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»Najprej te ignorirajo, nato se ti smejijo, nato se s tabo prepirajo, nato zmagaš.« 

(Mahatma Gandhi)

»V času vsesplošnega zavajanja postane govorjenje resnice revolucionarno dejanje.«

(George Orwell)

»Najtemnejši kotički pekla so rezervirani za tiste, ki ohranijo nepristranskost v času moralne krize.«

(Dante Alighieri)

»Namerna nevednost ob prisotnosti znanja je merilo slabega človeka.« 

(Mark Passio)

»Kadar ima človek enkrat pravo znanje, mu nihče več ne more lagati.«

(G. B.)



»Najprej so prišli po komuniste, ampak sem bil tiho, ker nisem bil komunist.
Nato so prišli po socialiste, ampak sem bil tiho, ker nisem bil socialist.

Nato so prišli po sindikaliste, ampak sem bil tiho, ker nisem bil sindikalist.
Nato so prišli po jude, ampak sem bil tiho, ker nisem bil jud.

Nato so prišli pome, vendar ni bilo več nikogar, ki bi se postavil zame.«

(pastor Martin Niemöller o nacistični Nemčiji)

Bodi poseben. Čuden. Neprilagojen. Nadležen. Drugačen. Napaka v programu.
Trmasto jabolko, ki ne pade nikamor blizu drevesa ali gozda.

Bodi norec. Trdobučnež. Edini tepec v prostoru.
Naj nad tabo zmigujejo s svojo glavo, sposobno le skupinskega razmišljanja.

Naj se te sramujejo. Bodo zaradi tebe v zadregi. Jezni nate.
Zmerjali te bodo in ti jim moraš to dopustiti.

Naj te zasmehujejo. S prstom kažejo nate. Se ti smejijo.
Bodi odporen na zasmehovanje.

Bodi tema njihovih šal. Velika polomija v njihovih očeh.
Mnenja ovc volku ne kratijo spanca.

Pojdi naprej.
Bodi brazgotina na njihovemu svetovnemu nazoru. Njihovi normalnosti.

Sovražili te bodo. Bali se te bodo.
Želeli bodo biti kakor ti.

(David Icke)



»To je tvoja zadnja priložnost; potem ni več poti nazaj.
Če vzameš modro tabletko, se zgodba konča; zbudiš se v postelji in verjameš, v kar hočeš verjeti.

Če vzameš rdečo tabletko, ostaneš v Čudežni deželi in ti pokažem, kako globoko gre zajčja luknja.

Zapomni si – ponujam ti zgolj resnico; nič več.« 

(Morfej v Matrici)



Predgovor

Vedno več ljudi se sprašuje, zakaj se dogajajo stvari, ki se dogajajo: zakaj morajo nedolžni ljudje
trpeti? Zakaj je človek človeku volk? Zakaj morajo ljudje na enem koncu sveta umirati od lakote,
medtem ko  so  ljudje  na  drugem koncu  bolni  od  preobilja  hrane?  Zakaj  je  potrebno  ropati  in
uničevati  naravo  ter  s  tem  živalski  habitat,  ko  pa  obstajajo  alternativne  metode  pridobivanja
energije,  s katerimi ne bi delali  škode ne naravi  ne živalim? Zakaj  voditelji  držav in ljudje  na
vplivnih položajih ne naredijo ničesar, da bi nam bilo na svetu lepše?

Če hočemo odgovoriti na zgornja vprašanja, na dogodke ne smemo gledati kot na nepovezane pike,
ampak je potrebno videti celotno sliko. Vse, kar se dogaja, se že tisoče let odvija po starodavnem
načrtu. Vsi dogodki, pa naj se zdijo med sabo še tako nepovezani, imajo skupen cilj. Da bi razumeli
globalno in vseobsegajočo zaroto proti človeštvu, je potrebno obdelati širok spekter tem: od tega,
kaj  smo v  resnici,  kako  smo prišli  v  trenutno situacijo  in  kaj  je  resnično  v  ozadju  svetovnih
dogodkov, do tega, kdo in na kakšen način vlada svetu ter kakšen je namen sistema, v katerem
živimo.

Na  videz  nepovezane  pike  od  začetka  prebujenja  v  90-ih  letih  v  sliko  povezuje  David  Icke.
Razkriva stvari, o katerih si upajo govoriti le redki, in kljub temu, da je bil na začetku svoje poti
najbolj zasmehovana oseba v Veliki Britaniji, danes s predavanji polni dvorane po svetu. Do tega
preobrata  je prišlo,  ker so se ljudje  začeli  prebujati,  saj  so spoznali,  da svet ni  tak,  kot  so jim
govorili politiki, novinarji, duhovniki, znanstveniki in učitelji. Seveda se sistem na vse kriplje trudi,
da bi preprečil, da bi prave informacije prišle v javnost; to je razlog, da prireditelji pod pretvezo
»antisemitizma« odpovedujejo Davidova predavanja in da so mu v nekatere države celo prepovedali
vstop. O stvareh, ki jih je David Icke napovedal v 90-ih letih, danes dnevno poročajo mediji in
uradna znanost prihaja do spoznanj, o katerih David govori in piše že 30 let.

Namen  priročnika  je  posredovati  ljudem  informacije,  ki  jih  sistem  pred  njimi  skriva,  in  tako
pripomoči  k  temu,  da  se  prebudijo  in  da  skupaj  preprečimo,  kar  se  načrtuje,  saj  če  ne  bomo
spremenili smeri, bomo končali točno tam, kjer nočemo. Vsekakor priporočam vsem, ki vas zanima
še kaj drugega kot to, o čemer poročajo uradni mediji, da si preberete Davidove knjige, v katerih je
napisano podkrepljeno tudi  s  slikami,  ali  si  na YouTube ogledate  posnetke njegovih predavanj.
Novice z drugačnega zornega kota lahko spremljate na www.davidicke.com. Leta 2019 je o Davidu
Icku izšel dokumentarni film z naslovom Renegade.

Marsikateri  informaciji  se  bo  vaš  programiran  um upiral  z  vsemi  štirimi,  potem je  pa  od  vas
odvisno, ali ste dovolj odprtega duha, da jih boste sprejeli; težko si je namreč priznati, da nam celo
življenje lažejo – nekateri  zavedno, drugi pa zato,  ker so sami nevedni ali zavedeni. Ampak če
hočemo zgraditi svet na novih, boljših temeljih, se mora stari svet najprej sesuti. Vem tudi, da bo
marsikaj težko razumeti, ampak mirno berite dalje, saj se stvari med sabo povezujejo in se vam
bodo morebitne  nejasnosti  razjasnile  v  kasnejših  poglavjih.  Priporočam,  da  priročnik  preberete
večkrat, saj boste šele tako lahko med sabo povezali vse pike in videli celotno sliko. 

Bodite prepričani, da na življenje nikoli več ne boste gledali enako.

http://www.davidicke.com/


Kdo je David Icke

»Bolj ko se družba oddalji od resnice, bolj bo sovražila tiste, ki jo govorijo.« (George Orwell)

David Icke se je rodil 29. aprila 1952 v angleškem mestu Leicester. V otroških letih je bila njegova
strast nogomet in tako se je odločil,  da bo postal profesionalni nogometaš. To priložnost mu je
omogočil niz naključij in vse je šlo kot po maslu, dokler se pri 15. letih, ko je igral kot vratar pri
ekipi Coventry City, ni pojavil revmatoidni artritis in pri 21. letih je bil prisiljen nogometno pot
končati. Davidova druga karierna izbira je bilo novinarstvo. Po ponovnem nizu naključij je postal
televizijski napovedovalec na športnem kanalu BBC-ja,  čeprav so mu govorili,  da bo to zaradi
pomanjkanja kvalifikacij nemogoče (šolo je zaradi nogometa pustil pri 15. letih). Vzorec naključij
je postal še bolj očiten, ko se je kot član lokalne skupnosti na otoku Isle of Wight, kjer živi še danes,
pridružil britanski stranki zelenih in bil v nekaj tednih izbran za narodnega predstavnika.

Leta 1990 so se mu začele dogajati čudne stvari. Kadar je bil v prostoru sam, je ob sebi čutil neko
prisotnost. Nekega dne je sedel na postelji v hotelski sobi v Londonu. Ker je bila prisotnost tako
očitna, je rekel: »Če je kdo tukaj, naj z mano prosim vzpostavi stik, saj se mi bo v nasprotnem
primeru zmešalo.« Nekaj dni pozneje je bil s sinom Garethom v knjigarni, ko je začutil, da kar
naenkrat ne more premakniti nog – kot bi jih k tlom držal neviden magnet. V mislih je zaslišal glas:
»Pojdi in si oglej knjige na drugem koncu.« Takoj mu je v oči padla knjiga  Mind to Mind (Um
umu), ki jo je napisala jasnovidka Betty Shine. Knjigo je prebral v enem dnevu, poklical Betty in se
z njo dogovoril za termin. Pri njej je bil štirikrat in zadnja dva obiska sta mu za vedno spremenila
življenje. Betty je od entitet, ki jih je David zaznal kot prisotnost, dobila sledeča sporočila:

• Je zdravitelj, ki je tukaj, da ozdravi Zemljo. Postal bo svetovno znan.

• Duhovno je še vedno otrok, vendar mu bodo dana duhovna bogastva.

• Včasih bo izrekel besede in se čudil, od kje so prišle. To bodo naše besede.

• Znanje mu bo položeno v um, ob drugih priložnostih pa bo voden k znanju.

• Kot otrok je bil izbran zaradi poguma. Pripravili smo mu preizkušnje, ki jih je prestal.

• K nogometu je bil voden, da se nauči discipline in ko se jo je, je bil čas, da je šel naprej.
Prav tako je moral izkusiti vsa čustva; se naučiti, kako prenesti razočaranje; kako se pobrati
in iti dalje. Duhovna pot je težka in nikomur ni lahko.

• Vedno bo imel, kar bo potreboval, a nič več.

• Naletel bo na veliko nasprotovanja, a mi ga bomo vedno varovali.

• En človek ne more spremeniti sveta, lahko pa posreduje sporočilo, ki bo spremenilo svet.

• Ne poskusi storiti vsega sam. Pojdi z roko v roki z drugimi, da boste eden drugega pobrali,
ko boste padli.



• V treh letih bo napisal pet knjig. (se je zgodilo)

• Politika ni zanj. Preveč je duhoven. Politika ni duhovna in zaradi nje bo postal nesrečen.
(se je zgodilo)

• Zapustil bo politiko. Nič mu ni treba storiti. To se bo postopoma zgodilo v obdobju enega
leta. (se je zgodilo)

• Obstajala bodo zračna plovila, ki bodo bistveno drugačna od današnjih.

• Čas bo brez pomena. Lahko boš, kjerkoli boš hotel biti.

Po zadnjem srečanju z Betty se je srečal še z enim medijem, od katerega je dobil sledeče sporočilo:
»Ni se ti treba mučiti z iskanjem. Pot je že začrtana. Samo sledi namigom … Spremljamo te na
začrtani poti. Vse je bilo urejeno, preden si se inkarniral.«

Naključja so ga leta 1991 popeljala v Peru, kjer ga je nevidna sila vodila na hrib, na katerem je
skozi njega začela teči energija, ki je bila tako močna, da se je začel ves tresti in je večkrat izgubil
zavest. Takrat še ni vedel, kaj se je zgodilo, a posledice so bile kmalu vidne. V Veliko Britanijo se je
vrnil  z  informacijami  in  koncepti,  ki  so kar  lili  iz  njega.  V takem stanju  je  šel  na  nacionalno
televizijo, kar je sprožilo toliko zasmehovanja, kot ga je bil deležen le malokdo; ni ga bilo kraja,
kjer se mu ne bi smejali.  Po vrnitvi  iz Peruja je na zunaj sicer izgledal enako kot prej,  ampak
resničnost je videl v povsem novi luči. Pred Perujem je videl le posamezne pike, po vrnitvi pa je
začel  videti  celotno sliko.  Množično zasmehovanje,  ki  ga je  bil  deležen,  ga je  rešilo  zapora,  v
katerem živi skoraj vsak – strahu pred tem, kaj si o nas mislijo drugi. To je bilo pomembno za
obdobje, ko je začel posredovati informacije, ki so onkraj norm človeške družbe.

Njegovo življenje je postala sinhronistična pustolovščina. Informacije so k njemu prišle v obliki
knjig, ljudi, dokumentov in osebnih izkušenj – kot bi mu nevidna sila podajala koščke sestavljanke.
V prvih letih nove poti je bilo v središču omrežje globalnih družin, ki manipulira z dogodki in
vsiljuje svojo voljo človeški družbi; v poznih 90-ih letih so prišla spoznanja o nečloveški dimenziji
v ozadju tega omrežja, po letu 2000 pa informacije o iluzorni naravi fizične resničnosti in sveta, v
katerem živimo.

David Icke je živ dokaz, da te nihče ne more ustaviti, če se ne ustaviš sam – ne glede na to, kaj te
doleti. Vsemu zasmehovanju in zlorabam navkljub je napisal 18 knjig, ki jih v vedno večjem številu
berejo tudi tisti, ki so se mu še pred nedavnim smejali. Kaj se je zgodilo s tistim norcem? Kako to,
da zdaj toliko ljudi prisluhne njegovim besedam? Ker so spoznali, da govori resnico.

Glede na to, da ima David Icke 30-letno zgodovino točnosti poročanja in napovedovanja dogodkov
ter da gre za enega najbolj cenzuriranih ljudi na svetu, mislim, da je njegovemu sporočilu vredno
prisluhniti.

                                                   



OPOZORILO

PRIROČNIK VSEBUJE INFORMACIJE, KI JIH BOSTE MNOGI TEŽKO PREBAVILI, KAR JE
POPOLNOMA RAZUMLJIVO, SAJ SE SISTEM NA VSE KRIPLJE TRUDI, DA NE BI PRIŠLE
V  JAVNOST.  PREDLAGAM,  DA PREBRANO  PRESPITE,  O  TEM  RAZMISLITE  IN  NA
PRETEKLE IN AKTUALNE DOGODKE POGLEDATE V LUČI NOVIH INFORMACIJ.

VSEM,  KI  STE BOLJ ZAPRTEGA DUHA ALI  SE OKLEPATE KAKRŠNIHKOLI DOGEM,
PRIROČNIK ODSVETUJEM, SAJ POSTAVLJA NA NOGE VSE, KAR MISLITE, DA VESTE;
TISTIM PA, KI STE BOLJ ODPRTEGA DUHA, ŽELIM VELIKO NOVIH SPOZNANJ.

BI RADI VEDELI, KDO SMO, OD KJE SMO PRIŠLI IN KAM GREMO? BI RADI VEDELI,
ZAKAJ  JE  SVET  TAKŠEN,  KAKRŠEN  JE?  PRIPNITE  SI  PASOVE,  KAJTI  VOŽNJA BO
DIVJA.  RESNICA,  KI  JO PRED NAMI SKRIVAJO,  JE  KRUTA, ZATO VAS BO NAJPREJ
RAZJEZILA, NATO PA OSVOBODILA.
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Uvod

»Tukaj si, ker nekaj veš. Tega ne znaš razložiti, lahko pa čutiš. Že celo življenje čutiš, da je s svetom nekaj narobe. Ne
veš točno, kaj, ampak je prisotno – kot trska v glavi, ki te vodi v norost. Ta občutek te je privedel k meni.« (Morfej v
Matrici)

Če hočemo razumeti svet in dogodke, je treba sprejeti preprosto resnico: svet je klinično nor. Če
bomo začeli  kjerkoli  drugje,  se bomo le vrteli  v začaranem krogu. Ko pridemo enkrat do tega
spoznanja, postane življenje lažje. Ljudje mislijo, da morajo biti nori oni, da svet že ne more biti
tako zmešan, brezumen, tako … klinično nor. Ampak to je napaka, kajti svet je klinično nor. Bolj ko
veš, kaj je v ozadju svetovnega dogajanja in kam vse skupaj vodi, bolj ti ta preprosta resnica postaja
jasna.

Bankirji nam posojajo denar, ki ne obstaja, in zanj zaračunavajo obresti; zdravniki, ki naj bi bolne
zdravili, so v ZDA vzrok za največ smrti; raka »zdravijo« tako, da bolnike ubijajo s kemoterapijo in
obsevanjem, ki uničita imunski sistem in odpreta vrata drugim boleznim; vsiljujejo nam cepiva, ki
ne krepijo imunskega sistema, temveč ga slabijo; znanstveniki nam razlagajo, kako svet deluje, pa
niti  sami  ne  poznajo  njegovih  mehanizmov;  učitelji  predavajo  učencem tisto,  kar  hoče  ta  nori
sistem, ne glede na (ne)pravilnost informacij; duhovniki nam pridigajo, da je vse, kar je potrebno za
življenje, napisano med platnicami ene od »svetih« knjig – še bolj noro pa je, da jim na milijarde
ljudi verjame; politične stranke se borijo za položaj v vladi, ampak ista agenda se odvija ne glede na
to, katera stranka vlada, saj za kulisami vse nadzoruje ista sila; ljudje uživajo hrano in pijačo, polno
aditivov, in mislijo, da ni s tem nič narobe;  ljudje  uživajo gensko spremenjeno hrano, ki gensko
spreminja njih, in večina se sploh ne vpraša, kakšne bodo posledice; mediji poročajo o tem, kaj se
dogaja, medtem ko niti sami ne vejo, kaj se v resnici dogaja; vedno več pravic nam jemljejo, da bi
zaščitili naše pravice, in civiliste bombardirajo z neba, da bi jih zaščitili pred nasiljem. Je še kdo, ki
trdi, da svet ni klinično nor?!?

Trenutno stanje lepo opisujejo besede Michaela Ellnerja: »Poglej nas – vse je obrnjeno na glavo:
zdravniki uničujejo zdravje, odvetniki uničujejo pravico, univerze uničujejo znanje, vlade uničujejo
svobodo,  mediji  uničujejo  informacije  in  religije  uničujejo  duhovnost.«  Ampak  zakaj  je  tako?
Čeprav je to težko sprejeti, je stanje tako zato, ker je tako mišljeno. Vse zgoraj opisano se dogaja
načrtno. Ampak v norosti se skriva metoda. Tisti, ki držijo niti v rokah, točno vejo, kaj počnejo.   

Kot je rekel Morfej v Matrici: »Poskušam ti osvoboditi um, Neo, ampak lahko ti le pokažem vrata.
Ti si tisti, ki moraš skozi njih.« In tako bi moralo vedno biti – svobodna odločitev svobodnega uma. 

Dovolj je bilo laži in zavajanja, čas je za resnico – brez dlake na jeziku.

Ste si pripeli pasove? Pa začnimo z osnovnim vprašanjem.
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Kaj sta »jaz« in svet »okrog« nas?

