldavska a Tadžikistanu, a to minimálne do sto rokov.

Ale to nie je všetko, iba malá časť! A čo je Veľký múr Transvolgy?
Aj ona by určite zanikla, keby vedeli, že v budúcnosti sa objaví
letecká fotografia. Vedci tvrdia, že bola postavená tak, aby
odrážala útoky ázijských nomádov na pižmového. No, áno, áno ...
Iba výčnelky veží vyzerajú opačným smerom - na západ.
Obrancovia múru sa bránili pred inváziou zo západu. Poznáte
dĺžku týchto opevnení? Je zrejmé, že to nikto nevie naisto. Nikto
však nepochybuje o tom, že opevnenie bolo od Astrachánu po
Perm!
Prepáčte, neodstránil som značky na mape, nenechajte sa nimi
zmiasť. Červená čiara označuje stenu. Jeho dĺžka je asi dva a pol
tisíc kilometrov! Teraz si vezmite kalkulačku. Dnes sú pozostatky
tohto múru priemerne vysoké päť metrov a sedemdesiat
široké! Pridajte priekopu širokú asi desať metrov a hlbokú až štyri.
Soči - baby talk! To je fantastické, sú to nereálne čísla! A to je to,
čo prežilo dodnes. K týmto číslam smelo pripočítame tridsať
percent a egyptské pyramídy jednoducho z hľadiska množstva vykonanej práce vyblednú. V porovnaní so
svojimi predkami sa cítite ako trpaslík. Všetko to zvládli bez stavebnej mechanizácie? Ale sám tomu verím, ale
nemôžete namietať proti faktom. To, čo vidíme na vlastné oči, skutočne existuje. Je nemožné to oprášiť. A toto
je história krajiny, v ktorej žijeme. Prečo historici mlčia? Kde sú tieto informácie v učebniciach? Prepáč!
Zabudol som, že v týchto krajinách bola doba ľadová a v tom čase západná civilizácia prekvitala ... Zdá sa, že
západná „osvietená“ civilizácia dokázala podvodom, zradou a využitím informačných útokov zvíťaziť nad
civilizáciou na východe čo bolo z hľadiska vývoja mnohonásobne vyššie. Potom som musel vymyslieť jej

príbeh. Je ťažké vymýšľať od
nuly, takže je jednoduchšie
brať
a
meniť
mená
kľúčových
postáv
a
miestnych
mien.
To
vysvetľuje paradox, ktorý
objavil a opísal pozoruhodný
výskumník
Andrey
Stepanenko
chispa1707,
ktorý
pomenoval
tento
fenomén [„Catherine’s shift“]
https://www.ufostation.net/
readarticle.php?
article_id=705
Nebuďte leniví, čítajte. Je tu
uvedené v stručnej podobe.
Okamžite pochopíte pôvod
priezviska Romanovcov Rom
- ROM, MUŽ - MUŽ.
Romanov - doslova - muž
Ríma.
Novo sa objavujúci Rusi, čo si mohli - čiastočne zničili - privlastniť, a začali na ruinách parazitovať. Ale zdedili
také technológie, ktoré ľudstvo nevlastní dodnes. Napríklad delostrelectvo.
Pri vývoji delostrelectva existuje zjavné nepristavovanie. Všetko nasvedčuje tomu, že technológia sa namiesto
vývoja zhoršila. Potvrdzujú to zistenia ďalších výskumníkov. [Konstantin Raldugin] https://vk.com/topic46471651_27921384
Predložil veľmi zaujímavú verziu, ktorá rieši otázky, ktoré položil Kungurov. A síce: Prečo sú ranné
delostrelecké dielce (mínomety) dokonalejšie ako tie neskoršie, nabité z hlavne, prečo spolu so zvládnutím
techniky odlievania medených diel s oceľovou guľou pokračovalo používanie kamenných jadier atď.
Podstata verzie sa zdá byť fantastická iba na prvý pohľad. Ak pôjdete do podrobností, potom všetko zapadne do
pôvodného stavu a zdá sa to také logické a jednoduché, že sa čudujete, ako to nevidíte! Počuli ste už o
hypersonických kinetických zbraniach? Nie? No, kto ti to povie! Prísne tajný vývoj. Dobre .... poviem ti a
ukážem ti to na prstoch. Záverom je, že ak zrýchlite čo i len malú časticu na nadzvukovú rýchlosť, potom pri
zrážke s prekážkou alebo pri jej zničení sa uvoľní fantastické množstvo energie.
Napríklad zrno veľkosti ryže je schopné zničiť moderný tank. Jedinou otázkou je, ako túto rýchlosť dosiahnuť.
Riešeniu tohto problému by mohlo pomôcť použitie piateho stavu agregácie hmoty - plazmy. Ak sa okolo
lietajúceho predmetu, činky alebo kanvice vytvorí plazmový „kokón“, je schopný akcelerovať na rýchlosť
mnohonásobne vyššiu ako rýchlosť zvuku a naraziť do cieľa, ktorý spôsobí výbuch porovnateľný pri moci k
jadrovej!
Teraz, vyzbrojení vedomosťami, sa môžeme znova pozrieť na archaickú medenú (bimetalovú) zbraň nabitú z
hlavne pomocou guľového kameňa. Meď (med) je veľmi mäkký a drahý kov. Lacnejšie a jednoduchšie je
použitie liatinových alebo oceľových diel na streľbu z granátov, ale „neznalí“ predkovia vytrvalo odlievali delá
z medi. Prečo? Na zvýšenie životnosti diel bolo skutočne potrebné vypáliť a vyrobiť ich bimetalové - hlaveň železo (menej odolné proti opotrebovaniu) a „plášť“ - meď. A ak viete, že po zlate je meď celkom vhodný
vodič? A ak poznáte vlastnosti minerálov emitovať mikrovlnné žiarenie? A ak si pamätáte na piezoelektrické
vlastnosti minerálov obsahujúcich kremeň? Napokon, už len to, že človek mal možnosť vrhať delá, vyrobil si

