
Podobnosti vo vraždách 

Lincolna a Kennedyho 
 

  
 

„…dali sme ľudom 

tejto republiky 

najväčšie požehnanie 

aké kedy mali - ich 

vlastné papierové 

peniaze na platenie ich 

vlastných dlhov…” 

 
Prezident Abrahám Lincoln 

 
 

„V tejto krajine 

jestvuje sprisahanie 
zotročiť každého 

muža, ženu a dieťa.  
Než opustím tento 

vysoký a ušľachtilý 

úrad, ho mienim 
odhaliť.”  
 
Prezident John F Kennedy 

7 dní pred jeho vraždou. 
 

 

 

Obaja prezidenti chceli skoncovať s úžerou a dať ľudu jeho 

vlastné peniaze. Okamžite po ich smrti boli ich peňažné 

opatrenia nenávratne zrušené.   Médiá o tom mlčali a svetu 

ostala v oboch prípadoch táto zásadná skutočnosť utajená. 
 

Charita Oxfam, zameraná na chudobu vo svete, tvrdí, že do konca roku 2016 najbohatšie 1% bude 

vlastniť viac ako ostatný svet dokopy.  To zahrňuje bankárov a Rímsku cirkev.  52% svetového 

bohatstva, ktoré nepatrí najbohatšiemu 1% vlastní najbohatších 20%.   

 
 

1. Lincolna zvolili do kongresu v roku 1846.  Kennedyho zvolili do kongresu takmer do 

dňa o sto rokov neskôr v roku 1946. 

 

2. Lincoln skončil na druhom mieste v kandidatúre za jeho stranu v roku 1856; Kennedy 

v roku 1956. 

 

3. Lincolna zvolili za prezidenta v roku 1860; Kennedyho v roku 1960. 

 

4. Obaja vyhrali s menším počtom hlasov ako väčšina. 

 

5. Lincolnovcom zomrelo dieťa zatiaľ čo bývali v Bielom Dome;  Kennedyovcom zomrelo 

dieťa zatiaľ čo bývali v Bielom Dome. 
 

6. Lincolnova sekretárka sa volala Kennedy; Kennedyho sekretárka sa volala Lincoln.  

(Oficiálne zdroje spochybňujú, že Lincoln by bol mal sekretárku menom Kennedy.) 

 

7. Lincoln nariadil štátnej pokladni aby si vytlačila svoje vlastné peniaze;  Kennedy 

nariadil štátnej pokladni aby si vytlačila svoje vlastné peniaze. 
 

8. Lincoln dal čiernym Američanom slobodu a uzákonil rovnoprávnosť; Kennedy sa 

postaral o to, aby sa rovnoprávnosť pre čiernych Američanov uplatňovala. 
 



9. Obaja muži boli zastrelení zozadu do hlavy v piatok pred sviatkom a zatiaľ čo sedeli 

vedľa svojich manželiek.   

 

10. Podľa oficiálnych záznamov, oboch mužov zastrelili južania ktorých zastrelili predtým, 

než sa mohli dostaviť k súdu.  

 

11. Oboch prezidentov sprevádzal iný manželský pár, zatiaľ čo mužský sprievodca 

každého z párov bol zranený pri útoku.  

 

12. Lincolna zastrelili vo Fordovom divadle.  Kennedyho zastrelili počas jazdy vo vozidle 

značky Ford Lincoln. 

 

13. Lincoln sedel vo Fordovom divadle v lóži číslo 7; Kennedy sedel vo vozidle číslo 7 

v motorovom sprievode. 
 

14. Hlavní lekári, ktorí sa dostavili k zraneným prezidentom sa obaja volali Charles. Dr 

Charles Leale opatroval Lincolna. Dr Charles Crenshaw opatroval Kennedyho. 
 

15. Lincoln aj Kennedy zomreli na miestach, ktorých mená začínajú písmenami P a H.  

Lincoln zomrel v Petersen's House.  Kennedy zomrel v Parkland Hospital. 
 

16. Lincoln mal 2 synov menami Robert a Edward.  Edward zomrel mladý a Robert žil.  

Kennedy mal 2 bratov menami  Robert a Edward.  Robert zomrel mladý a Edward žil. 
 

17. Nástupcami oboch mužov sa stali južania s priezviskom Johnson, Andrew Johnson 

narodený v roku 1808 a Lyndon Johnson narodený v roku 1908. 