»Nismo ljudje na duhovnem potovanju, ampak duhovi na človeškem potovanju.« (Stephen Covey)

Večina ljudi se istoveti s fizičnim telesom in njegovimi lastnostmi (imenom, barvo, raso itd.) oz.
aktivnostmi,  ki  jih  z  njim opravlja  (npr.  službo),  ampak ljudje  nismo fizično telo  –  telo  je  le
pripomoček, ki ga uporabljamo, da lahko doživljamo to resničnost. Fizično telo potrebujemo za
doživljanje sveta, saj naš pravi jaz – neskončna zavest – vibrira prehitro za neposredno interakcijo s
to resničnostjo. Lastnosti fizičnega telesa in aktivnosti, ki jih z njim opravljamo, so zgolj izkušnje,
ki jih ima neskončna zavest. Če se istovetimo s fizičnim telesom, je to tako, kot če bi se astronavt
istovetil  z  vesoljsko obleko – sicer  jo  potrebuje,  da  lahko preživi  v  vesolju,  ni  pa  astronavt  =
vesoljska obleka. Smo neskončna zavest, ki sebe izkuša subjektivno; vse, kar obstaja. Smo kot
kapljica oceana, ki se od oceana počuti ločeno, ampak  ko se kapljica združi z  oceanom – kje se
kapljica konča in ocean začne? Vedno smo neskončna zavest in od nje se ne moremo ločiti, lahko pa
pozabimo, kaj smo v resnici in dobimo občutek, da smo od vsega ločeni. Ločene se počutimo zaradi
edinstvene točke pozornosti znotraj neskončne  zavesti. Programiranje o ločenosti se začne že v
maternici,  nadaljuje  po  rojstvu  (starši)  in  v  procesu  izobraževanja  (učitelji),  svoj  lonček  pa
pristavijo še mediji in religije. Od tukaj izvira občutek nemoči – smo ocean, a mislimo, da smo le
nepomembna kapljica. Do tega je prišlo zaradi manipulacije občutka resničnosti in tako se je »jaz«
začel istovetiti s fizičnim telesom.

Človeška  bitja  smo  sestavljena  iz  več  teles:  eteričnega  telesa,  mentalnega  telesa/uma,
astralnega/čustvenega  telesa,  duhovnega  telesa in  fizičnega  telesa.  Ob  smrti  neskončna  zavest
zapusti fizično telo, ostala telesa pa ostanejo z nami. Telesa se združijo v  avri, ki nas ščiti pred
neželenimi  vplivi  in  energijami.  Na  višji  stopnji  kot  je  zavest,  večjo  in  močnejšo  avro  ima
posameznik. Zavest ljudi v komi gre na astralno raven, medtem ko se odločajo, ali bodo prišli nazaj
v fizično telo ali ne; če se za to odločijo, se zbudijo, v nasprotnem primeru pa umrejo (zavest se na
astralno raven prav tako preseli v spanju). Eterično telo je v frekvenčnem razponu človeškega vida
in mnogi jasnovidci ga lahko vidijo, ker pa se nahaja na zgornjem robu razpona naših zaznav, je
zaradi hitrega vibriranja večini nevidno. Bolezen na fizičnem telesu povzročijo motnje na eteričnem
telesu in traja lahko več let, da se izrazijo na fizični ravni (na eterično telo vplivajo čustvene motnje
in elektromagnetizem, zato so za določene vrste raka bolj dovzetni ljudje, ki opravljajo poklice,
povezane z elektromagnetizmom, in tisti, ki živijo pod daljnovodi).

V fizično telo se ne inkarnira celotna zavest – višji nivoji ostanejo na nefizični ravni in vodijo nižje
nivoje. Višji nivoji poznajo življenjski načrt, torej kaj smo prišli na Zemljo izkusiti oz. doseči. Če
nižji nivoji izgubijo povezavo z višjimi, smo bolj dovzetni za manipulacijo z informacijami, ki jih
dobimo skozi oči in ušesa. To je tako, kot če bi astronavt na Luni izgubil stik s kontrolo leta in bi bil
odvisen le od informacij, ki bi jih dobil skozi oči in ušesa, zato je zelo pomembno, da ohranimo
povezavo z višjimi nivoji. Ko se inkarniramo v fizično telo, predstavlja zavest skupek izkušenj iz
preteklih življenj.
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Ljudje nikoli ne umremo – umre le fizično telo. Ob smrti se neskončna zavest umakne iz te
resničnosti in konča to izkušnjo; zapusti iluzijo in se začne spominjati, kaj je v resnici ter nadaljuje
večni obstoj v drugih dimenzijah. To potrjujejo ljudje z obsmrtno izkušnjo, ki so že zapustili fizično
telo in se vrnili nazaj vanj. Pravijo, da je občutek, kot da bi si slekel plašč.

PROSTOR IN ČAS

 »Vse resnice so preproste, ko jih enkrat odkrijemo – težko jih je odkriti.« (Galileo Galilei)

Resničnost se na prvi pogled zdi tako enostavna: živimo v svetu »fizičnih« predmetov kot so stavbe,
drevesa, avtomobili in gore. Imamo »fizična« telesa in ko pogledamo skozi oči, vidimo »trdno«
pokrajino  povsod »okrog« nas.  Res  se  zdi  tako in  manipulatorji nas  hočejo  prepričati  v  obstoj
»fizičnega« sveta, v bistvu pa svet le na prvi pogled izgleda tako. To je v knjigi The Holographic
Universe  (Holografsko vesolje)  lepo opisal Michael Talbot: »Objektivni svet ne obstaja, vsaj ne
tako, kot mislimo. Zunaj nas je le morje valovanj in frekvenc in resničnost izgleda trdno le, ker
imajo naši možgani sposobnost, da to holografsko mešanico pretvorijo v predmete, ki sestavljajo
naš svet.«

Kar  dojemamo kot »fizično« in »trdno«, je daleč od tega.  Uradna znanost trdi,  da so predmeti
sestavljeni iz atomov. Ampak kaj so atomi? Atomi so sestavljeni iz jedra, okrog katerega krožijo
elektroni. Vendar atomi niso trdni, saj če  atom povečamo na velikost katedrale, bo njegovo jedro
veliko le  za kovanec; preostali  del  atoma – 99,9999999 %  – je praznina,  kar je potrdila  tudi
kvantna fizika. Če bi odstranili prazen prostor med atomi vseh ljudi, bi ostalo »trdne« snovi le za
kocko  sladkorja.  Kako  lahko  torej  prazni  atomi  sestavljajo  »trdno«  snov?  Seveda  ne  morejo.
»Trdnost« je iluzija. Ker vsi stebri sistema (znanost, medicina, »izobraževalni« sistem, mediji in
religija) temeljijo na predpostavki, da je svet »trden« in »fizičen«, je posledično napačno vse, kar
nam sistem nudi kot »znanje«.

Ko energija vibrira počasi, se nam zdi, da je snov »trdna«, ampak če pogledamo pod dovolj močnim
mikroskopom, bo vsaka še tako »trdna« snov na koncu le vibrirajoča energija. Kamni vibrirajo z
dolgo valovno dolžino in nizko frekvenco, zato se zdijo »trdni«; človeško telo v primerjavi s kamni
vibrira s krajšo valovno dolžino in višjo frekvenco, zato se zdi manj »trdno«. Iluzija »fizične« snovi
je le energija, ki vibrira tako počasi, da se zdi »trdna«. Ljudje ne moremo hoditi skozi stene zaradi
elektromagnetnega upora in ne zaradi »fizičnega« upora, saj »fizični« svet ne obstaja. Višja kot je
naša frekvenca, na višji stopnji razvoja, znanja, razumevanja in modrosti smo. Ko se hitrost vibracij
poveča, postane energija manj gosta, dokler »fizični« predmet (npr. NLP) ne »izgine« – ampak le iz
frekvenčnega razpona zaznav naših petih čutil. 

Iluzija pa ni le svet »okrog« nas, ampak tudi čas, saj se preteklost in prihodnost odvijata istočasno.
Zamislite si, da je življenje kot film na DVD-ju: ko pritisnemo tipko predvajaj, grejo prizori po vrsti
od A do B, potem do C itd., iz »preteklosti« v »prihodnost«. Ampak ko pridemo do sredine filma,
prizor, ki smo si ga ravnokar ogledali, ni prenehal obstajati; še vedno je na DVD-ju, le da laser sedaj
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bere  drug  del  DVD-ja  (druga  točka  pozornosti).  Če  previjemo  film  nazaj,  si  lahko  isti  prizor
ogledamo še enkrat, pred nami pa je del filma, ki si ga še nismo ogledali – »prihodnost«. Če film
previjemo naprej,  je »prihodnost« tukaj,  preden bi prišli  do nje,  če bi film gledali  pri  normalni
hitrosti.  Ko  pridemo  do  konca  filma,  je  vse,  kar  smo  si  ogledali,  še  vedno  na  voljo  (tako
»preteklost« kot »prihodnost«) – cel film na DVD-ju obstaja istočasno, le ljudje ga dojemamo kot
zaporedje dogodkov, saj en prizor sledi drugemu.

Vse, kar obstaja, kroži v vrtincu okrog središčne točke (od galaksij do atoma). Hitreje ko se stvari
okrog neke točke vrtijo, hitreje se zdi, da »čas« teče. Ker se Zemlja vrti vedno hitreje, se nam zdi,
da so dnevi vse krajši. Kot je rekel že Einstein, je čas relativen glede na opazovalca: ko počnemo
nekaj, v čemer uživamo, čas kar beži; ko pa počnemo nekaj, česar ne maramo, pravimo, da »se
vleče«. Že dejstvo, da je čas relativen, je dokaz, da ne obstaja. V Ameriki se lahko celo pelješ v
drugo zvezno državo in prideš v drug »časovni pas« in kadar prečkaš mednarodno datumsko mejo,
se znajdeš v drugem »dnevu«. Če bi človek eno leto potoval s hitrostjo svetlobe, bi v tem »času« na
Zemlji minilo 20 let. 

Ljudje pravijo, da čas mora obstajati, saj se lahko spomnimo »preteklosti« in si zaradi nje delamo
skrbi  ali  pa  se  veselimo  »prihodnosti«.  Ampak  kje  smo,  ko  doživljamo  nekaj,  kar  postane
»pretekel« spomin? V večnem »zdaj«. Kje smo, ko razmišljamo o »prihodnosti«? Ravno tako v
večnem »zdaj«. Večni »zdaj« je vse, kar obstaja. To je lepo ponazarjal grafit, na katerem je pisalo:
»Čas ne obstaja; obstajajo le ure.« Znani so primeri pri športnikih, ki tekmujejo v športih s hitrim
gibanjem žoge (tenis, bejzbol, kriket itd.) Ko se taki športniki pripravljajo na hitro reakcijo na strel
ali servis, pravijo, da se takrat »čas« za njih upočasni – preprosto ga za nekaj trenutkov dekodirajo
drugače. Gledalcem se velikokrat zdi neverjetno, da uspejo igralci npr. pri tenisu odbijati žogo tako
hitro, in tukaj se skriva razlog – ker dekodirajo igralci »čas« drugače kot gledalci.

Na milijone ljudi poroča o obsmrtni izkušnji, kar pomeni, da »fizično« telo umre in da se zavedanje
ljudi premakne v točko opazovanja zunaj telesa. V modernem času so znani primeri, ko ljudje vidijo
zdravnike, ki skušajo oživiti njihovo »fizično« telo in mnogi se do potankosti spominjajo besed
zdravniškega osebja, kljub temu, da naj bi bili uradno »mrtvi«. Mnogi ljudje, ki se vrnejo nazaj v
»fizično« telo, izgubijo strah pred smrtjo, saj so spoznali, da je smrt iluzija. Ljudje,  ki  so imeli
obsmrtno izkušnjo,  pravijo, kako se je vse dogajalo istočasno:  predniki,  rojstvo,  partner,  otroci.
Videli so, kaj so drugi razmišljali v tistem trenutku in kaj v »preteklosti«; kaj se je dogajalo v tistem
trenutku in kaj v »preteklosti«. Čas in sosledje dogodkov ne obstajata, prav tako tudi ne razdalja in
prostor, saj so ti ljudje lahko bili istočasno kjerkoli in so se počutili povezane z vsem. Poleg časa,
razdalje  in  prostora  je  iluzija  tudi  gibanje,  saj  obstaja,  tako  kot  prostor,  le  v  nekaj  kubičnih
centimetrih naših možganov. 
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DOJEMANJE RESNIČNOSTI

»Kaj je resnično? Kako definiraš resnično? Če govoriš o tem, kar čutiš, vohaš, okusiš in vidiš, potem so resnični le
električni signali, ki jih interpretirajo tvoji možgani.« (Morfej v Matrici)

Vse,  kar  obstaja,  obstaja  na  štirih  nivojih,  čeprav  gre  le  za  različne  oblike  manifestacije:  nivo
valovanja, nivo elektromagnetizma, nivo digitalnega in nivo holografskega (iluzorno fizičnega).

Stvarstvo ni narejeno kot predalnik, kjer bi en nivo obstajal nad drugim, ampak je sestavljeno iz
frekvenc,  ki  si  delijo  isti  prostor,  tako  kot  radijske  in  televizijske  frekvence.  Te  frekvence  se
razlikujejo  po  valovni  dolžini:  kadar  uloviš  frekvenco  Radia  1,  poslušaš  Radio  1;  ko  uloviš
frekvenco  Radia  2,  poslušaš  Radio  2,  ampak  Radio  1  zato  še  ni  nehal  obstajati,  le  radijski
sprejemnik  ni  več  uglašen na  njegovo frekvenco.  Tako kot  radijski  sprejemnik smo tudi  ljudje
uglašeni na določeno frekvenco – frekvenco tega sveta – in ko »umremo«, neskončna zavest zapusti
»fizično« telo ter se preprosto uglasi na drugo frekvenco (kot bi na radijskem sprejemniku obrnili
gumb).  Mačke se večkrat  ustrašijo  nečesa,  česar  ljudje  ne vidimo oz.  kar  zaznamo kot  prazen
prostor. Zakaj? Ker imajo mačke večji frekvenčni razpon in vidijo entitete, ki jih ljudje ne zaznamo.
Entitete  v drugih dimenzijah (duhovi)  lahko toliko znižajo svojo frekvenco, da postanejo vidne
ljudem  v  tretji  dimenziji.  To  je  tako,  kot  če  radijski  sprejemnik  ne  bi  bil  nastavljen  na  eno
frekvenco, ampak bi istočasno lovil dve. Če bi bili ljudje na isti frekvenci kot duhovi, bi duhovi
izgledali »trdni«, ker pa nismo, izgledajo megleni. Ljudje zaznamo le tisto, kar je v frekvenčnem
razponu petih čutil: vida, sluha, voha, okusa in dotika.

Ljudje izkušamo kozmično igro navidezne resničnosti in biološki računalnik – fizično telo – je le
vmesnik med neskončno zavestjo in kozmičnim internetom. Ljudje se sprašujejo, zakaj vidimo vsi
več  ali  manj  isto  okolico  in  predmete.  Če  se  povežemo  s  svetovnim  spletom  s  kateregakoli
računalnika na svetu, se povežemo v isto kolektivno resničnost in isto je s kozmičnim internetom.
Seveda lahko obiščemo druge »spletne strani«, ampak kolektivna resničnost je še vedno ista. 

Ko se rodimo, je tako, kot da bi se povezali s svetovnim spletom. Če bi nekomu, ki še ni slišal za
brezžični internet, rekli, da obstaja informacijsko polje (internet) povsod okrog nas, bi nam rekel, da
smo nori. Ampak točno to se dogaja, ko ljudje dekodiramo to, kar imenujemo »fizična« resničnost.
Tako kot  obstaja  internet  le  na  računalniškem zaslonu  (drugje  le  kot  matematične  kode),  tako
obstaja »fizična« resničnost le v človeških možganih (zunaj njih obstajajo le frekvence).  Kaj je
internet? Informacije, ki jih računalnik dekodira v barve, oblike, besede in slike. Kaj je kozmični
internet? Informacije, ki jih možgani dekodirajo v barve, oblike, besede in slike. Možgani in celotna
genetska struktura telesa sta sprejemno-oddajni sistem, ki bere informacije, zakodirane v svetlobi
oz. fotonih, in jih dekodira v slike na človeškem zaslonu – možganih. Alan Watts je imel prav, ko je
rekel, da je brez možganov svet brez svetlobe, toplote, teže, trdnosti,  gibanja, prostora, časa ali
katerekoli druge predstavljive lastnosti.

95 % mase vesolja predstavlja temna snov, ki je ljudem nevidna; 4,5 % mase vesolja predstavlja
snov,  ki  svetlobe  ne  odbija,  0,5  %  mase  vesolja  pa  sestavlja  snov,  ki  svetlobo  odbija.
Elektromagnetni  spekter  (vsebuje  radijske  valove,  mikrovalove,  infrardečo  svetlobo,
ultravijolično svetlobo ter rentgenske in gama-žarke)  znaša le 0,005 % mase vesolja oz. vsega,
kar obstaja, in človeško oko lahko zazna le del tega spektra –  frekvence med infrardečo in
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ultravijolično  svetlobo (med  400  in  750  nm  valovne  dolžine);  različne  barve  so  le  različne
frekvence znotraj tega spektra. Ob zgornjih dejstvih se človek res nasmeji izjavam tistih, ki pravijo,
da če ne morejo videti drugih oblik življenja, te ne obstajajo, saj smo ljudje praktično slepi.

Še malo perspektive:  razmerje velikosti  Zemlje v primerjavi z  velikostjo vesolja je enako kot ena
milijardinka bucikine glave v primerjavi s celotno glavo. Poleg tega je še do 20-ih let 19. stoletja
veljalo prepričanje, da obstaja le ena galaksija – Rimska cesta – sedaj pa najvišje ocene števila
galaksij znašajo 2 bilijona (1012) – in to le znotraj 0,005 % vsega, kar obstaja. 

FIZIČNO TELO – BIOLOŠKI RAČUNALNIK

»Za razumevanje resničnosti ne potrebujete znanstvenega uma, ampak odprtega.« (David Icke)

Za razlago človeškega telesa je najprimernejša računalniška analogija.

DNK: Človeški ekvivalent računalniškemu trdemu disku je DNK. DNK je univerzalna programska
koda, ki jo imajo vsa živa bitja, od bakterij do ljudi. Gre za osnovna navodila za življenje, napisana
v  istem jeziku.  Če  DNK  močno  povečamo,  izgleda  kot  kača  (od  tukaj  izvira  kerikej,  simbol
medicine).  Znanost zna razložiti  3–5 % DNK, za ostalih 95–97 % pa pravi,  da je le »odvečna
krama« in da nima funkcije. Zelo verjetno je, da je 95–97 % DNK, ki jo znanost ne zna razložiti;
95 % možganske aktivnosti, ki ni povezana z budnim stanjem, in 95 % materije, ki jo ljudje ne
zaznamo, medsebojno povezanih.