škrupiny z kameňa, je už nezmysel! Kameň je ľahký, krehký, jeho vlastnosti minimalizujú jeho škodlivé
vlastnosti a je veľmi namáhavý na výrobu. Liatinová guľa je iná vec! Vezmi si močenie - žiadny problém.
Ťažké pri streľbe - to je to pravé! Ale nie ... Kamenné strely!

Takže ... Meď, elektrina, piezoelektrika, možno ešte zopár neznámych, alebo jednoducho nezahrnuté do
„prísad“, a všetko prestáva pôsobiť tak fantasticky. Prečítajte si Raldugin sami, aspoň prvú stránku, a uvidíte, že
všetko je úplne vedecké. Existujú všetky dôvody domnievať sa, že máme dočinenia s prípadom, keď tomograf
skončil v tábore, a nenašli preň iné využitie ako „útlak“ pri nakladaní húb. Každý, kto vedel, použil bimetalovú
trubicu na zrýchlenie piezoelektrického projektilu na nadzvukovú rýchlosť a jedným výbuchom zničil celé
mesto. Nie je to dôvod, prečo je na území Ruska toľko kráterov a kráterov s priemerom do jedného kilometra a
všetci altovia si lámu hlavu nad pôvodom? Myslia si, že ide o stopy po atómovej bombe, ale v skutočnosti ide o
stopy po streľbe z jednoduchých medených diel? Hypersonické kinetické zbrane?
Prečo nie? Nakoniec je potom logické, že útočníci jednoducho nepochopili pravý účel medených kanónov.
Peter Prvý dokonca nariadil nalievať všetky kostolné zvony do kanónov. Myslel som si, že to teraz vyjde, a jeho
zbrane budú fungovať rovnako ako tie divochov, ktoré dobyl. Nič z toho však nebolo. Nevedel, že to nebol
vôbec strelný prach, ktorý sa musel nalievať ako náplň, ale niečo iné, čo vytváralo impulz, pre strelu s
piezoelektrickým projektilom. Preto sa postupom času od medi upustilo, čo je pre predpetrínske časy úplne
logické, ak strieľate jednoduchými delovými guľami a pomocou výbušniny. A gule sa začali odlievať z liatiny,
čo je tiež absolútne pochopiteľné a vývoj delostrelectva prebiehal po slepej ceste. Degradované na dnešnú
úroveň. Toto je samozrejme iba verzia, ale ďalšie nespochybniteľné fakty ju iba potvrdzujú. Presvedčte sa sami:
Útočníci na rozvíjajúcich sa územiach boli cudzinci a nepoznali podstatu
geografických názvov, rovnako ako nepoznali históriu svojho pôvodu. Preto
niektoré staré mená privádzajú Rusov do strnulosti. Ak sa dedina volá
Vasilyevo, potom neexistujú žiadne otázky, ale čo keď sa jazero volá Alol?
Aký je to cudzí jazyk? Mimochodom, najkrajšie miesto v regióne Pskov.
Odporúčam hlavne milovníkom viacdenného kajaku. Alol je konečným
cieľom trasy pozdĺž skalnatej búrlivej rieky.
Poďme však pokračovať. Útočníci, ktorí vtrhli, si ani len nepredstavovali
veľkosť krajiny, ktorú začali dobýjať. Tu je príklad: Na školách a
univerzitách uvádzajú učitelia ako príklad Muravyov-Amurského ako génius