 

18. Andrew Johnson zomrel 10 rokov po Lincolnovej smrti; Lyndon Johnson zomrel 10 

rokov po Kennedyho smrti.  Telesne sa mimoriadne podobali: 

 
 

 

 

19. Oboch Johnsonov nahradili ako prezidentov v roku '69 republikáni, ktorých matky sa 

volali Hannah. 

 

20. Obe vraždy boli vyšetrované vládnou komisiou, ktorej uzávery verejnosť dodnes 

nepovažuje za uzavreté. 

 

21. Kennedyho otec bol veľvyslancom v Anglicku na dvore St James; Lincolnov syn sa 

stal veľvyslancom v Anglicku na dvore St James. 

 

Iné podobnosti v okolnostiach: 

 



 

22. Lincolnova osobná ochranka nebola na svojom mieste pri dverách do prezidentskej 

lóže v divadle; Kennedyho osobná ochranka nestála na svojich miestach na 

zábehových doskách prezidentského auta.  

 

23. Telegrafné linky boli odpojené na dobu dvoch hodín bezprostredne po Lincolnovej 

vražde.  Žiadne vyšetrovanie príčin sa nikdy nekonalo.  Telefónne linky vo 

Washingtone DC zlyhali na dobu jednej hodiny bezprostredne po vražde Kennedyho.  

Vraj boli preťažené.  Žiadne oficiálne vyšetrovanie príčin sa nikdy nekonalo.  

 

24. Booth zastrelil Lincolna v divadle a údajne sa schoval v tabakovej stodole. Divadlo 

nasledovne premenili vo vládny sklad.  Oswald údajne zastrelil Kennedyho 

z vládneho skladu, než ušiel do divadla.   

 

25. Vatikán tvrdí že, na rozdiel od Jeffersona Davisa, Lincoln udržiaval „studený vzťah 

s pápežom” - ktorý Davisa oficiálne nazval „prezidentom” namiesto Lincolna.  

Kennedy, ktorý bol oficiálne katolíkom,  bol demokrat, zatiaľ čo Vatikán podporoval 

republikánov.  Keď sa Kennedy a Pavol VI stretli v roku 1963 krátko po smrti Jána 

XXIII, noviny hlásili, že „bolo to nič menej ako hanba, že hlava najmocnejšieho 

národa na svete by sa chovala – a bola by prijatá - natoľko podhodnoteným 

spôsobom”.  O oboch pápežoch, počas pontifikátu ktorých sa úrady prezidentov 

Lincolna a Kennedyho osudovo približovali ku koncu, jezuitský pápež František 

prehlásil, že sú na ceste k svätectvu – Pius IX bol blahoslavený a Ján XXIII 

prehlásený za Svätca.  Jezuiti boli v silnom podozrení z vraždy Lincolna.  Kennedy 

chcel odluku cirkvi od štátu a Jezuiti sú v silnom podozrení z vraždy Kennedyho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Počiatočná teória, ktorú rozšírili po vražde Lincolna bolo, že je súčasťou sprisahania 

Konfederácie.  Počiatočná teória, ktorú rozšírili po vražde Kennedyho bolo, že je 

súčasťou sprisahania komunistov. 

 



27. Po rokoch vyšetrovania, oficiálna verzia naďalej padá, zatiaľ čo sa objavujú silné 

dôkazy, že Lincolna zabili na základe sprisahania v jeho vlastnej vláde.  Po rokoch 

vyšetrovania, oficiálna verzia naďalej padá, zatiaľ čo sa objavujú silné dôkazy, že 

Kennedyho zabili na základe sprisahania v jeho vlastnej vláde.  V oboch týchto 

prípadoch sa jedná o snahu zakryť majstrov plánu a skutočných vinníkov.   

 

 

Skutočným vinníkom je ten, kto mal z činu dlhodobé a najväčšie výhody. 
 

Ostatní boli len bábkami v jeho hre. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Náhody sa nevyskytujú.  Aj najmenšie detaily udalostí sa odvíjajú podľa Zákonov Vesmíru 

v hre zvanej „dejiny”, ktorej účelom je zdokonaľovať povedomie.  Duša, ktorá okrem iných 

osobností inkarnovala aj ako Abrahám Lincoln, je konajúcim Bohom, ktorý tieto Zákony drží 

vo svojich rukách.  

 
 

14.02.2016 
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