Mike  Lambert,  zdravitelj  s  klinike  Shen  v  Angliji,  je  prišel  do  ugotovitve,  da  si  DNK vsega
življenja deli iste kode: A(denin), G(uanin), C(itosin) in T(imin) in da je DNK kristalna struktura, ki
sprejema,  oddaja  in  ojačuje  svetlobne  frekvence.  Vrstni  red  zgornjih  kod  določa  genetske
značilnosti, izgled in vrsto bitja. 90 % človeške  DNK je enake DNK miši. Na digitalnem nivoju
izgleda DNK kot matematične kode, ki imajo binarne vrednosti: kodi A in C imata vrednost 0, kodi
G in T pa vrednost 1 – točno tako, kot delujejo računalniki.

Telo je procesor električnih informacij  in kaj je najboljši  prevodnik? Voda. Iz česa sestoji telo?
70 % iz vode. Membrana okrog vsake celice je sestavljena iz tekočega kristala in ljudje imamo
okrog 70 bilijonov (1012) celic. Vse, kar je računalniškega ali uporablja radijske valove, je odvisno
od polprevodnikov in pri ljudeh polprevodna membrana iz tekočih kristalov obdaja vsako celico.
Tako je celična membrana človeški ekvivalent računalniškemu silikonskemu čipu. Vrata in kanali
celic se uporabljajo, da s pomočjo električnih impulzov prepustijo v celico tisto, kar potrebuje, in
zaustavijo tisto, kar bi ji škodilo. Ta proces lahko zmotijo električne ali kemične motnje iz okolja,
aditivi v hrani, misli, čustva in stres. 

DNK ne vsebuje le podedovane genetske programske opreme, ampak se stalno spreminja z novimi
informacijami, ki jih dobiva iz okolja.  Temu pravimo evolucija, kar pomeni,  da se fizična oblika
spremeni  kot  odziv  na  spremembe  iz  okolja;  mutacija  pomeni,  da  ima  potomec  spremembo v
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zaporedju  DNK znotraj  gena  ali  kromosoma,  ki  jo  starši  nimajo.  Leta  2017 so  znanstveniki  z
univerze Columbia v New Yorku odkrili, da lahko DNK shranjuje in prikliče digitalne podatke, tako
kot to pri računalniku počne trdi disk. Njen potencial je tako velik, da bi lahko vse podatke, ki jih
človeštvo proizvede v enem letu, shranili v samo 4 g DNK.

Ruski znanstveniki so ugotovili, da genetski kod tistega dela DNK, ki ga znanstveniki imenujejo
»odvečna  krama«,  sledi  enakim  pravilom  kot  človeški  jeziki.  Primerjali  so  pravila  skladnje,
semantike (pomena besed)  ter osnovna slovnična pravila in ugotovili, da DNK sledi vzorcem in
pravilom, ki so podobni človeškim jezikom. Kot kaže se jeziki niso pojavili naključno, ampak so
odsev  človeške  DNK.  Ruski  biofizik  in  molekularni  biolog  Pjotr  Garjajev  je  skupaj  s  kolegi
dokazal, da DNK reagira na jezik in radijske valove, kar razloži delovanje afirmacij in hipnoze ter
njihov vpliv na telo. Uspešno so npr. spremenili zarodke žab v zarodke močeradov le z oddajanjem
informacijskih  vzorcev  DNK;  tako  so  s  pomočjo  vibracij  prepisali  program  in  spremenili
življenjsko obliko.  Prav  tako  lahko s  pomočjo  vibracij  oz.  besed  (slednje  je  le  drugačen izraz
prvega) DNK tudi pozdravimo, kar je logično, saj je sprejemnik informacij. To storimo tako, da
DNK obolelega posredujemo harmonične frekvence.

Sistem meridianov:  Človeški  ekvivalent  matični  plošči  je  sistem  meridianov,  po  katerih  teče
energija. Počasneje ko energija teče, manj fizično, čustveno in umsko zdrav je človek, tako kot je
računalnik bolj  počasen,  kadar  je  okužen z  virusom. Sistem meridianov je  povezan s  čakrami
(svetlobnimi kolesi), ki nas povezujejo z neskončno zavestjo in se nahajajo tam, kjer se meridiani
sekajo. Čakre so del avre – energijskega polja, ki obdaja fizično telo – in so povezane z endokrinimi
žlezami, endokrine žleze so povezane s hormoni in hormoni z organi. Uradna medicina nastopi šele,
ko se nekaj zgodi na »fizičnem« telesu, ostale (nefizične) nivoje pa ignorira. 

Ljudje imamo sedem glavnih čaker, ki so različnih barv (torej vibrirajo z različnimi frekvencami):

• Korenska čakra   je rdeča in nas prizemljuje v fizičnem svetu ter ustvarja fizično življenje.

• Spolna čakra   je oranžna; je tesno povezana z eteričnim telesom in je center spolnosti.

• Solarni pleksus   je rumen in je središče čustev, zato občutimo čustva v predelu trebuha.

• Srčna čakra   je zelena; iz nje izhaja energija ljubezni, zato povezujemo ljudje fizično srce z
ljubeznijo.

• Grlena čakra   je modra in vpliva na sposobnost izražanja in komunikacije.

• Tretje oko   je indigo barve in se nahaja na čelu. Je center jasnovidnih zaznav in dostopa do
informacij nefizične narave.

• Kronska čakra   je viola. Je naša povezava z vesoljem (svetniški sij, ki ga lahko vidimo na
uprizoritvah npr. okrog Jezusove glave, predstavlja energijo kronske čakre).

Kadar  energija  skozi  čakre  in  po  meridianih  prosto  teče,  smo zdravi,  kadar  pa  je  njen  pretok
zaustavljen, zbolimo. Pri bolezni si lahko pomagamo npr. z akupunkturo, pri kateri se akupunkturne
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igle zapiči na akupunkturne točke vzdolž meridianov, tako da začne energija po njih ponovno teči.
Spodnje tri čakre so povezane z zemeljskimi nivoji, zgornje tri z duhovnimi, srčna čakra pa je most
med njimi. S pomočjo tretjega očesa lahko aktiviramo jasnovidne moči, ki jih imamo vsi. Korenska
čakra iz  zemlje  srka energijo  kundalini,  ki  je del  življenjske sile  in  zagotavlja spolno energijo.
Energija, ki jo ljudje uporabljamo za ustvarjanje po navdihu (npr. v umetnosti in glasbi), je ista
energija,  kot  stimulira  spolno  energijo  in  eksplodira  v  orgazem ter  ustvari  novo  življenje.  Če
kundalini zatremo, npr. z zatiranjem spolnosti ali talentov, postane neuravnovešena, kar se izraža v
nasilju, depresiji, posilstvu in vojni. Veliko delovnih mest danes zatira ustvarjalnost, zato je veliko
bolezni, nezadovoljstva in kriminala. Ustvarjalna sila, če zatrta, postane destruktivna.

Možgani:  Človeški  procesor  informacij  so  možgani.  Čutila  dekodirajo  informacije  iz  valovne
oblike, jih pretvorijo v električne informacije  in  posredujejo možganom, možgani pa te električne
informacije dekodirajo v holografske (iluzorno fizične) informacije, ki jih zaznamo kot »fizični«
svet »okrog« nas. Gre za iste informacije v različnih oblikah. Tako  svet ne obstaja zunaj nas,
ampak se vse odvija v možganih. Različni deli možganov so zadolženi za dekodiranje informacij
različnih čutil. Ljudje ne vidimo z očmi, ampak z možgani; oči le dekodirajo informacije iz valovne
oblike v električne signale, ki jih potem možgani interpretirajo. Tako  »fizični« svet obstaja šele,
kadar ga dekodiramo. Tudi  bolečino čutijo  možgani  in  če prekinemo pot  z  mesta  bolečine v
možgane, bolečine ne čutimo, kar se danes uporablja v uradni medicini. Ljudje vidimo le tisto, kar
nam možgani  pravijo,  da  vidimo,  in  na  to  vplivajo  naša  prepričanja.  Na  tej  stopnji  nastopijo
manipulatorji z »izobraževalnim« sistemom in mediji,  kajti  če nam lahko vsadijo prepričanja o
svetu,  bodo ta  prepričanja  izločila  vse,  kar  se  z  njimi  ne sklada in  tako vplivala  na naš  način
dojemanja resničnosti.  Gre za podoben fenomen kot na Kitajskem, kjer oblasti s požarnim zidom
blokirajo dostop do določenih spletnih strani.

Računalnik  obdeluje podatke  v  številčni  obliki,  izraženi  z  binarnim  sistemom:  1  predstavlja
prisotnost  električnega  toka,  0  pa  odsotnost.  Del  možganov,  ki  je  odgovoren  za  intelektualne
sposobnosti (prefrontalna skorja), deluje ravno tako;  bazalni gangliji lahko nevrone v prefrontalni
skorji aktivirajo ali deaktivirajo. Večina možganov deluje po principu trinarnega sistema: poleg 0 in
1 uporablja še –1, ki ignorira informacije, kadar je to potrebno.

Pri  razumevanju  procesa  dekodiranja  je  treba  poznati  zgradbo  možganov.  Ljudje  imamo  dve
hemisferi (polovici) možganov: levo in desno. Leva hemisfera je racionalna, logična, intelektualna
in sodeluje s fizičnimi čutili ter komunicira s pomočjo pisane in govorjene besede. Desna hemisfera
je domišljijska, intuitivna, instinktivna in nas povezuje z drugimi dimenzijami; v njej prevladujeta
stanje zasanjanosti in podzavest. Je umetnik, glasbenik in  ustvarjalni navdih ter komunicira prek
slik in simbolov. »Izobraževalni« sistem do obisti razvija levo polovico možganov, desno pa se
zatira (koliko je v šolah glasbe in likovne umetnosti?) Obe polovici možganov povezuje most z
imenom corpus callosum. Če je človek uravnovešen, ima obe polovici možganov enako razviti. Žal
je večina ljudi ujetnikov leve polovice možganov, za kar skrbita »izobraževalni« sistem in znanost.
Največji  ujetniki  leve  polovice  možganov  so  znanstveniki,  akademiki,  politiki,  zdravniki  in
novinarji. Z levo polovico možganov samo po sebi ni nič narobe, problematično pa postane, če
prevzame dominantno  vlogo  pri  načinu  dojemanja  resničnosti.  Na  dominacijo  leve  možganske
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hemisfere kaže tudi dejstvo, da je okrog 90 % ljudi desničarjev, saj je vsaka hemisfera povezana z
nasprotno stranjo telesa.

Obstajajo avtisti, ki imajo neverjetno razvite nekatere sposobnosti: Stephen Wiltshire lahko nariše
celo mesto, čeprav ga je le za kratek čas videl skozi okno helikopterja; Daniel Tammet lahko računa
in se uči jezikov z bliskovito naglico. Zakaj? Ker imajo avtisti bistveno bolj razvito desno hemisfero
možganov,  ki  vzame  sliko  prizora  ali  jezik  kot  celoto,  medtem ko  si  leva  hemisfera  poskuša
zapomniti posamezne stavbe ali drobi jezik na zloge.

Zanimiva je zgodba Jill Bolte Taylor, ameriške znanstvenice na področju možganov, ki ji je kap leta
1996  ohromila levo polovico možganov.  Ko se je  zbudila,  se  ni  počutila  ravno dobro in  ko je
pogledala svoje dlani, je videla le »primitivne kremplje«. Njeno telo je izgledalo drugače – kot bi se
zavest premaknila iz normalne resničnosti, v kateri je imela izkušnjo, v drugo resničnost, kjer je bila
le priča, opazovalec (to, kar ljudje v resnici smo). Jill ni mogla natančno določiti, kje se njeno telo
konča  in  prostor  začne;  vse  je  bila  le  energija.  Prav  tako  je  utihnila  klepetulja  v  glavi  (zelo
pomembno, saj se ljudje istovetimo z mislimi, ampak ljudje nismo misli, temveč neskončna zavest;
opazovalec in ne izkušnja). Počutila se je tudi zelo razsežno – kot duh, ki je ušel iz steklenice – in ni
si znala predstavljati, da bi se lahko ponovno »stlačila« nazaj v telo. Jill je prav tako povedala, da je
občutila pravo evforijo, potem ko je izgubila 37 let čustvene prtljage (dokaz, da čustva niso to, kar
ljudje smo).

Graham Gynn in Tony Wright sta petnajst let raziskovala človeško evolucijo, še posebej v povezavi
z možgani. Ugotovila sta, da so bili človeški možgani na vrhuncu pred 200.000 leti, ko so tehtali
1.440 g; od takrat naprej pešajo in zdaj tehtajo okrog 1.300 g. Obdobje pred 200.000 leti je obdobje,
ko se je v Afriki pojavil moderni človek. Današnji človek je tako le odsev tega, kar je bil nekoč.  

Spomin: Tako kot ljudje ima tudi računalnik dve vrsti spomina: trdi disk (človeški ekvivalent je
DNK) shranjuje informacije na dolgi rok, RAM pa na kratki rok. Človeški ekvivalent RAM-u je
kratkoročni spomin. Vse, kar zaznavamo s čutili, gre najprej v kratkoročni spomin, v dolgoročnem
spominu pa je vse, kar uporabljamo za definiranje tega, kar smo.

Znanost ne more locirati dela možganov, ki vsebuje spomin, saj obstaja spomin v celotnih možganih
in celotnem telesu, to pa zato, ker so možgani, tako kot človeško telo, hologram. Ljudje, ki so imeli
tumor in so jim odstranili del možganov, niso izgubili spominov; morda se le ne morejo spomniti
vsega do zadnje potankosti, saj se je spomin preselil v manjši hologram, kjer je težje razločiti vse
podrobnosti.

Imunski  sistem: Človeški  ekvivalent  protivirusnemu  programu  je  imunski  sistem,  ki  poišče
vsiljivce in jih nevtralizira. Če se imunski sistem sreča z novim virusom, za katerega še ne obstajajo
»virusne definicije«, nas pred njim ne zaščiti in tako zbolimo (ko so Evropejci prišli v Ameriko,
domorodci  niso imeli  razvite odpornosti  na koze,  ker  jim  niso bili  nikoli  izpostavljeni,  zato so
popadali  kot muhe).  Kaj se zgodi, kadar virus uniči operacijski sistem računalnika? Računalnik
crkne. Kaj se zgodi, kadar virus uniči fizično telo? Telo umre, tako kot crkne računalnik in ne tisti,
ki ga uporablja (v primeru ljudi je to neskončna zavest).
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HOLOGRAFSKA RESNIČNOST

»Zavedeni ste, če mislite, da je svet okoli vas fizični konstrukt, ločen od uma.« (Kevin Michel)

Kako lahko nekaj, kar ustvarijo možgani, izgleda »trdno« in »fizično«? Če hočemo razumeti svet
»okrog«  nas,  je  potrebno  razumeti  delovanje  hologramov.  Hologrami,  ki  jih  lahko  kupimo,
nastanejo z uporabo laserskega žarka in ogledal. En del žarka je usmerjen neposredno v fotografski
posnetek, drug del pa je najprej usmerjen na predmet in nato v fotografski posnetek, kjer trči s
prvim žarkom. To ustvari interferenčni vzorec, ki predstavlja sliko predmeta v valovni obliki, ki jo
naši  možgani  dekodirajo  kot  »fizični«  predmet.  Hologrami  izgledajo  resnični,  pa  vendar  lahko
damo skoznje roko. Na podoben način deluje televizija: Joseph Fourier je odkril matematičen način,
kako pretvoriti vzorce v preprosta valovanja in obratno. To znanje je omogočilo razvoj kamer, ki
pretvorijo slike v elektromagnetne frekvence, te pa televizija pretvori nazaj v slike. Na enak način
dekodirajo človeški možgani resničnost iz valovne oblike v holografsko »fizično« iluzijo.

Vsak del holograma vsebuje pomanjšano sliko celote. Če holografski valovni posnetek razdelimo
na štiri dele, ne dobimo na vsakem delu četrtino slike, ampak celotno sliko v pomanjšani obliki,
čeprav je ta  zaradi  manjše velikosti  manj  jasna.  Po holografskem principu delujejo alternativne
oblike medicine, npr. refleksoterapija in akupunktura. Po celem telesu imamo točke, ki so povezane
z  vsemi  telesnimi  organi  in  z  masažo  teh  točk  lahko  pozdravimo  energijska  neravnovesja  in
posledično organe, saj je vsak del telesa pomanjšana oblika večjega holograma – telesa.  Po istem
principu deluje branje z dlani in enako je s celico, ki vsebuje vse potrebne informacije za nastanek
nove  človeške  oblike.  Holografsko  resničnost  lahko  opazimo  pri  magnetnem  polju  Zemlje  in
človeka, ki izgledata enako, in pri električni aktivnosti v atmosferi in človeških možganih, ki ravno
tako  izgledata  enako.  Velja  načelo  »Kakor  zgoraj,  tako  spodaj.«  Dekodiran  hologram  pa  ni  le
človeško telo, ampak celotno vesolje, vključno z naravo in živalmi.

Inštitut za aeronavtiko v Stuttgartu je razvil tehniko za fotografiranje informacij v vodi in potrdil, da
voda ohrani informacije in da je vesolje holografsko. V prvem poskusu so raziskovalci v posodo z
vodo dali rožo in jo takoj odstranili, nato pa so opazovali posamezne kapljice vode z metodo, ki so
jo  sami  razvili.  Ugotovili  so,  da  vsebujejo  vse  kapljice  informacijo rože,  torej  je  energijska
informacija  ostala  v  vodi  tudi,  ko so  rožo (substanco)  iz  nje  vzeli  (po  istem principu delujejo
homeopatski  pripravki).  V drugem poskusu so prostovoljcem rekli,  naj  iz  posode vzamejo štiri
kapljice vode in jih dajo v drugo posodo, na kateri je bilo napisano njihovo ime. Raziskovalci so
ugotovili, da so bile vse štiri kapljice od enega prostovoljca enake, so se pa razlikovale od kapljic
drugih  prostovoljcev.  To  je  dokaz,  da  zgolj  s  prestavljanjem  kapljic  voda  ohrani  edinstveno
informacijsko polje osebe, ki jo prestavlja. To je tudi razlog, zakaj je voda najbolj zdrava ob izviru;
v njej namreč ni popačenih informacij o onesnaženju (kemikalij, strupov).

Uradna medicina trdi, da je homeopatija larifari, ampak ta oblika alternativne medicine deluje točno
po istem principu: substanco v homeopatskih pripravkih se redči toliko časa, da na koncu od nje ne
ostane nič. Substance sicer resda ni več, ampak pripravek še vedno vsebuje informacije, ki jih je
vsebovala substanca. Te informacije so shranjene v valovni obliki in na tem nivoju tudi zdravijo.
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OSEBNOSTI

Po švicarskem psihiatru Carlu Jungu obstaja samo 12 arhetipskih osebnosti. Kako je možno, da
obstaja pri skoraj 8 milijardah ljudeh samo 12 tipov osebnosti? Preprosto, saj dobimo osebnost prek
DNK. Osebnost so vzorci,  ki nas delajo človeške – so človeška programska oprema. Osebnost je
program, ki ga prebereta človeški DNK in RNK. Enako je pri  drugih živih bitjih.  Kadar vzide
Sonce, začnejo ptički peti. Ali se vsem ptičem istočasno porodi misel, da začnejo čivkati? Seveda
ne; to je zapisano v njihovem kolektivnem programu.