ruskej diplomacie, ktorý dokázal nekrvavo vrátiť územia predtým postúpené Číne, a vďaka jeho talentu hranica
prechádzala popri rieke Amur. Aká očividná lož! Tento „diplomat“ musel byť celý deň priviazaný k pranieru a
potom poslaný do jedného z najprísnejších väzení - na Britské ostrovy, do Japonska alebo na Sachalin. Ani len
netušil, že zadarmo daroval Číňanom tisíce štvorcových kilometrov pravekých ruských krajín! Hranica s
Čínou bola vyznačená na zemi. Je to ona, ktorá sa teraz vydáva za zázrak myšlienok na opevnenie starých
Číňanov. Možno to vedel. Potom dostal od Číňanov nejaké peniaze za pekný dom v Miami. O technológiách na
spracovanie kameňa by som radšej nič nehovoril. Toto je taký zrejmý fakt, že nevyžaduje dôkaz. To, čo mohli
predRusi robiť s kameňom v Európe, sa naučili robiť až na začiatku 20. storočia. Ale zaujímavé je to pri
liatí železa. PredRusi odlievali sochy z liatiny s hrúbkou steny iba jeden alebo dva centimetre. Hovoria, že také
výsledky je možné dosiahnuť pomocou moderného zlievarenského zariadenia za predpokladu, že sú odlievané
pod vysokým tlakom, ale v súčasnosti naši súčasníci nie sú schopní opakovať nič, čo by útočníci dostali z
predruzského štátu. Nie je to tak dávno, čo bol v Moskve demontovaný víťazný oblúk, aby ho obnovili. Takmer
sa to skončilo úplným neúspechom. Naše vedecké a technické zdroje nemohli obnoviť starú tenkostennú
liatinu, pretože sami nevedia, ako na to.

S údajne uralskými továrňami Demidov nastávajú ešte prekvapivejšie rozpaky.
Bol to tento človek (Никита Демидов), ktorý vybudoval najlepšie hutnícke
podniky na svete na celom Urale? No neťahá viac ako „najhumánnejšie“ zo
všetkých povolaní - remeslo úžerníka. Nie, zázraky sa dejú, samozrejme,
stáva sa, že sa v ľuďoch prebúdzajú skryté talenty, ale súdiac podľa skutkov a
činov tejto rodiny, možno vyvodiť ďalekosiahle závery. Klamstvá, zrady,
úplatky, krádeže, krutosť a nevyberané metódy prezrádzajú skutočnú
úlohu „veľkých priemyselníkov“. Rockefeller a Ford sa stali skvelými
obchodníkmi práve kvôli rovnakým vlastnostiam.
Takže nedávno sa objavili informácie, že už v polovici dvadsiateho storočia
si sovietski inžinieri lámali hlavu nad účelom niektorých obrábacích strojov a
mechanizmov v starých demidovských továrňach. To je nezmysel. Ako môže

človek s vyšším technickým vzdelaním nepochopiť princípy a účel jednotky, ktorú drží v rukách, alebo ju vidí v
opustenej dielni! A je tiež potrebné pripomenúť, že aj počas Veľkej vlasteneckej vojny zostali mnohé
priemyselné odvetvia efektívne a podieľali sa na výrobe zbraní, aby porazili fašizmus. Bez parných strojov a
dokonca bez elektriny využívam silu riek a vodopádov. Kinetická energia prúdiacej vody bola prevedená na
mechanickú energiu v priemyselnom meradle. Znie to fantasticky, ale je to pravdivý fakt a proti faktom sa
opakujem znova, nemôžete polemizovať.
Teraz v tejto súvislosti navrhujem pripomenúť replikovaný citát M.V. Lomonosov: - „Sibír rozrastie ruskú
zem“! V tejto dlho zaužívanej fráze zaznie úplne iný význam, nie?
No, teraz verím, že nedôvercov bude menej, pretože sa odhalili motívy a spôsoby ničenia pamäti Rusov o ich
histórii. Teraz je zrejmé, prečo pred vládou Petra Veľkého neprežil ani jeden spoľahlivý písomný zdroj. Je
pravda, že v devätnástom storočí sa opäť stalo niečo globálne, čo si vyžiadalo prepísať celú históriu vrátane
dejín od Petra po Mikuláša II., Ale toto je iná téma. Ak vyriešim veľké tajomstvo devätnásteho storočia, zjem si
na vzduchu svoj vlastný klobúk bez soli.