Osebnostni programi se lahko sprožijo ali pa tudi ne. Zavedni ljudje lahko presežejo podedovana
nagnjenja, medtem ko padejo nezavedni v past podedovanih odzivov. Tak primer so strahovi in
značajske poteze, ki ne izhajajo iz te inkarnacije (npr. strah pred psi, čeprav te v tem življenju nikoli
ni ugriznil pes – gre za program v DNK). Hipnotizerji lahko ljudem pomagajo premagati take in
podobne strahove tako, da izbrišejo neželene programe in naložijo nove. Mnogi ljudje, ki so jim
presadili  organ,  ugotovijo,  da imajo  kar  naenkrat  sposobnosti,  ki  jih  prej  niso imeli.  Kaj  se  je
zgodilo?  Pri  presaditvi  organa  telo  prejemnika  prenese  informacije  iz  organa  donatorja  in  tako
postanejo sposobnosti donatorja dostopne prejemniku organa.

Vse, kar obstaja, je živo in ima določeno stopnjo zavesti. Raziskave so pokazale, da uporabljajo
rastline zvočne valove, da na daljavo zaznajo vodo; da imajo sposobnost učenja in da razločijo med
zvoki  vibracij  vetra  in  žvečenja  gosenice.  Drevesa  med  sabo  komunicirajo,  občutijo  bolečino,
skrbijo eden za drugega, se organizirajo v skupnosti ter z elektrokemičnimi signali prek omrežij gliv
pod zemljo oddajajo opozorila  drugim drevesom. Čebele z  brenčanjem ustvarjajo frekvence,  ki
povzročijo, da rastline sprostijo cvetni prah, ki ga potem čebele raznesejo. Prav tako lahko ljudje
komuniciramo z živalmi, rastlinami in kamni – ne z jezikom, ampak v valovni obliki, saj je jezik le
dekodirano valovanje, ki ga v to, kar ljudje imenujemo »jezik«, dekodirajo naši možgani. Na nivoju
valovanja smo med sabo vsi povezani. Nekatere živali imajo višjo, nekatere nižjo stopnjo zavesti.
Bolj ko so živali v stiku z zavednimi ljudmi, bolj so zaradi vibracijske povezave z njimi same
zavedne. Udomačene živali imajo instinkt navadno prepisan z zavestjo; domači in divji pes sta si na
videz sicer podobna, karakterno pa sta si zelo različna.

Čustva  so  del  programa,  ki  se  manifestirajo  kot  programirani  odzivi  in  niso  nič  drugega  kot
elektrokemične reakcije.  In  kako ljudje  danes  živijo?  Večinoma tako,  da  se  na  stvari  čustveno
odzivajo na podlagi dražljajev in v skladu s programom. To je tako, kot če bi napisali programsko
kodo,  pritisnili  enter in  DNK  samo  sledi  programu;  to  je  razlog,  zakaj  so  reakcije  ljudi  tako
predvidljive.  Ko  preprečimo,  da  naše  miselne in  čustvene  odzive  določajo programi,  lahko
presežemo  te  arhetipe  in  prepišemo  programe  DNK  in  RNK.  Arhetipske  reakcije  izkoriščajo
manipulatorji,  saj  vejo,  kaj  morajo  vnesti  v  človeški  program,  da bodo dobili  zaželen  odziv,  s
katerim bodo  lahko  pospešili  agendo.  Tehnika  problem–reakcija–rešitev  (opisana  kasneje)  je  v
celoti  odvisna  od  uspeha  sistema  odziva.  Glavna  tarča  manipulatorjev  je  program »strah  pred
nepreživetjem«, ki se nahaja v plazilskih možganih.

Najlepši primer programov so plazilci oz. reptili, saj na situacije reagirajo neverjetno predvidljivo;
krokodili, npr., na dražljaje vedno reagirajo enako. Tudi človeški manipulatorji so predvidljivi, saj
so poosebitev reptilskih programov. Če sprogramiraš računalnik, da pobija otroke – mu je to težko?
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Ne,  ker  nima  zavesti,  ki  bi  pri  odločitvi  posredovala.  Enako  je  s  tistimi,  ki  manipulirajo  s
svetovnimi dogodki.

MANIPULACIJA DOJEMANJA

»Vse vedenje ima svoj izvor v dojemanju.« (Leonardo da Vinci)

Zaradi manipulacije smo se ljudje začeli istovetiti z biološkim računalnikom, ki z mislimi, čustvi,
odzivi in načinom dojemanja sveta sledi programu – in to verjamemo, da smo mi. Človek se vpraša,
ali smo mi tisti, ki uporabljamo računalnik, ali on uporablja nas. Pri večini slednje, saj se  mnogo
ljudi istoveti z osebnostjo. Programiranje se prek DNK prenaša na naslednike, zato je z ljudmi tako
preprosto manipulirati.  V otroštvu nas programirajo starši,  potem učitelji,  mediji,  duhovniki itd.
George Orwell je to lepo povzel z besedami: »Če ti starši, učitelji, akademiki, znanstveniki, mediji
in vrstniki govorijo, da je 2 + 2 = 5, boste temu verjeli.«

Možgani se vsako sekundo od 11 milijonov čutnih zaznav zavedajo 40 zaznav in vsako minuto
od 600 milijonov vtisov sprejmejo 2.400 vtisov – in temu pravimo »resničnost«. Dokazano je,
da  ljudje vidimo le 50 % informacij, ki pridejo skozi oči, ostalih 50 % pa sestavljajo naša
prepričanja; tako vidimo tisto, kar verjamemo, da bomo videli, oz. tisto, v kar smo zmanipulirani,
da  verjamemo.  Sistem  nas  programira  tako  kot  hoče,  da  bi  svet  videli  in  informacije,  ki
programiranju  nasprotujejo,  možgani  avtomatsko izločijo.  80  % informacij,  iz  katerih  možgani
ustvarjajo  resničnost,  je  vizualnih.  Za  manipulacijo  načina  dojemanja resničnosti  ni  treba
nadzorovati izvora kozmičnih informacij, ampak le sprogramirati ljudi, katere od teh informacij naj
dekodirajo in dojemajo kot »resničnost«. Hipnozo ni nujno, da izvaja hipnotizer na odru – izvajajo
jo »izobraževalni« sistem, znanost, mediji, vlade in ostali uradni viri informacij.

Primer  iluzornega  dekodiranja  resničnosti  je  v  knjigi  The  Holographic  Universe  (Holografsko
vesolje) opisal Michael Talbot. Hipnotizer je bil povabljen na zabavo, kjer je hipnotiziral moškega
po imenu Tom in mu vsadil prepričanje, da ko se bo zbudil iz transa, ne bo videl svoje hčerke. Ko je
hipnotizer tlesknil s prsti, se je Tom zbudil iz hipnoze. Hči je stala neposredno pred njim, a Tom je
ni videl; še zasmejala se je, pa je ni zaznal. Potem je hipnotizer za hčerkinim križem pridržal uro in
Tomu rekel, naj prebere napis na njej, kar je brez problema storil. Ves čas je hči stala pred njim,
ampak Tom ni zaznal oz. prebral njenega energijsko-informacijskega polja. Hipnotizer je dosegel,
da Tom ni dekodiral hčerkine valovne oblike in jo posledično ni zaznal v holografski resničnosti.
Vsi ostali udeleženci zabave so jo videli, Tom pa ne, saj je hipnotizer med njim in hčerko ustvaril
»požarni zid«. Kaj je torej resnično? Tisto, kar verjamemo, da je, oz. tisto, v kar smo zmanipulirani,
da verjamemo, da je.
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RAZMNOŽEVANJE – KOPIRANJE PODATKOV

Ko se ljudje razmnožujejo, se sperma očeta združi z jajčecem matere in iz tega nastane otrok. Na
energijskem nivoju se DNK očeta in matere prenese (skopira) na nov CD, ki je skupek obojih
informacij (otrok). Tako se iz roda v rod prenašajo genetske lastnosti in defekti (računalniški virusi).
Genetska bolezen je napaka v DNK staršev, ki se prenese na otroka.

DNK je kot CD, RNK pa kot laser, ki bere informacije na CD-ju in jih posreduje celicam. Na DNK
so shranjeni podatki, RNK pa se odloči, katere podatke bo prebral in dekodiral oz. manifestiral. Na
odločitve RNK vplivajo  miselni in čustveni dejavniki (stres), elektromagnetni vplivi in kemično
onesnaženje (aditivi  v hrani in  pijači).  Vse omenjeno destabilizira  proces branja RNK in lahko
povzroči napake pri branju, kar vodi v bolezen. V primeru hipnotiziranega Toma RNK ni prebral
informacije hčerke, ker je hipnotizer Tomovi DNK vprogramiral prepričanje, da hčerke tam ni.

Bolezen pomeni, da nekaj vpliva na točnost informacij, ki tečejo skozi DNK in RNK. To se na
telesu izrazi tako, kot kadar je računalnik okužen z virusom. Celice se stalno razmnožujejo in vse je
v redu, dokler se kopirajo točno, a zato mora biti komunikacija med DNK in RNK brezhibna. Kadar
pa karkoli zmoti kakovost informacij, nastanejo pomanjkljive kopije, kar vodi v bolezen.

VPLIV MISLI IN ČUSTEV

»Vsak človek jemlje meje svojih predstav za meje sveta.« (Arthur Schopenhauer)

Um in  čustva  resonirajo  z  različnimi  frekvencami,  odvisno od tega,  o  čem razmišljamo in kaj
čutimo. To ne velja samo za zavest, temveč tudi za podzavest. Človek lahko iz podzavesti oddaja
vibracijo jeze, ne da bi se tega zavedal. To privlači k nam, po zakonu o privlačnosti vibracij, ljudi,
ki  so  zavestno  ali  podzavestno  jezni.  Miselne in  čustvene  vibracije  oddajamo v  nizu  valovnih
vzorcev in ti vzorci privlačijo k nam podobne vzorce v obliki ljudi, krajev, načinov življenja in
izkušenj.  Kar oddajamo, to privlačimo. Znotraj te mešanice vibracij so zavestne in podzavestne
misli kot tudi občutki in astrološki vzorci, ki jih privzamemo ob rojstvu oz. spočetju.

Ko se rodimo, absorbiramo energijski vzorec zemeljskega energijskega polja ob tistem času in v
tistem kraju, kjer pridemo na svet  (na ta način si sami izberemo starše, ki nam bodo omogočili
najboljšo priložnost za nauk, ki smo se ga prišli naučiti, zato se nihče nikoli ne znajde v okoliščinah,
ki jim ne bi bil kos). Sami si izberemo, kje in kdaj se rodimo, da lahko pridobimo energijski vzorec,
ki našemu življenjskemu načrtu najbolj ustreza (ljudje v določenih poklicih so velikokrat rojeni v
enakem obdobju leta  ali imajo podobne sposobnosti). Ta mešanica medsebojno delujočih vibracij
pritegne  k  nam  svoj  odsev.  Če  mislimo,  da  smo  žrtev  in  da  svojega  življenja  nimamo  pod
nadzorom, se bomo sinhronizirali z energijami (ljudmi, izkušnjami), ki resonirajo na tej frekvenci in
bomo ustvarili izkušnjo, v kateri bomo nemočni in žrtev. Če verjamemo, da nikoli ne bomo imeli
dovolj  denarja,  ga  ne  bomo;  denar  je  ravno  tako  energija  in  če  ga  hočemo  pritegniti  v  svoje
življenje, moramo z njim vzpostaviti vibracijsko povezavo. Strah pred nečim prinese vedno ravno
tisto, česar se bojimo. Tako nima smisla, da za trenutno stanje krivimo druge, saj smo ga ustvarili
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sami s svojimi mislimi in čustvi ali pa so to storili manipulatorji, ker smo dovolili, da so naše misli
zmanipulirali novinarji, duhovniki, politiki, zdravniki, učitelji ali kdo drug. Razlog je vedno v nas.
Ampak to je odlična novica, saj pomeni, da če smo ustvarili sedanje stanje, lahko ustvarimo tudi
novo resničnost.

Misli in čustva so elektromagnetna valovanja, ki jih je mogoče izmeriti kot kemične reakcije, saj
hipofiza v možganih kot odziv na čustvene spremembe izloča kemikalije (peptide). Že misli  so
dovolj, da se sproži čustveni odziv. Znanstveniki so ugotovili, da se aktivirajo isti deli možganov,
ko nekaj  počnemo ali  kadar  zgolj mislimo,  da  to  počnemo.  Ker  so  misli  in  čustva  valovanja,
vplivajo na svet »okrog« nas. Japonski znanstvenik Masaru Emoto je dokazal vpliv misli, besed,
čustev in glasbe na vodo. Pri tem je treba vedeti, da so besede le dekodirane informacije v valovni
obliki in glasba le vibracije oz. frekvence, ki se jih voda navzame. Dr. Emoto je vodo izpostavil
različnim vrstam glasbe, sevanju mobilnega telefona, besedam in frazam, jo na hitro zamrznil in
slikal kristale1. Kristali vode, ki so bili izpostavljeni besedam ljubezni in dobrote, so imeli lepo
obliko, tisti kristali, ki pa so bili izpostavljeni besedam sovraštva ali sevanju mobilnega telefona, so
bili popolnoma popačeni. Enako kot na vodo vplivajo misli, besede in čustva tudi na nas, saj smo
ljudje sestavljeni 70 % iz vode. Vpliv na vodo nimajo toliko besede same, ampak namen za njimi
(če nekomu v šali rečeš, da ga boš ubil, to nima istega učinka, kot če to misliš resno). Popačenost
vodnih kristalov lahko popravimo, če vodo s popačenimi informacijami izpostavimo osredotočeni
molitvi ali harmoničnemu namenu.

Znanstveniki v ZDA so dokazali, da resonira strah v nizkih vibracijah in z dolgo valovno dolžino,
medtem ko resonira ljubezen v visokih vibracijah in s kratko valovno dolžino. Ljudje imamo na
DNK 64 anten, ki nas povezujejo z drugimi dimenzijami, ampak aktivnih je le 20. Posledica tega je,
da procentualno gledano uporabljamo le majhen del možganov. Na število aktivnih anten vpliva
valovna  dolžina  čustev,  ki  neprestano  potujejo  skozi  DNK:  strah  in  druga  negativna  čustva
resonirajo z nizko frekvenco in dolgo valovno dolžino, zato aktivirajo malo anten; ljubezen in druga
pozitivna čustva resonirajo z visoko frekvenco in kratko valovno dolžino, zato aktivirajo več anten. 

Ko dosežemo novo stopnjo zavesti, se naše življenje začne spreminjati. To se seveda pozna tudi na
zunaj,  saj  ko  se  notranje  spremenimo,  se  spremeni  tudi  tisto  zunaj,  ki  je  le  odsev  notranjega
dogajanja. Velikokrat se zdi, da se nam življenje podira, vendar gre le za preboj v novo resničnost in
posledično novo življenje. Če počnemo tisto, kar smo vedno počeli, bomo tudi dobili tisto, kar
smo vedno  dobili. Da  bi  spremenili  tisto,  kar  dobimo,  moramo spremeniti  tisto,  kar  smo.  Že
Einstein je vedel, da če se povežeš s frekvenco resničnosti, ki jo hočeš, ne gre drugače, kot da to
resničnost tudi dobiš. Na trenutke se zdi grozljivo, ko stara matrica razpada, ampak to se mora
zgoditi, da lahko nastane nova resničnost. Če spremenimo svoje miselno in čustveno stanje, s tem
ne spremenimo le zdravja,  temveč tudi DNK. To je tako, kot če bi zamenjali del računalnika, kar
vpliva na celoten računalnik. Tako lahko ljudje npr. sprejmejo prepričanje, da si s hojo po žerjavici
ne bodo opekli podplatov in potem to tudi dosežejo, saj lahko iluzija opeče iluzijo le, če verjamemo,
da jo lahko.  Če ne spremenimo prepričanja, ne moremo spremeniti izkušnje, saj je izkušnja
manifestacija  prepričanj. Dokazano  je  tudi,  da  prepričanja  znanstvenika,  ki  izvaja  poskus,
vplivajo na njegov rezultat.

1 https://www.masaru-emoto.net/en/crystal/  
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Če  človek  prevzame  nadzor  nad  programiranjem,  lahko  doseže  vse.  Tak  primer  je  Therese
Neumann, ki ni jedla in pila 35 let, pa to ni vplivalo na njeno zdravje. Telo je iluzija in če um dovolj
deprogramiramo,  lahko  dosežemo  karkoli.  »Čudež«  pomeni  le,  da  se  umaknemo  iz  soglasne
resničnosti na kraj, kjer iluzorna pravila ne veljajo. Pri ljudeh z disociativno motnjo identitete je
zanimivo,  da  ko  se  spremeni  njihov  alter  ego  (osebnost),  se  spremenijo  tudi  obrazne  poteze,
vključno z barvo oči. En alter ego je lahko pijan in odvisen od drog, drugi ne. Ko se alter ego
zamenja, lahko izginejo kožna znamenja,  npr.  materina znamenja in brazgotine.  En alter ego je
lahko  alergičen,  drugi  ne;  en  zdrav  in  drugi  bolan.  Ženske  s  to  motnjo  imajo  lahko  različne
menstrualne cikle. Kako je to mogoče? Ko različne osebnosti prevzamejo nadzor nad holografskim
telesom, se telo spremeni in odseva novo stanje uma oz. prepričanje. Do tega pride, ker je telo
holografska iluzija uma, ki ga lahko po mili volji spreminja.

Do nedavnega je v znanstvenih krogih veljalo prepričanje,  da ko se možgani enkrat oblikujejo,
ostanejo  nespremenjeni  do  konca  življenja,  vendar  so  znanstveniki  to  prepričanje  pred  kratkim
ovrgli.  Plastičnost možganov je način, kako možgani spremenijo način obdelovanja informacij na
podlagi informacij, ki jih obdelujejo. Informacije pridejo v možgane v obliki frekvenc. Vsaka misel,
čustvo in način dojemanja sveta predstavlja edinstvena frekvenca. Bolj ko v možganih prevladujejo
iste informacije, misli, čustva in način dojemanja sveta (iste frekvence), bolj bodo nevronske mreže
zaradi  ponavljajočega se zaporedja obdelovanja  informacij  postale  zacementirane in  ustvarja  se
sistem refleksnega odziva. Edini način, da to spremenimo, je z drugačnimi informacijami, mislimi,
čustvi in načinom dojemanjem sveta (drugačnimi frekvencami). Tako se bodo obstoječe električne
povezave  prekinile  in  ustvarile  se  bodo  druge,  ki  bodo  odsevale  novi  miselni  vzorec.  Način
dojemanja sveta in posledično obdelovanja informacij ustvarja samouresničljivo povratno zanko s
poljem vseh možnosti znotraj frekvenčnega razpona, ki ga naš način dojemanja predstavlja – tako
postane naš način dojemanja sveta resničnost, ki jo izkušamo (to je razlog, da internetni velikani kot
je YouTube predlagajo videe na podlagi že ogledanih vsebin, kar le potrjuje tisto, kar že vemo, in
preprečuje,  da  bi  prišli  do  novih  informacij).  To  lahko  opazimo  pri  ljudeh,  ki  niso  sposobni
razmišljati o drugačnem pogledu na svet; za take ljudi pravijo, da imajo zaprt um.   

Glavni vir človekovih odzivov in obnašanja ni zavest, temveč podzavest.  Znanstvenik Benjamin
Libet  z  Univerze  v  Kaliforniji  je  s  pomočjo  poskusov ugotovil,  da  se  možganska  aktivnost  za
premik  roke  začne  pol  sekunde  pred  odločitvijo  zavesti,  da  gib  izvede.  John-Dylan  Haynes,
nevroznanstvenik  z  inštituta  Max  Planck,  je  na  podlagi  raziskav  ugotovil,  da  je  s  pomočjo
opazovanja možganske aktivnosti mogoče napovedati dejanje 10 sekund pred zavestnim namenom
človeka, da ga bo izvedel.

Ljubezen in čustva niso ista stvar. Ljubezen je enost, čustva pa so programirani odzivi, s pomočjo
katerih z nami manipulirajo. Če sedite v tišini in poslušate misli in čustva, boste ugotovili, da to
niste vi;  pravijo, da smo tišina med mislimi. Ko opazujete misli in čustva, ki so kot klepetulja, ki
nikoli ne utihne, lahko to resnico uzrete. Tišina je neskončna zavest, ropot v glavi pa program.
Zavest je tiho, saj nima kaj povedati, ampak preprosto ve, medtem ko program reagira tako, kot od
nas hoče matrica. 

Največji sovražnik matrice je spontanost, ki je manifestacija neskončne zavesti. Tudi v dokumentih
manipulatorjev je zapisano, da so njihovim načrtom najbolj nevarni spontani ljudje. Spontanosti je
vseeno za »ampak« in pravila – ona preprosto stori.  Kolikokrat ste v spontanem trenutku hoteli
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nekaj storiti, potem pa so se vključila misli in čustva ter vam servirala razloge proti? Tudi drugim
moramo dovoliti biti spontani,  ne da bi jim vsiljevali pravila. Ljudje, ki pravijo, da so pravila pač
pravila, so največji ujetniki matrice – programi. Ste že doživeli, da bi računalnik odprl Yahoo, če
kliknete na Google? Ne, ker sledi pravilom. Spontanost preseže program, saj je izraz neskončne
zavesti.

UM NAD GENI

»Genialnost ne pomeni razumeti kompleksnosti, ampak preprostost v preobleki kompleksnosti.« (David Icke)

Um in način dojemanja sveta prek prepletenosti valov s telesom določata, kateri geni in njihove
funkcije se aktivirajo in kateri ne. Vsaka misel in čustvo se manifestira kot edinstvena frekvenca, ki
izvira iz uma in čustev in narava teh frekvenc določa, kateri geni v celicah se aktivirajo in kateri ne.
Do tega pride, ker se geni z različnimi funkcijami odzivajo na frekvence, ki jih oddaja um in so s
temi  funkcijami  povezane.  Frekvenca  možganskih  valov  in  frekvenca,  ki  predstavlja  funkcijo
določenega gena, operirata na isti valovni dolžini, zato pride med njima do prepletenosti, kar pošlje
iz uma signal genu. Tako se način dojemanja sveta prenese na genetski sistem telesa. Če v umu
vlada depresija, bodo možganske frekvence aktivirale gene, ki predstavljajo depresijo in to čustveno
stanje se bo odrazilo na telesu (tako stres povzroča bolezen). Niso geni tisti, ki določajo, kaj se bo
zgodilo s telesom, ampak možganske frekvence, ki določajo, kateri geni se bodo aktivirali in kateri
ne. 

Ljudem  govorijo,  naj  se  bojijo  genov  in  genetskih  testov,  ki  vam  povejo,  kakšne  genetske
predispozicije imate. Če verjamete, da ste žrtev genetskih predispozicij, pošiljate možganske valove
takih frekvenc, ki bodo aktivirali gene in pripeljali do takega izida. Če v to ne verjamete in če veste,
da je um tisti, ki vlada genom, se geni celo življenje ne bodo aktivirali. Zakaj toliko ljudi umre v
roku, v katerem jim zdravniki rečejo, da bodo umrli? Ker postane um prepričan, da bo telo umrlo v
tem roku in pošlje genom valove takih frekvenc, ki to omogočijo. Obstajajo primeri, ko so ljudem
povedali, da so neozdravljivo bolni in da imajo pred sabo le še toliko in toliko dni življenja. Ljudje
so potem umrli v tem roku, kasneje pa je obdukcija pokazala, da sploh niso bili »neozdravljivo
bolni« – umrli so zato, ker so verjeli, da so neozdravljivo bolni.

Poznani so primeri t. i. učinka placebo, kjer eni skupini ljudi dajo zdravilo, drugi pa zgolj navidezno
zdravilo in v mnogih primerih druga skupina občuti iste »učinke« kot prva. Drugo skupino ozdravi
vera v zdravilo, ne zdravilo samo po sebi. Vera v zdravilo pošlje možganske valove, ki prinesejo
rezultat, v katerega smo verjeli. Obstaja tudi učinek nocebo, kjer vera v slabo zdravje prinese točno
to (koliko ljudi občuti »stranske« učinke zdravil samo zato, ker so se vtisnili v njihov spomin?) Kar
verjamemo, to dojemamo in kar dojemamo, to doživljamo. Ne bodite žrtev genov, ampak bodite
njihov gospodar tako, da nadzorujete svoj način dojemanja, ki odloča o tem, kateri geni se aktivirajo
in kateri ne. Če to veste, lahko pozabite na genetsko neizogibnost in zdravnikove prognoze. 
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Zaporedje aktiviranih in neaktiviranih genov ene generacije se s spočetjem prenese na naslednjo
generacijo  (zato  pravimo,  da  so  otroci  podobni  staršem).  Signali,  ki  aktivirajo  ali  deaktivirajo
funkcije  genov,  ne pridejo zgolj  iz  uma,  temveč tudi  iz  okolja  (»zdravila« in strupi  v  hrani  in
okolju).  »Zdravila«  škodujejo  zdravju,  saj  so  energijsko  popačenje,  ki  popači  energijsko  polje
telesa. Strupi v herbicidih in pesticidih, s katerimi škropijo hrano, ostanejo na njej in jo energijsko
popačijo.  Tako  ljudje  v  svoja  telesa  vnašajo  energijsko  popačenje,  kar  negativno  vpliva  na
energijsko polje njihovega telesa. Frekvence v hitri hrani v zadnjih desetletjih v ljudeh sprožajo
gene, ki so povezani s povečanjem telesne teže in to vpliva na naslednje generacije, ki se rodijo z
večjo  nagnjenostjo  za  povečanje  telesne  teže.  Negativen  epigenetski  učinek  na  ljudi  ima  tudi
pametna tehnologija in elektromagnetno sevanje, ki ga oddaja.

Proces, ko način dojemanja ustvari izkušnjo, ni vezan le na telo, ampak na življenje nasploh. Za
nekatere pravijo, da so »rojeni zmagovalci«. Kaj je to drugega kot to, da um določa izkušnjo? Taki
ljudje vedno manifestirajo situacije, v katerih zmagajo. Način dojemanja določa našo frekvenco, ki
določa, s katerimi ljudmi, kraji, situacijami in izkušnjami se bomo povezali. Tako ustvarjamo svojo
resničnost  in  izkušamo holografsko reprezentacijo  načina  dojemanja  sveta,  ki  ga  pritegnemo v
življenje. Če mislite, da ste ubogi revež in da nimate nobene moči, boste živeli življenje, ki bo izraz
take samoidentitete. V življenje boste privabljali ljudi, situacije in izkušnje, ki bodo odražale stanje
vašega uma in čustev ter  tako ustvarile samouresničljivo prerokbo. Vse v življenju je določena
frekvenca, vključno z okoliščinami, situacijami in izkušnjami, in če se sinhroniziramo z njihovo
vibracijo, jih privabimo v svoje življenje.

Sedaj ko smo razbili mit o »trdnem« in »fizičnem« svetu, pa se ozrimo v »preteklost«.
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Pogled v zgodovino

»Zgodovina je kopica laži, o katerih se ljudje strinjajo.« (Napoleon Bonaparte)

PRVA POSELITEV PLANETA

»Modrost je vedeti, kako malo vemo.« (Sokrat)

Uradna zgodovina trdi, da je zibelka civilizacije Mezopotamija in da se je človek razvil iz opice. Pa
to res drži?

V današnjem Iraku so leta 1850 našli glinene tablice, ki izvirajo iz časa Sumercev (med 4.000 in
2.000 p. n. š.) Tablice je prevedel avtor in učenjak Zecharia Sitchin in opisujejo izvor človeka ter
barvo in naravo Urana in Neptuna, kar je uradna znanost potrdila šele pred nedavnim. Sledi njihov
povzetek: pred 450.000 leti so v nebeških čolnih na Zemljo prišla zunajzemeljska bitja – anunnaki
(tisti, ki so prišli iz nebes na Zemljo) – s planeta Nibiru, ki ima 3.600-letno orbito, ki poteka med
današnjima Marsom in Jupitrom. Med tema planetoma je takrat krožil še en planet, Tiamat, ki ga
nekateri imenujejo tudi Marduk/Mardek. Trčenje Tiamata z Nibirijevo luno je ustvarilo asteroidni
pas, ki je danes med Marsom in Jupitrom. Ostanek Tiamata je vrglo v drugo orbito in to je postala
današnja Zemlja (luknja od trka je pod Pacifikom). Anunnaki so prišli na Zemljo, da bi kopali zlato
v današnji Afriki in ga odpeljali na svoj planet. Najprej je zlato kopala njihova različica delavcev, ki
pa so se uprli in anunnaki so bili primorani ustvariti novo vrsto. Svoje gene so mešali s človeškimi
in ustvarili »nadgrajenega« človeka,  ki je lahko opravljal njihovo delo. Znanost ne zna pojasniti
preskoka v fizični obliki pred 200.000 leti,  ko je homo erektus postal homo sapiens, ki je imel
sposobnost kompleksne rabe jezika in čigar velikost možganov je bila bistveno večja. Še en preskok
se je zgodil pred 35.000 leti, ko je nastal homo sapiens sapiens  s fizično obliko, kot jo poznamo
danes. Posredovanje zunajzemeljskih bitij je tisti manjkajoči člen evolucije med neandertalcem in
modernim človekom, ki ga znanstveniki iščejo, pa ga ne bodo našli. Ko so anunnaki iskali pravo
mešanico za novo vrsto, jim je večkrat spodletelo in nastali so človeški mešanci (take poskuse še
danes izvajajo v podzemnih bazah, predvsem v ZDA). Ko so končno našli pravo »zmes«, je nastal
moderni človek, ki so ga imenovali Lulu (mešanec – v Svetem pismu Adam). Modernega človeka
so anunnaki gensko zmanipulirali, da bi bil njihov suženj; ustvarili so mu take možgane in fizično
obliko, da bi jim najbolje služil kot administrator in delavec. Cilj je bil, da bo njihova stvaritev
dovolj pametna, da bo opravljala delo, in ne toliko, da bi ugotovila, kaj se v resnici dogaja. Novo
vrsto  sta  ustvarila  znanstvenika  Enki  in  Ninhursaga,  ki  je  imela  znanje  s  področja  medicine.
Ninhursago so kasneje imenovali Mammi, od kjer izvira beseda »mama«, in ona je postala predmet
čaščenja poznejših religij v obliki Semiramide, Izide, Diane, Marije itd. Prebivališče »bogov« se je
imenovalo Edin (od tukaj v Svetem pismu Eden). Anunnaki so zgolj drugo poimenovanje za reptile.

Zlato, ki ga omenjajo sumerske tablice, verjetno ni bilo navadno zlato, ampak monoatomsko zlato,
ki ima dvodimenzionalno atomsko strukturo (navadno zlato ima tridimenzionalno). Če zaužijemo
dovolj monoatomskega zlata, nam »odklene« celotno kapaciteto možganov, kar jim omogoči, da
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obdelajo bistveno več informacij (ljudje uporabljamo le okrog 5 % možganske kapacitete);  poleg
tega poveča prenosno kapaciteto živčnega sistema za 10.000-krat. Po zaužitju te vrste zlata postane
telo  svetleče  in  superprevodno;  z  njegovim  uživanjem  lahko  pozdravimo  bolezni,  saj  prenaša
energijo svetlobe, ki odpravlja energijske blokade.2

Podobno  zgodbo  o  prihodu  zunajzemeljskih  bitij  na  Zemljo  najdemo  v  pripovedih  o  dveh
kontinentih, ki jih danes ni več: Atlantidi v Atlantskem oceanu in Lemuriji/Mu v Pacifiku, ki naj bi
jima  vladale visoko  razvite  civilizacije.  V  zgodnjem  obdobju  Atlantide  in  Lemurije  so  njuni
prebivalci živeli po zakonu enega – vse je eno, ki se  izraža v različnih oblikah. Kasneje so  jih
obiskala  zunajzemeljska  bitja,  se  z  njimi križala,  spremenila  njihovo DNK in  ustvarila  mešane
krvne  rodove,  ki  so  postali  kraljevske  rodbine  vladarjev.  Zaradi  visoko  razvite  tehnologije  in
fizičnega izgleda zunajzemeljskih bitij  so  jih  prebivalci  Atlantide in  Lemurije  imeli  za bogove.
Atlantida je postopoma propadla v več kataklizmah (do zadnje naj bi prišlo pred okrog 6.000 leti), k
čemur naj bi pripomogla uporaba atomskega in laserskega orožja. Ostanki Atlantide in Lemurije so
Azuri in Polinezija. Na morskem dnu v Bermudskem trikotniku so potopljene stavbe, zidovi, ceste,
kamniti  krogi kot je Stonehenge in piramide –  verjetno gre za ostanke Atlantide.  Pojem »zlata
doba« se nanaša na obdobje Atlantide in Lemurije. Zemlja je bila takrat pravi raj: ni bilo letnih
časov, planet je imel stalno podnebje in temperaturo, v zraku je bila vodna para, ki je Zemljo ščitila
pred vročino; poznali niso ne smrti ne bolezni – zavest je preprosto zapustila telo. Bitja in živali
niso uživala fizične hrane, ampak so se hranila z energijo iz atmosfere; zakona divjine niso poznali,
prav  tako  ne  strahu  in  umorov;  bitja  so  komunicirala  telepatsko  (telepatsko  sporazumevanje
omogoča hormon, ki se izloča v možganih, vendar danes pri večini ljudi ni več delujoč, ga pa še
imajo določeni krvni rodovi).

Alpe, Himalaja in Andi so današnjo višino dosegli v obdobju pred 11.000 in 13.000 leti; pred tem so
bila  ta  območja pod vodo.  Visoko v gorah najdemo mnogo oceanskih  fosilov;  botanik Nikolai
Ivanovich Vavilov je raziskal več kot 50.000 vrst divjih rastlin in ugotovil, da izhajajo s samo osmih
lokacij – vse z gorskega terena.  Analize peska z območja Azorov z globine med 3.200 in 5.620
metrov kažejo, da je bilo morsko dno na tem območju geološko gledano še pred nedavnim nad
morsko gladino. Oceanograf Maurice Ewing je v reviji National Geographic zapisal, da obstajata za
to samo dve razlagi: ali da se je kopno udrlo za tri do pet kilometrov ali pa da je bila včasih morska
gladina tri do pet kilometrov nižja kot danes.

Okrog leta  4.800 p. n. š. je nebesno telo, ki je danes Jupiter, prineslo v naš sončni sistem. To je
zunanje planete vrglo iz orbite in Jupiter je trčil v planet, ki je krožil tam, kjer danes krožita Mars in
Jupiter. Ostanki tega planeta so postali asteroidni pas, del Jupitra, ki se je odlomil, pa je postala
današnja  Venera.  Ko je  Venero  izstrelilo  v vesolje,  je  uničila  življenje  in  atmosfero  na  Marsu,
preden jo je ujelo Zemljino gravitacijsko polje. Venera je Zemljo nekajkrat obkrožila, potem pa jo je
vrglo v orbito, kjer kroži še danes. To kroženje okrog Zemlje je povzročilo »vesoljni potop«. Fiziki
trdijo, da bi pritisk zaradi kroženja Venere okrog Zemlje ustvaril trikilometrski val, ki bi povzročil
tlak 0,3 t/cm2, kar bi ustvarilo gorovja in fosiliziralo vse na svoji poti. Drevesa so nedotaknjena
fosilizirala,  kar se navadno ne zgodi,  saj  prej  zgnijejo.  Jezero Titicaca na meji  med Perujem in
Bolivijo je najvišje ležeče plovno jezero na nadmorski višini 3.800 metrov – pred okrog 13.000 leti
je bila na tej nadmorski višini morska gladina.

2 Monoatomsko zlato in druge monoatomske elemente lahko kupite na https://shop.blaubeerwald.de/en/shop.
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Venera je bila prekrita z ledom, ki se je odlomil, ko je dosegla Zemljino Rocheevo mejo (kadar dve
nebesni telesi letita eno proti drugemu, bo tisto z manjšo maso začelo razpadati, ko doseže to mejo
– v tem primeru Venera). Led je izstrelilo z Venere proti  Zemlji in ko je dosegel Van Allenove
sevalne pasove, je ioniziral – se namagnetil – zato sta ga pritegnila Zemljina magnetna pola, saj je
tam privlačna sila največja. Led je pri –273 °C padel na polarne regije in v trenutku je pomrznilo
vse (mamuti so zmrznili med hranjenjem). To je razlog, da je  v polarnih regijah največ ledu na
magnetnih polih  in ne na obrobju, kljub temu, da je tam najmanj padavin. Ledena doba je tako
nastala v trenutku in led je dobesedno padel z neba. 

Mars je bil uničen v kataklizmi, ki je na Zemlji končala zlato dobo. Znanstveniki se strinjajo, da je
bila Zemlja včasih bližje Soncu in da je imel Mars orbito tam, kjer jo ima danes Zemlja. Če je bilo
res tako, potem so bile prve rase na Zemlji temnopolte, da so se lahko upirale močnim sončnim
žarkom. Stare legende pravijo, da so bili dnevi in leta na Zemlji včasih krajša in da so ljudje živeli
dlje. 

Človeške  rase  izgledajo  tako  različno,  ker  so  jim genetiko  dale  različne  zunajzemeljske  vrste.
Analize DNK kažejo, da izvira človek iz ene matere, ki je živela v Afriki pred okrog 200.000 leti.
Nekateri  znanstveniki  trdijo,  da  če  potopiš  belca  v  rezervoar  za  senzorično  deprivacijo,  znaša
njegov cirkadiadni ritem 24 ur in 37 minut, kolikor traja dan na Marsu, cirkadiadni ritem ostalih ras
pa  znaša 24 ur.  Vse kaže,  da bela (arijska) rasa izvira z Marsa. Iste civilizacije kot so zgradile
piramide in sfinge v pokrajini Cydonia na Marsu, so zgradile tudi strukture kot so Stonehenge,
Avebury ter piramide v Gizi in Teotihuacanu. Strukture na Zemlji so zrcalne slike tistih na Marsu;
zgrajene so po principu zlatega reza in ležijo na zemljepisni širini 19,5°.

Zunajzemeljska  bitja  oz.  anunnaki  so  pred  kataklizmami  Zemljo  zapustili,  se  preselili  v  njeno
notranjost ali visoko v gore. Večina ljudi teh kataklizem ni preživela. Kar uradna zgodovina imenuje
zibelka  civilizacije  –  Sumerija,  Babilon,  Mezopotamija  in  Egipt  –  je  bil  le  ponoven začetek
civilizacije. Uradna znanost trdi, da lahko civilizacija samo napreduje, ampak to je spričo zgornjih
dokazov naravnost smešno. Darvinizem je znanstvena prevara, ki so jo uvedli, da bi ljudi prepričali,
da  se  vrste  lahko  le  razvijajo,  kar  je  iz  znanstvenih  krogov izbrisalo  prepričanje,  da  so  nekoč
obstajale  naprednejše  civilizacije.  Napredna  civilizacija  lahko  zelo  hitro  postane  primitivna  –
naravna katastrofa lahko v trenutku uniči moderni svet in takoj se lahko znajdemo v kameni dobi.
Na svetu obstajajo strukture,  ki so jih glede na razlago uradne zgodovine zgradile »primitivne«
civilizacije, ampak zanimivo je, da tudi današnja »napredna« civilizacija z vso svojo tehnologijo ne
bi bila sposobna zgraditi česa podobnega.

PONOVEN ZAČETEK: SUMERIJA, BABILON, MEZOPOTAMIJA IN EGIPT

Ko govorimo o Egiptu, govorimo hkrati tudi o Sumeriji in Mezopotamiji, saj so bile te civilizacije
med sabo neločljivo povezane. Vladarji Sumerije so bili izbrani glede na krvni rod, tako kot se
voditelje  držav  in  vlad  izbira  danes.  »Božanska  pravica  do  vladanja«  se  nanaša  na  genetsko
preteklost; gre za pravico, dano od »bogov« – anunnakov – da vladaš v skladu z njihovo agendo. Pri
tem se izraz »božanski« se ne nanaša na krščanskega boga, ampak izvira iz vedske literature, kjer
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izraz  deva označuje  nadnaravno  bitje.  Z  območja Srednjega  in  Bližnjega  vzhoda izvirajo  vse
največje religije, kar ni naključje, zato so si njihove zgodbe tako podobne, le različna poimenovanja
uporabljajo. S ponovnim začetkom se je pred okrog 6.000 leti pojavila tudi nova, zmanipulirana
človeška psiha.

Po kataklizmah so preživeli  prišli  z  gora  (Kavkaza)  ali  iz  notranjosti  Zemlje  ter se  naselili  na
Bližnjem in Srednjem vzhodu (v Sumeriji, Egiptu in Dolini Inda). Nekateri »bogovi« so se vrnili na
Zemljo in izbrancem posredovali napredno znanje, ki se je prenašalo prek šol misterijev, ki so bile
predhodnice tajnih društev. Ponavljajoča se tema naprednih civilizacij, vključno s Sumerijo, je, da
so se začele na višku moči, ki so jo postopoma izgubile; torej so na začetku imele znanje, ki se je
kasneje izgubilo. Logična razlaga za to je posredovanje zunajzemeljskih bitij. Sumerci so uvedli
koledar z 12 meseci in bili nasploh začetniki moderne civilizacije. Sumerski sistem je bil osnovan
na številu 60.

Raziskovalni zgodovinar James Churchwald pravi, da je vse, kar se učimo in odkrivamo, obstajalo
že  pred  nami  in  da  so  odkritja  in  izumi  le  ponovna  odkritja  in  ponovni  izumi.  Starodavne
civilizacije, ki so zgradile Stonehenge, so poznale matematične principe pitagorejske geometrije
tisoče let pred rojstvom Pitagore. Piramide v Gizi niso poravnane le s Soncem, Luno in nekaterimi
ozvezdji,  temveč tudi  med sabo. »Čudeži«,  ki  naj  bi  jih  po mnenju uradne zgodovine naredile
prastare »primitivne« civilizacije, so med drugim:

• kamni v mestu Baalbek v bližini Bejruta v Libanonu, ki tehtajo med 800 in 1.000 tonami in
so jih premaknili vsaj za 500 metrov.

• v Peruju najdemo strukture, sestavljene iz 400-tonskih kamnov, ki so zloženi tako natančno,
da mednje ni mogoče vstaviti niti lista papirja.

• črte Nazca v Peruju, ki se jih dobro vidi šele 300 metrov visoko iz zraka.

• Velika piramida v Gizi

• leta 1885 so v Avstriji našli natančno izdelano in oblikovano kovinsko kocko, ki naj bi bila
narejena pred 300.000 leti.

• v egipčanskih grobnicah so našli električne baterije.

• v kosteh prazgodovinskih živali so našli krogle.

• v rudniku v Ekvadorju so našli piramido z vsevidnim očesom, ki pod ultravijolično svetlobo
žari.

• leta  1844  so  v  kraju  Rutherford  Mills  v  Angliji  našli  kos  zlate  niti,  ki  naj  bi  bil  star
60 milijonov let.

• arheološko najdišče Göbekli Tepe v Turčiji sestavljajo okrogle in ovalne strukture, ki tehtajo
med 40 in 60 tonami.
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Egipčani so verjeli, da je Velika piramida v Gizi središče Zemlje. Če vzamemo, da je ta piramida
središče  poldnevnika  0°,  padejo  lokacije  zemljepisnih  širin  in  dolžin  svetih  krajev  v  lepe
geometrijske vzorce; do teh vzorcev ne pride, če za središčno točko vzamemo Kraljevi observatorij
v Greenwichu, kar velja danes.

Nekaj  se  je  zgodilo,  da  so  se  anunnaki  umaknili  iz  vidnega  nadzora  v  zakulisje,  predvsem v
podzemne baze. Razlog je verjetno bil, da jih je bilo številčno malo v primerjavi z ljudmi, katerih
število se je začelo po kataklizmah hitro povečevati. Nekateri viri trdijo, da so eno od kataklizem
povzročili  anunnaki,  da bi zmanjšali  število  prebivalstva (to na bolj  prefinjen način počnejo še
danes).

Krvni  rodovi  Sumerije,  Babilona  in  Egipta  so  se  globalno  razširili  z  evropskimi  kolonialnimi
imperiji. Sumerski, babilonski, rimski in britanski imperij je ustvarila ista sila. Britanski imperij in
njegovi ekvivalenti – Francija (prek Merovingov), Nemčija, Španija, Belgija in Portugalska – so
mešane krvne rodove izvozili po celem svetu,  predvsem z »osamosvojitvijo« bivših kolonij.  Po
padcu sumerskega  imperija  so  se  mešani  krvni  rodovi ustoličili  v  Rimu,  kjer  so  ustanovili
krščanstvo.

RIMSKO CESARSTVO IN USTANOVITEV KRŠČANSTVA

Konstantin I. Veliki je bil rimski cesar od leta 312. V sanjah naj bi se mu prikazal Jezus in mu rekel,
naj osvaja z znamenjem križa. Izdal je Milanski edikt, s katerim je nehal preganjati kristjane. Križ je
verski simbol in izhaja iz časov, ko so prekrižali dve palici in z drgnjenjem zanetili ogenj, ogenj pa
so takrat imeli za boga (Egipt, Perzija, Indija). Konstantin ni bil kristjan; krstiti se je dal šele na
smrtni postelji, pred tem pa je častil Sol Invictus (neosvojljivo sonce oz. Saturn). On je bil tisti, ki je
krščanstvu dodelil enak status, kot so ga imele ostale religije.

Nicejska veroizpoved iz leta 325 je določila, v kaj krščanstvo verjame, in to 300 let po Jezusovi
smrti. Glavno vprašanje je bilo, ali je bil Jezus del sv. trojice ali ne (oče, sin in sv. duh). Odločili so
se, da sta Jezus in oče ista oseba. Zakaj? Ker je bilo tako že v Babilonu: oče Nimrod in sin Tamuz
sta bila eno, mati Semiramido pa so imenovali sv. duh. Tako je krščanska trojica oče–sin–sv. duh le
reciklirana babilonska trojica Nimrod–Tamuz–Semiramida. Krščanstvo je postalo državna religija
in Jezusu so dodelili lastnosti prejšnjega odrešenika – Mitre. Velik podpornik Nicejske veroizpovedi
je bil cesar Teodozij Veliki, ki je dal pobiti vse, ki so ji nasprotovali. Pred smrtjo je Konstantin
glavno mesto imperija iz Rima preselil v Konstantinopel (današnja Turčija).

Hieronim je preklel medije in kanale, ki so bili posredniki med bogom in ljudmi – to so po novem
postali  duhovniki.  Na koncilu  v  Kartagini  sta  Hieronim in Avguštin  določila,  kateri  evangeliji,
apostolska dela in nauki bodo ostali v novi zavezi in kateri ne; njuno odločitev sta potrdila papeža
Inocenc I in Gelazij I. Hieronimov prepis starih besedil in zavračanje vsega, s čimer se ni strinjal, je
postala nova zaveza, ki tako ne vsebuje Jezusovih besed, ampak Hieronimove. Hieronim je prepisal
tudi staro zavezo, ki pa je ni dobro razumel, zato v njej še vedno najdemo zakodirano ezoterično
znanje. 
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Papeži so v tistem času veljali za nezmotljive – glasnike boga – in so imeli popolno moč in oblast.
Papež Gregorij VII. je uvedel celibat, ki se ga morajo duhovniki držati še danes, kar se izraža v
stopnji pedofilije v Cerkvi (tako je, če na silo zatreš naravno potrebo). Prvi apostol – Peter – je bil
poročen in ni prakticiral celibata. Avguštin je spolnost promoviral kot nekaj grešnega (seksati se
sme samo za namen razmnoževanja, pri tem ne smeš uživati),  kar se v družbi odraža še danes.
Avguštin je spolnost povezal z izvirnim grehom, s katerim naj bi se rodil vsak. Če se ljudje rodijo s
spočetjem (ne brezmadežno),  potem so po definiciji  rojeni  z izvirnim grehom, ki gre nazaj  do
Adama in Eve. Edini, ki naj bi se rodil brez izvirnega greha, naj bi bil Jezus, ampak Marija in njena
mati sta bili rojeni z izvirnim grehom, zato je bil tudi Jezus. 

Ženske so bile ničvredne in so  jih obravnavali kot zlo (Eva je skušala Adama, naj je z drevesa
spoznanja  –  čisto  zlo).  Krščanstvo  je  uničilo  vsa  dela  in  spise  predhodnih  filozofov  (Platona,
Aristotla, Hipatije). Cerkev je leta 415 uničila Veliko knjižnico v Aleksandriji, v kateri je bilo skoraj
500.000 zvitkov,  rokopisov in  dokumentov  o  zgodovini  in  naravi  resničnosti;  dela,  ki  jih  niso
sežgali, so premestili v Vatikan, kjer so še danes shranjena v tamkajšnjih arhivih. Papeža Inocenc II.
in  Gregorij  IX.  sta  nadaljevala  herezijo  (poboj  katarov  na  gradu  Montségur  v  Franciji).  Za
sovražnika so lahko proglasili kogarkoli in se ga na ta način znebili (grmada, razčetverjenje).

Krščanstvo se rado predstavlja kot sila, ki je »civilizirala« svet, a to je daleč od resnice. Krščanstvo
trdi, da so bili ljudje pred njegovo ustanovitvijo pogani in zato barbari ter divjaki, a ta trditev je
višek arogance. Seveda so obstajali ljudje, ki so se obnašali tako, a nihče se ni obnašal huje kot tisti,
ki  so  domorodcem  vsilili  krščanstvo.  Kaj  pa  Sokrat,  Platon,  Aristotel,  Pitagora,  Hipokrat  in
Kvintilijan – so bili tudi oni barbari in divjaki? V petnajstih stoletjih vsiljevanja krščanstva je bilo
ubitih več kot 100 milijonov ljudi in svet so zaznamovale vojne med religijami in med različnimi
vejami znotraj ene religije, mnogokrat zaradi najmanjših razlik. 

VELIKA BRITANIJA

Leta  1688 je  Vilijem III.  Oranski  napadel  Anglijo  in  leta  1689 prevzel  prestol  kot  Vilijem III.
Angleški. Do leta 1694 je vladal skupaj s kraljico Marijo II. Angleško, po njeni smrti pa sam. Takrat
je center mešanih krvnih rodov postal London, ki je njihov sedež še danes.

V dobi  kraljice Viktorije  se  medije  ni  več kaznovalo  s  smrtjo,  ampak so bili  dovoljeni;  konec
koncev je tudi sama kraljica imela po smrti moža Alberta ob sebi medija, ki je kanaliziral njegova
sporočila. Z industrijsko revolucijo v 18. stoletju se je rodila nova religija – znanost – in mišljenje
vzemi–proizvedi–zavrzi  (beseda  »znanost«  pride  iz  latinščine  in  pomeni  znanje).  Znanost  je
temeljila na izkoriščanju planeta, ljudi v tovarnah in rudnikih ter ljudi iz tretjega sveta. Krščanstvo
je začelo izgubljati pomen. Znanost je proglasila, da je življenje po smrti mit in da smo ljudje le
kozmična nesreča – naključna interakcija atomov in kemikalij. Znanost je usmerjena v raziskovanje
fizičnega sveta in trdi, da je fizični svet vse, kar obstaja; da je bog mrtev in duh iluzija.

Religija  in  znanost  na  prvi  pogled  izgledata  kot  nasprotujoča  si  pola,  ampak gre  le  še  za  eno
manipulacijo, ki zanika pravi pogled na svet in stvarjenje. Tako uradna znanost kot religije trdijo, da
življenje in usoda nista v naših rokah: znanost verjame, da smo ljudje nastali po naključju in da
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preživijo le najmočnejši; religije pa trdijo, da življenje nadzoruje bog, ki sodi naša dejanja in misli.
Če je tvoj namen ustvariti čredo ovc, ki ti bodo brez vprašanj sledile in ne bodo niti poskušale
prevzeti nadzora nad svojim življenjem, sta znanost in religija najboljša načina manipulacije. 

Globalna  širitev  britanskega  imperija  je  izvozila  mešane  krvne  rodove po svetu,  kjer  še  danes
vladajo  bivšim kolonijam.  Ko so  se  kolonialne  sile  na  videz  umaknile  in  so  kolonije  (Afrika,
Srednja in Južna Amerika, Azija, Daljni vzhod, Avstralija, Nova Zelandija, ZDA in Kanada) postale
»neodvisne«, je šlo le za zamenjavo očitnega nadzora za prikritega (finančnega); očitnemu nadzoru
se ljudje lahko uprejo, prikritemu pa ne, saj se ne moreš upreti nečemu, kar ne veš, da obstaja.

NEMČIJA

Eden od najpomembnejših centrov ezoterike in tajnih društev je Nemčija. Od tam izvirajo Bauerji,
ki  so  se  kasneje  preimenovali  v  Rothschilde;  Windsorji  (izvirno  Saxe–Coburg–Gotha)  in  tajna
društva Thule, Vril,  Edelweiß ter  bavarski iluminati, ki  so  jih 1. maja leta 1776 ustanovili Jakob
Frank, Mayer Amschel Rothschild in Adam Weishaupt.

Nekaj dejstev v povezavi z Nemčijo:

• Vsi glavni nacistični liki, vključno s Hitlerjem, so pred koncem 2. svetovne vojne pobegnili
v  ZDA.  Trupel  Hitlerja  in  Eve  Braun  niso  nikoli  našli.  Josef  Mengele,  angel  smrti,  je
poskuse na ljudeh nadaljeval v operaciji Paperclip.

• Hitler je imel v sobi skrivni prehod, ki je vodil v podzemni tunel s  tirnicami. Zobni odtis
trupla, ki naj bi bilo Hitlerjevo, se ni ujemal z njegovim – verjetno je šlo za Hitlerjevega
voznika Juliusa Schrecka, ki mu je bil fizično zelo podoben in je večkrat nastopil kot njegov
»dvojnik«. Hitler je bil iz krvnega rodu Rothschild.

• Hitlerja  je  z  gumo,  nafto,  oljem,  kemikalijami  in  eksplozivom  oskrboval  kemični  in
farmacevtski velikan I.G. Farben, njega pa so podpirali Rothschildi. I.G. Farben je leta 1939
z investicijo Wall Streeta postal največji proizvajalec kemikalij na svetu. Zanimivo, da so po
bombardiranju  zaveznikov  tovarne  podjetij  I.G.  Farben  in  Ford  Motor  Company  ostale
praktično nepoškodovane. Danes sta del bivšega I.G. Farben farmacevtski podjetji BASF in
Bayer.

• Eden od »prerokov« v času pred Hitlerjem je bil komponist Richard Wagner, ki je bil navdih
za  Hitlerja.  Velik  vpliv  na  Hitlerja  so imeli tudi  Ukrajinka  Helena  Blavatsky,  Houston
Stewart Chamberlain ter satanist Aleister Crowley.

• Ko je Hitler nagovarjal množice, je kanaliziral reptilsko zavest in prenašal njeno vibracijo na
množice;  mnogi  pravijo,  da  je  imel  magnetno osebnost  oz.  usodno privlačnost,  ki  te  je
popolnoma prevzela. To je vplivalo na vibracijsko stanje ljudi, ki so postali agenti sovraštva.
Hitlerja so tlačile more in v sanjah je videl,  kakšen bo novi svetovni red. Leta 1934 so
nacisti prepovedali tajna društva in ezoterične knjige, saj niso hoteli, da bi drugi imeli in
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uporabljali  ezoterično znanje,  ki  so  ga  imeli  sami;  prav  tako so cenzurirali  alternativna
mnenja in informacije ter pobijali astrologe. 

• Hitler je bil  obseden s sulico, s katero naj bi  Jezusu prebodli  stran. Leta 1938 naj bi jo
ukradel Avstrijcem in jo shranil v Nürembergu. Kdor ima to sulico ter zna dekodirati njene
skrivnosti,  naj bi  imel  nadzor  nad svetom za dobro ali  zlo.  Danes je sulica shranjena v
muzeju Hofburg na Dunaju.

AMERIKA, »DEŽELA SVOBODNIH«

Nekaj dejstev v povezavi z Ameriko:

• Trditev, da je Kolumb odkril Ameriko leta 1492, je naravnost smešna. V kapeli Rosslyn
blizu Edinburga na Škotskem, ki so jo začeli graditi leta 1446, najdemo upodobitve sladke
koruze in kaktusov, ki jih najdemo le v Ameriki. V Massachusettsu v ZDA so v kamnu našli
upodobitev meča  in  viteza  v  oklepu,  čigar  orožje,  ščit  in  heraldični  simbol  pripisujejo
vitezom iz poznega 14. stoletja s severa Škotske. Kolumb ni iskal Indije – bil je član tajnih
društev in je točno vedel, kam gre.

• Zgodbe ameriških domorodcev o Quetzalcóatlu, ameriški različici Jezusa, se prekrivajo s
krščanskimi, saj so prišle iz istega vira. Hernán Cortéz je priplul v Ameriko leta 1519, ko naj
bi se na Zemljo vrnil Quetzalcóatl. Cortéz je bil oblečen tako in tudi pristal je tam, kjer naj
bi Quetzalcóatl ob drugem prihodu. Ko je Cortéz videl bogastvo dežele, se je začelo klanje
in pokristjanjevanje. Pri tem je umrlo vsaj 12 milijonov južnoameriških domorodcev, še več
pa jih je bilo odpeljanih v suženjstvo. Med žrtvami so bili tudi Maji in Inki, z njimi pa se je
izgubilo tudi ezoterično znanje. Enaka usoda je doletela ljudstva v Severni Ameriki, Afriki,
Avstraliji in na Novi Zelandiji.

• Od 56 podpisnikov Deklaracije neodvisnosti je bilo  vsaj  50 prostozidarjev in vsi so bili iz
kraljevskih krvnih rodov; 17 ameriških predsednikov je bilo prostozidarjev. Vsaj 33 od prvih
42  ameriških  predsednikov  je  bilo  genetsko  povezanih z  angleškim  kraljem  Alfredom
Velikim in francoskim monarhom Karlom Velikim; 19 ameriških predsednikov je  bilo v
sorodu z angleškim kraljem Edvardom III. Pa sem že mislil, da lahko ameriški predsednik
postane kdorkoli!

• Večina ustanovnih očetov ZDA, ki so bili »zapriseženi svobodi«, je bilo lastnikov sužnjev,
vključno z Benjaminom Franklinom in Thomasom Jeffersonom. 

• Incident, ki je bil povod za ameriško vojno za neodvisnost, je bila bostonska čajanka, ko naj
bi  v  bostonskem pristanišču  Indijanci  z  ladje  v  morje  pometali  čaj.  Čaja  niso  v  morje
pometali Indijanci, ampak v Indijance preoblečeni člani prostozidarske lože Sv. Andreja iz
Bostona.

• Ko se je 13 ameriških kolonij »osamosvojilo« in je bila leta 1783 ustanovljena »neodvisna«
država,  je  podjetje  Virginia  Company  preprosto  spremenilo  ime  v  Združene  države;
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Združene države tako niso država,  ampak korporacija. Premoženje, ki je v lasti  podjetja
Virginia Company, ima v resnici v lasti Vatikan. Britanska krona je predsednik, Vatikan pa
lastnik ZDA.

• Na ameriških sodiščih in v uradnih stavbah velja  britansko pomorsko pravo, zato ima tam
ameriška zastava vedno zlato obrobo. 

• Predlog zakona o ameriški centralni banki (FED) so v ameriškem kongresu sprejeli tik pred
božičem leta 1913, ko je bilo mnogo kongresnikov že doma pri družinah.

• Zakon o dohodnini  v  ZDA je potreboval  privolitev vsaj  36 zveznih držav,  saj  je  šlo  za
amandma k ustavi. Z zakonom sta se strinjali le dve zvezni državi, a je bil vseeno sprejet.
IRS tako na nelegalen način pobira dohodnino, saj za to nima pravne podlage. Ljudje so na
podlagi tega proti njej že dobili tožbe.

• Tako predsednik Woodrow Wilson pred vstopom ZDA v 1. svetovno vojno kot tudi Franklin
D. Roosevelt pred vstopom v 2. svetovno vojno sta neposredno lagala ameriški javnosti z
besedami, da »vaših fantov ne bomo poslali v tuje vojne«. 

• Izgovor za vstop ZDA v 1. svetovno vojno je bil, da so leta 1916 »potniško« ladjo Lusitanio
namenoma brez spremstva poslali v vode, kjer so Američani vedeli, da so prisotne nemške
podmornice, ki so jo potopile.

• Leta 1935 je  bil  v ZDA sprejet  zakon,  ki  daje  predsedniku moč,  da zaobide kongres in
ustvari zakone v času izrednega stanja. Česar ne povejo, je, da v ZDA uradno vedno vlada
izredno stanje. Zakon vključuje zaseg transporta, cest, pristanišč, medijev, energetike, kmetij
in  pridelave  hrane,  zračnih  plovil,  premestitev  komun  v  delovne  brigade  pod  vladnim
nadzorom in začetek programa nacionalne registracije. Kongres na predsednikovo odločitev
vsaj šest mesecev nima vpliva.

• Odločitev, da bo na bankovcu za en dolar piramida in napis Novus Ordo Seclorum (»Novi
svetovni red«), je sprejel predsednik Franklin D. Roosevelt, prostozidar 33. stopnje.

• Predsednik Franklin D. Roosevelt je imel informacije iz vsaj osmih različnih virov o tem, da
bodo Japonci napadli Pearl Harbor (kakšno »naključje«, da 7. decembra 1941 tam ni bilo
smetane  ameriške mornarice).  Roosevelt namenoma  ni  ukrepal,  saj  je  bil  njegov namen
razjeziti ameriško javnost, da bi podprla vstop ZDA v vojno.

• Japonci so se bili pripravljeni predati pod enakimi pogoji že maja leta 1945, torej tri mesece
pred tem, preden so Američani po ukazu Harryja S. Trumana  odvrgli atomski bombi  na
Hirošimo  in  Nagasaki,  vendar predaja  ni  bila  v  interesu  Američanov.  Psihološka
manipulacija v ozadju napadov je bila, da bi v državah ustvarili strah zaradi moči jedrske
energije, da bi se odpovedale svobodi in suverenosti ter predale orožje in oborožene sile
svetovni vladi. Ko so 6. avgusta 1945 Američani odvrgli atomsko bombo na Hirošimo, je
zaradi eksplozije takoj umrlo 80.000 ljudi, mnogi pa kasneje zaradi zastrupitve s sevanjem.

• Marshallov načrt  za  obnovitev Evrope po koncu 2.  svetovne vojne  ni  bil  delo generala
Georga  Marshalla,  ampak  Jeana  Monneta  in  Sveta  za  zunanje  zadeve.  Namen  je  bil
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spodkopati neodvisnost suverenih držav in povečati pritisk za centraliziran nadzor Evrope
na poti k Evropski uniji in svetovni vladi.

• Predsednik Dwight Eisenhower je bil zadnji ameriški predsednik, ki je poznal podrobnosti o
prisotnosti zunajzemeljskih bitij na Zemlji. Med zunajzemeljskimi bitji in zemljani obstaja
pogodba, ki določa, da se ta bitja ne bodo vmešavala v zemeljske afere, dokler bomo skrivali
njihovo prisotnost; da bodo Američani zanje ugrabili določeno število ljudi za poskuse, ki se
jih ne bodo spominjali;  da ta bitja  ljudi  ne bodo poškodovala;  da ne bodo sodelovala z
drugimi narodi in da bodo Američani zanje zgradili podzemne baze. V zameno nam bodo
dali  napredno tehnologijo in  zaupali  skrivnosti  potovanja skozi  čas  (v podzemnih bazah
testirajo  napredne  tehnologije,  npr.  antigravitacijska  plovila).  Zunajzemeljska  bitja  se
dogovora niso držala, saj so po celotnih ZDA našli izmaličena trupla ljudi in živali.

• Abraham Lincoln in John F. Kennedy sta hotela uvesti denar brez obresti – le kaj imata še
skupnega? (Namig: nihče od njiju ni umrl naravne smrti.)

• ZDA so bile in so še vedno nadzorovane iz Londona, ki je center reptilske operacije.

• Pristanek Neila Armstronga na Luni leta 1969 je bil zrežiran v studiu; to nalogo so zaupali
režiserju Stanleyu Kubricku.

• Ameriška ustava  določa,  da ima kongres  moč,  da  kuje denar,  ne pa tudi,  da ima  samo
kongres  to  moč.  District  of  Columbia je  izvzet  iz  klavzul  ustave,  ki  velja  le  za zvezne
države, zato najdemo tam ameriško centralno banko (FED), ki posoja denar ameriški vladi. 

• NSA je predmet zgolj tistih ameriških zakonov, ki jo poimensko imenujejo.

ŠE NEKAJ DEJSTEV

• Na jamskih poslikavah v Franciji iz obdobja pred 30.000 in 10.000 leti so naslikani predmeti
v obliki diska, s katerih vodijo lestve.

• Rdeč križ na belem ozadju je simbol, ki so ga nosili vitezi templjarji, predstavlja pa kri na
spermi.  Simbol  predstavlja  vedenje  vitezov  templjarjev  o  moči  spolne  energije  oz.
ustvarjalne sile. Danes je ta simbol na angleški zastavi.

• Leta 1513 je Piri Reis, admiral vojne mornarice otomanskih Turkov, izdelal zemljevid, ki je
prikazoval kopno Antarktike, ki jo je takrat, tako kot danes, pokrival dober kilometer ledu.
To je bilo 300 let pred uradnim »odkritjem« Antarktike.

• Iger, ki je pripisujejo Williamu Shakespearu, ni napisal Shakespeare, ampak so verjetno delo
Francisa Bacona in Edwarda de Vere. »Shakespearove« igre vsebujejo vedenje o svetu, ki ga
ima  lahko  le  nekdo,  ki  veliko  potuje,  Shakespeare  pa  ni  nikoli  zapustil  Anglije.
Shakespearovi  starši  so  bili  nepismeni  in  njegova  hči  še  pri  27.  letih  ni  znala  napisati
svojega imena. Obstaja le šest primerkov Shakespearove pisave in vsi so lastnoročni podpisi
(trije od teh na njegovi oporoki); o Shakespearu ne obstaja niti en avtentičen portret. Prav
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tako  je  Shakespeare  razumel  zelo  malo  latinščine  in  grščine,  Bacon  in  de  Vere  pa  sta
obvladala francoščino, italijanščino, španščino, danščino ter klasično latinščino in grščino.

• Atentat na nadvojvodo Franca Ferdinanda v Sarajevu, ki je bil povod za 1. svetovno vojno,
so izvedli  člani  srbskega tajnega društva Črna roka pod vodstvom Gavrila  Principa.  Ob
istem času so v Rusiji napadli carjevega najvplivnejšega svetovalca Grigorija Jefimoviča
Rasputina, ki je vojni nasprotoval. 

• Za hipijevskim gibanjem v 60-ih letih je stal inštitut Tavistock, podpirala pa ga je CIA, ki je
drogo LSD naredila dostopno širši javnosti. Inštitut Tavistock financirajo britanska kraljeva
družina,  Rothschildi, Rockefellerji in Morgani.  Inštitut razvija tehnike za nadzor uma za
uporabo na ljudeh in ustvarja teroristične skupine, ki podžigajo konflikte v državah, kjer
hočejo spremeniti režim ali upravičiti uvedbo mirovnih sil. Taki konflikti sprožijo zahteve
po tem, da je treba nekaj storiti in ta »nekaj« je vedno nadaljnja centralizacija moči.

• Namen vojne v Bosni je bil pospešiti vlogo NATA kot svetovne policije. V Bosno so najprej
poslali mirovne sile Združenih narodov in ljudje so po televiziji gledali  posnetke smrti in
trpljenja.  Zagnali  so  medijsko  kampanjo  proti  neučinkovitosti  mirovnih  sil,  kar  je  bil
izgovor, da so tja pripeljali sile NATA. Problem–reakcija–rešitev.

• Robert Baer, nekdanji višji pripadnik CIE, ki je deloval v bivši Jugoslaviji, je povedal: »Dali
so nam kartoteke o skupini  Velika Srbija s podrobnimi načrti  za izvedbo vrste bombnih
napadov  na  ključne  stavbe  v  Sarajevu,  da  bi  nasprotovali  težnjam  Bosne,  da  zapusti
nekdanjo Jugoslavijo. Ta skupina sploh ni obstajala! Poveljstvo nam je lagalo. Naša naloga
je bila razširiti paniko med politiki v Bosni, jim preprosto napolniti glave z idejo, da bodo
Srbi  napadli.  Sprva  smo to  zgodbo sprejeli,  toda  potem smo se  začeli  spraševati,  zakaj
zganjamo takšno histerijo, če ta skupina očitno ne obstaja? … Dobil sem navodila, da je
Slovenija pripravljena razglasiti neodvisnost. Dobili smo denar, nekaj milijonov dolarjev, da
financiramo  različne  nevladne  organizacije,  opozicijske  stranke  in  politike,  ki  so
podpihovali sovraštvo … Mnogo naših agentov in višjih častnikov je preprosto izginilo, ker
niso želeli izvajati propagande proti Srbom v Jugoslaviji. Sam sem bil zgrožen nad lažmi, ki
so jih širile naše agencije in politiki. Mnogi naši agenti so usmerjali propagando, ne da bi se
zavedali, kaj počnejo. Vsak je poznal samo delček zgodbe in samo tisti, ki je ustvaril celotno
zgodbo, je poznal ozadje ....«

• Ameriška družina Bush in britanska kraljeva družina Windsor sta v sorodu z Vladom III.
Drakulo iz Transilvanije v Romuniji. Vlad Drakula je ljudi žrtvoval tako, da jih je nabodel
na kole in čakal, da so izkrvaveli. On je bil navdih za roman Drakula, ki ga je napisal Bram
Stoker.

• Nick  Rockefeller  je  režiserju  Aaronu  Russu  povedal,  da  je  Rockefellerjeva  fundacija
ustanovila  in  financirala  gibanje  za  osvoboditev  žensk  s  sledečimi  nameni:  da  se  uniči
družino, da so lahko obdavčili tudi ženske in da so ženske dale otroke v šolo bolj zgodaj;
tako  je  lahko  sistem začel  otroke  še  prej  indoktrinirati  v  smeri,  naj  kot  svojo  družino
sprejmejo državo. Prav tako mu je dobro leto pred »terorističnimi« napadi 11. septembra
2001 razkril, da bo prišlo do dogodka, ki bo vodil k napadu na Afganistan in Irak, ter da se
načrtuje množično čipiranje ljudi z mikročipi. 

28



• Švica je finančni center elit, zato ni bila nikoli udeležena v vojnah.

• Darwinova teorija o preživetju najmočnejših se v knjigi O izvoru vrst do četrte izdaje sploh
ni pojavila. Ta ideja sploh ni bila Darwinova, ampak jo je prek Herberta Spencerja dobil od
Thomasa Malthusa, enega največjih zagovornikov evgenike. Tudi beseda »evolucija« se ni
pojavila do šeste izdaje leta 1872. Darwin sam ni verjel v to idejo in je bil celo prepričan, da
je  človeka  ustvaril  bog,  ampak  njegova  teorija je  potem postala  »znanstvena«  podlaga.
Darwin je zagovarjal, da je ta svet vse, kar obstaja. Darvinizem je znanstvena prevara, ki so
jo uvedli, da bi ljudi prepričali, da se lahko vrste le razvijajo, kar je iz znanstvenih krogov
izbrisalo prepričanje, da so nekoč obstajale naprednejše civilizacije.

• Obstaja velika verjetnost, da je Zemlja je votla in  da je  Jules Verne v svojih knjigah pisal
resnico. Vrtenje Zemlje ustvarja centrifugalno silo, ki materijo vleče navzven (tako kot cunje
v pralnem stroju). Kako bi lahko Zemlja (ali katerikoli drug planet) ostala trdna do jedra, če
je nastala iz staljenega stanja in se je vrtela, preden se je ohladila? V notranjosti Zemlje naj
bi bilo notranje sonce  (nastalo naj bi iz ognjenega Zemljinega jedra),  ki oddaja toploto in
svetlobo;  Zemljina magnetna pola  naj bi bila odprta.  V notranjost Zemlje na severnem in
južnem tečaju naj bi  poletel  ameriški admiral Richard E. Byrd. Zakaj so ledene gore iz
sladke vode, če je na magnetnih polih le morje, torej slana voda? Od kje vegetacija v ledenih
gorah? Zakaj  so raziskovalci,  ki  so šli  naprej  od magnetnih polov,  ugotovili,  da postaja
vreme toplejše in da v morju ni več ledu? Zakaj nekatere živali v polarnih regijah pozimi
migrirajo proti severu? Logična razlaga je, da ker je pod zemljo vir sladke vode, ki teče iz
nje. Ta voda nosi vegetacijo ter cvetni prah in ko voda zamrzne, nastanejo ledene gore.

Sledi verjetno najtežje poglavje, ki pa je ključno pri razumevanju sveta.
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Kult smrti

PAJKOVA MREŽA

»Sledi dokazom, kamorkoli te vodijo.« (Sokrat)

Vsa tajna društva, korporacije in organizacije so zgrajene kot piramide: na vrhu je peščica ljudi, ki
ima vse informacije o organizaciji, njeni motivaciji in agendi; nižje po piramidi ko greš, več je ljudi
in manj vejo.  Manjšina pri vrhu piramide manipulira z večino tako, da izvaja agendo, medtem ko
večina sploh ne ve, da agenda obstaja. Velja načelo kompartmentalizacije, kar pomeni, da ljudje
vejo le toliko, kolikor morajo vedeti, da lahko uspešno opravljajo svoje delo. Večina ljudi misli, da
je njihovo delo nedolžno, saj ne vejo, kako njihov košček sestavljanke pripomore k celotni sliki.
Tukaj se skriva pravi razlog za globalizacijo: če si v manjšini in hočeš nadzorovati večino, je treba
odločanje centralizirati. Bolj ko centraliziraš, več moči imaš, da centraliziraš še bolj. 

Korporacije in organizacije delujejo po holografskem načelu: nekje na svetu imajo sedež in od tam
diktirajo globalno politiko, ki ji podružnice sledijo. Pojdite npr. v McDonald’s  kjerkoli na svetu in
videli boste isti stil in način delovanja. Gre za holografsko strukturo, kjer je vsak del (podružnica)
pomanjšana  različica  celote  (sedeža).  Isto  velja  za  kult in  tajna  društva,  ki  s  sedeža  v  Evropi
usmerjajo dogodke in ljudi po celem svetu, vse do nivoja lokalnih skupnosti.

Svet je sestavljen iz piramid znotraj piramid. Prava moč je v tem, da nadzoruješ tiste piramide, ki
imajo pod sabo druge piramide. Če npr. nadzoruješ piramide, ki obsegajo bančništvo in finance,
nadzoruješ s tem vse banke in finančne hiše. Na vrhu piramide so mešani krvni rodovi, znani tudi
pod imenom  iluminati (razsvetljeni – tisti, ki imajo pravo vedenje in znanje). Gre za 13 družin:
Bruce,  Cavendish/Kennedy,  De  Medici,  Hanover,  Hapsburg/Habsburg,  Krupp,  Plantagenet,
Rockefeller, Romanov, Rothschild/Bauer, Sinclair/St. Clair, Warburg/del Blanco in Windsor/Saxe-
Coburg-Gotha.  Te  družine  imajo  »božansko  pravico  do  vladanja«,  kar  se  nanaša  na  njihovo
genetsko preteklost. Gre za pravico, dano od »bogov« – reptilov – da vladajo  v skladu z njihovo
agendo. Najvišje med iluminati naj bi bil Marquis de Libeaux, ki ima naziv Pindar (zmajev penis) in
prihaja iz pokrajine Alzacija-Lorena v Franciji. On je glava Rothschildov, ki poroča čistokrvnemu
reptilskemu vodji v notranjosti Zemlje.

Najvišje med  mešanimi krvnimi rodovi so Rothschildi. Ime Rothschild izvira iz nemščine in  se
nanaša na  rdeč  ščit,  ki  je visel  na njihovi  hiši  v Frankfurtu.  Rothschildi  imajo finančne hiše v
Frankfurtu, Londonu, Parizu, Neaplju in na Dunaju. Rothschildi so leta 1913 ustanovili Ameriško
centralno banko, ki je v njihovi lasti. Finančni krizi leta 1929 in 2008 so povzročili Rothschildi; cilj
sta  bili  nadaljnja  centralizacija  globalnih  financ  in  uvedba  svetovne  centralne  banke.  Recesije
povzročijo  propad  podjetij  in  tako  pridejo  izdelki  in  trgi  propadlih  podjetij  pod  nadzor
Rothschildovih korporacij, kar še bolj centralizira globalno gospodarsko moč. 

Rothschildi  so  obogateli  s  prevaro:  če  bi  v  bitki  pri  Waterlooju  zmagal  Anglež  Wellington,  bi
delnice na londonski borzi poletele v nebo, če pa bi zmagal Napoleon, bi se borza sesula. Vse oči so
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bile uprte v dobro informiranega Nathana Rothschilda za znak, kako se je bitka odvila – je zmagal
Wellington  ali  Napoleon?  Nathan  je  v  pravem trenutku  dal  svojim agentom znak,  naj  začnejo
prodajati delnice in to so storili tudi drugi, misleč, da Rothschild že ve, da je Wellington bitko
izgubil. Borza se je sesula in investitorji so izgubili svoje bogastvo, a ne Rothschildi. Nathan je dan
pred tem, preden je prispela uradna novica, vedel, da so zmagali Angleži. Ko se je borza sesula, je
dal svojim agentom še en znak, da so pokupili veliko število delnic po najnižji ceni. Ko je naslednji
dan prispela novica, da je zmagal Wellington, so cene delnic poletele v nebo in Rothschildi so svoje
bogastvo povečali za dvajsetkrat.

Kult človeško družbo nadzoruje iz nevidnega (tajna društva) in vidnega (kar imenujemo 1 % oz.
globalna elita).  Deluje kot pajkova mreža in niti v tej mreži predstavljajo tajna društva, poltajne
organizacije in organizacije, ki delujejo na očeh javnosti (vlade, korporacije, banke itd.) Bližje ko so
niti pajku v sredini mreže, bolj so organizacije tajne. Nekatera tajna društva sploh nimajo imen, da
jih je težje identificirati. Najbližje pajku so najbolj ekskluzivna tajna društva, za katera ne ve skoraj
nihče. Potem, še vedno v nevidnem, sledijo tajna društva, ki so nam znana (prostozidarji, malteški
vitezi, vitezi templjarji, Opus Dei, zgornji nivoji jezuitov itd.) Nato sledijo poltajne organizacije,
kjer se nevidno sreča z vidnim; sem spadajo nevladne organizacije in skupine strokovnjakov, ki jih
v mnogih primerih financira George Soros.  Namen poltajnih organizacij  je,  da agendo, ki  jo je
določil pajek, prek vlad, vladnih agencij, bank, korporacij, obveščevalnih služb, vojsk, medijskih
konglomeratov itd. uveljavijo v svetu vidnega. V teh organizacijah se zbirajo ljudje iz sveta politike,
trgovine,  bančništva, vojske, obveščevalnih služb in medijev z namenom koordinacije skupnega
dogovora in politike (pajkove politike) v državah in institucijah. Ena takih organizacij je  Okrogla
miza, ki so jo ustanovili Rothschildi v Londonu konec 19. stoletja. Okroglo mizo sestavljajo sledeče
satelitske  organizacije:  Svet  za  zunanje  zadeve (ZDA),  Združeni  narodi,  Trilateralna  komisija
(Amerika,  Evropa,  Japonska),  skupina Bilderberg (Evropa,  ZDA, globalno),  Kraljevi  inštitut  za
mednarodne zadeve (Velika Britanija) in Rimski klub (njegova vloga je transformacija družbe pod
pretvezo reševanja planeta pred »podnebnimi spremembami«  in centralizacija moči). Večina ljudi
misli, da se odločanje in spremembe v ustavi začnejo v vladah in vladnih agencijah, korporacijah,
medijih, vojski, bankah, zdravstvu, Silicijevi dolini itd., ampak odločanje se tam konča. Prav tako
odločitve, ki spreminjajo družbo, niso naključne, ampak jih koordinira pajek. Člani Okrogle mize
zasedajo  ključne  položaje  v  vladah,  Evropski  uniji,  NATU,  bančništvu,  medijih  in  podjetjih.
Središče operacije kulta je svetovni finančni center z imenom City of London, svoje lovke pa ima še
v  Parizu,  Bonnu,  Bruslju,  New Yorku,  Washingtonu,  Tel  Avivu/Jeruzalemu,  Švici  in  Vatikanu.
Velika Britanija je za kult novi Babilon, saj je energijsko eden najmočnejših krajev na svetu.

Najpomembnejša tajna društva so jezuiti, vitezi templjarji, malteški vitezi, Opus Dei, prostozidarji,
P2  (najbolj  prisotno  v  Italiji),  oranžni  red  ter  društvo  lobanje  in  kosti  (sedež  ima na  ameriški
univerzi Yale). Škotski red prostozidarstva ima 33 stopenj, vendar večina članov ne pride dlje kot do
tretje  stopnje (prve tri  stopnje se imenujejo »modre stopnje«).  33.  stopnja je  revolucionarna in
večina voditeljev vlad in držav doseže to stopnjo, ki je razdeljena na dva dela: en del pozna agendo,
drugi ne. Nad 33. stopnjo prostozidarstva je še 13 iluminatskih stopenj (Hillary Clinton naj bi bila
iluminat šeste stopnje). Ko si enkrat prostozidar, si vedno prostozidar, saj velja zaobljuba tudi, če
nisi več aktiven član.  Prostozidarji imajo poseben stisk roke, s katerim se med sabo prepoznajo.
Njihov moto je Ordo ab chao (»Iz kaosa red«), se pravi, da je treba najprej narediti kaos, da potem
uvedeš red – svoj red (problem–reakcija–rešitev). Omrežja tajnih društev postavijo iniciirance, ki
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jim najbolj zaupajo, na mesta največje moči v bančništvu, podjetništvu, politiki, medijih, vojski,
medicini itd. Navadno gre za diplomante elitnih univerz Oxford in Cambridge v Veliki Britaniji ter
univerz Ivy League v ZDA.

Pod tajnimi društvi so organizacije, ki izvajajo pajkov načrt za nadzor nad človeštvom in so ljudem
poznane, npr. Svetovna trgovinska organizacija, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj,
Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, NATO in Združeni narodi.

Pri dnu piramide smo »navadni smrtniki«.

REPTILI IN MEŠANI KRVNI RODOVI

»Kdor sledi skupini, ne bo šel dlje kot skupina … kdor pa hodi sam, se bo znašel na krajih, kjer ni bil še nihče.«
(Neznan avtor)

Ideja, da je človeštvo edini izraz inteligentnega življenja, je naravnost smešna. Opazujte raznolikost
življenja v človeški in živalski obliki, potem pa si prikličite v spomin še dejstvo, da obstaja vse to le
znotraj vidnega spektra svetlobe, ki predstavlja zgolj del od 0,005 % vsega, kar obstaja. Poleg tega
je samo v naši galaksiji 100 milijard zvezd.

Različne kulture so za človeške manipulatorje imele različna imena: kačji bogovi (Daljni vzhod,
Srednja  Amerika),  kačji  brati  (Hopiji),  chitauri  (ljudstvo  Zulu  iz  Afrike),  anunnaki  (Sumerija,
Babilon), ljudje zvezd, demoni (krščanstvo), jinn (islam in predislamski svet) in arhonti (gnostiki).
Nekatera od teh imen označujejo entitete, ki imajo fizično obliko, druga pa entitete, ki delujejo v
nam nevidnem.  Najpogostejše fizične  oblike  zunajzemeljskih  bitij  so  reptili,  sivci  in  modrooki
nordijci z blond (nekateri tudi s temnimi ali rdečimi) lasmi,  pri  manipulaciji človeštva  pa igrajo
najpomembnejšo vlogo reptili in sivci, ki so povezani z ozvezdjem Orion in zvezdo Sirij.  Sivci
imajo kot zaščito pred zemeljsko atmosfero »kožo«, ki jo je zelo težko predreti. 

Maurice  Chatelain,  bivši  vodja  komunikacijskih sistemov pri  NASI,  je  povedal,  da  so vse lete
Apollo  in  Gemini  spremljala  plovila  zunajzemeljskega  izvora  (leteči  krožniki).  Vsakič,  ko  so
astronavti njihovo prisotnost sporočili kontroli leta, je ta ukazala popolno tišino. Ameriški letalski in
vesoljski inženir William Tompkins je v knjigi  Selected by Extraterrestrials: My Life in the Top
Secret Worlds of UFOs, Think-Tanks and Nordic Secretaries (Izbran od nezemljanov: moje življenje
v  strogo varovanih  svetovih  NLP-jev,  raziskovalno-svetovalnih  skupin  in  nordijskih  sekretarjev)
podrobno opisal izkušnje v povezavi z nezemeljskimi aktivnostmi  iz časa, ko je bil zaposlen pri
ameriški mornarici v San Diegu. Med drugim je povedal:

• Nordijci hočejo človeštvo rešiti prijema reptilov.

• Američani in Nemci so po 2. svetovni vojni imeli antigravitacijska plovila.

• Svetovni voditelji vlad in držav so reptili.
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• Misija Apollo 11 leta 1969 je bil teater za množice in ZDA se po koncu programa Apollo
leta 1972 na Luno niso več vrnile, saj so jim reptili to odsvetovali.

• Luna je umetna stvaritev in nadzorni center reptilov. Na strani Lune, ki z Zemlje ni vidna,
obstajajo velikanske zgradbe.

• Neil Armstrong je po medicinskem kanalu, ki ga lahko sliši le glavni zdravnik, sporočil, da
»vesoljci« opazujejo posadko Apolla.

• Vsi ameriški predsedniki do Obame so bili reptili, ki so lahko spreminjali obliko.

• Reptili imajo baze v sončnem sistemu in v notranjosti Zemlje (ena od njih je na Antarktiki).

• Reptili  so  človeka  pred  6.000  leti  gensko zmanipulirali,  da  uporablja  le  majhen  del
kapacitete možganov.

• Reptili sodelujejo pri obredih žrtvovanja.

• Reptili so mojstri ustvarjanja iluzij in manipulacije načina dojemanja resničnosti.

• Zemlja služi reptilom kot laboratorij.

• Reptili so ugrabili že mnogo planetov.

• Zunajzemeljska bitja so na Zemlji zgradila piramide in druge prastare strukture.

• Zunajzemeljske vrste so med sabo v vojni in v ozadju vojn na Zemlji.

• Nezemljani imajo na Marsu podzemne baze.

Leta 1945 so v mestu Nag Hammadi v Egiptu zvezane v usnju in zaprte v kozarec našli  vrsto
besedil,  ki  izvirajo  iz obdobja  med  leti  350 in  400,  čeprav  obstaja  možnost,  da  gre  za  kopije
predhodnih različic iz obdobja med leti 120 in 150, torej iz časa, preden so uničili Veliko knjižnico
v Aleksandriji. Besedila so delo »poganskih« gnostikov; beseda »gnostik« pomeni učeni. Cerkev je
gnostike, ki so imeli pravo znanje o svetu, imela za sovražnike in se je počutila ogroženo, zato se je
na vse kriplje trudila, da bi njihovo znanje uničila. Gnostična misel je dominirala v Veliki knjižnici
v Aleksandriji, ki jo je Cerkev leta 415 uničila, nekaj literature pa je preselila v vatikanske arhive.
Za razliko od drugih »svetih« knjig teh besedil niso spreminjali, saj so bila do leta 1945 skrita, tako
da še vedno vsebujejo resnico iz časa, ko so bila napisana. V kozarcu je bilo 13 manuskriptov in več
kot 50 besedil.  Petina najdenih besedil  se ukvarja z nečloveškimi manipulatorji,  ki  jih gnostiki
imenujejo arhonti. Arhonti se infiltrirajo v človeška miselna in čustvena stanja ter vplivajo na način
dojemanja resničnosti.  Ne  gre  za  fizična  bitja,  čeprav  lahko  privzamejo  tudi  fizično  obliko  –
največkrat se pojavljajo v obliki reptilov in sivcev. Beseda »arhont« izvira iz grščine in pomeni
vladar;  zakodirana  je  v  angleških  izrazih  kot  so  arch-angel  (nadangel),  arch-itect  (arhitekt)  in
arch-bishop (nadškof). Arhonti niso vrh piramide, ampak tudi oni odgovarjajo svojemu gospodarju
– gnostiki ga imenujejo  demiurg  (v krščanstvu Lucifer, hudič oz. satan). Demiurg in arhonti so
virus,  popačeno  in  neuravnovešeno  stanje  zavesti,  torej  nasprotje  harmonije;  so  paraziti,  ki  se
hranijo  z  energijo  drugih  bitij.  Način  delovanja  demiurga  in  arhontov  je  mogoče  opisati  kot
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prevaranti,  ki  ustvarjajo  iluzijo  oz.  matrico.  Vse  ima  določeno  stopnjo  zavesti  in  demiurg  je
samozavedajoč se virus, ki popači vse, česar se dotakne. Tako kot se računalniški virus prilepi na
program, da se lahko razmnožuje,  tako se arhontski  virus prilepi  na ljudi  in  uničuje,  kar  je  že
ustvarjeno.  Tako kot se računalniški virus lahko sam kopira, se tudi arhontski virus sam kopira –
rezultat kopiranja so arhonti. Popačenost (inverzija) se kaže v tem, da je na tem svetu vse na glavo
obrnjeno. Arhonti  ne zmorejo ničesar na novo ustvariti,  saj nimajo tega, kar gnostiki imenujejo
ennoia – kreativnosti in ustvarjalne domišljije – zato izkoriščajo tiste, ki to imajo – v tem primeru
človeštvo. Arhonti so strokovnjaki za simulacijo in manipulirajo s stvarmi, ki že obstajajo; na ta
način so ugrabili izvirno Zemljo in ustvarili njeno slabo kopijo. To je tako, kot če bi na računalnik
shranili  kopijo  spletne  strani  in  jo  potem po  mili  volji  spreminjali.  Ljudje  imamo  ustvarjalno
domišljijo  in  arhonti  manipulirajo  s  človeškimi zaznavami na tak način,  da ustvarjamo svet  po
njihovem  okusu;  prelisičili  so  nas,  da  sami  gradimo  kolektivni  zapor.  Arhonti  so  obsedeni  s
tehnologijo, ki je njihov bog in s pomočjo katere lahko premostijo del svojega manjka. Arhontska
struktura  je  strogo  hierarhična  in  vsak  pozna  svoje  mesto  (kastni  sistem  v  Indiji  je  kopija
arhontskega). Arhontski genetski tok predstavlja nižjo stopnjo evolucije zavesti; to je stopnja, kjer
prevladuje strah in največji izraz strahu je potreba po nadzoru nad drugimi in diktiranju njihovega
obnašanja v odnosu do tebe.

Obstajajo tri vrste reptilov:

• Čistokrvni  reptili,  ki  uporabljajo  človeško  telo,  da  prikrijejo  svojo  pravo  naravo
(Rothschildi, Rockefellerji, Bushi, Habsburgi, Windsorji, Hillary Clinton, Mihail Gorbačov,
Ted Heath,  Josef  Mengele,  Zbigniew Brzezinski,  Al  Gore,  Allen in  John Foster  Dulles,
Lyndon Johnson).

• Mešani krvni rodovi, katerih telesa posedujejo reptili (Bill Clinton).

• Reptili, ki se neposredno manifestirajo v tretjo dimenzijo, vendar le za kratek čas (možje v
črnem).

Reptili  so višji  od povprečnega človeka in  manipulirajo z nižjega nivoja četrte dimenzije,  ki  je
fizičnemu svetu  najbližje.  Mnogi  jasnovidci  in  ljudje,  ki  jemljejo  psihoaktivne  droge,  lahko te
entitete vidijo. Raziskave na področju tehnologije za prepoznavanje šarenice, v kateri so analizirali
2.300 parov oči, so pokazale, da ima plazilske oči približno 4 % ljudi. Švicarski jasnovidec Anton
Styger opisuje, kako ljudje, ki so ujeti v materialnem svetu (podjetniki in politiki), sploh nimajo več
svetlobnih teles,  ki  bi  obdajala  njihovo srčno čakro;  namesto  svetlobnih teles take ljudi  obdaja
temna plast, v kateri lahko razločiš reptila.

Mešani  krvni  rodovi  imajo  mešano  DNK (DNK reptilov  oz.  plazilcev  in  človeško  DNK),  kar
pomeni, da lahko spremenijo obliko med reptilom in človekom in to jim daje »božansko pravico do
vladanja«. Incest je v mešanih krvnih rodovih pravilo, saj so obsedeni s čistokrvnostjo in s tem, da
ohranijo genetsko povezavo z reptili.  S križanjem mešani krvni rodovi zagotovijo, da je reptilski
program (potomec) »čista« programska koda, ki ni prepisana s kodo zavesti. Tisti, ki imajo modro
kri, imajo navadno krvno skupino Rh–. Izraz »modra kri« se uporablja zato, ker vsebuje plazilska
kri  več  bakra,  ki  se  pri  oksidaciji  obarva  modrozeleno.  Obsedenost  mešanih  krvnih  rodov  s
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križanjem izhaja iz potrebe, da bi obdržali reptilsko genetsko dediščino in posledično vibracijsko
povezavo med človeškim telesom na tretji in reptilskimi gospodarji na četrti dimenziji. 

Glavna značilnost mešane DNK je pomanjkanje sočutja; na ta način lahko mešani krvni rodovi brez
čustvenih posledic množično pobijajo ljudi. Ljudje zmotno mislijo, da mešani krvni rodovi že ne bi
pobijali ljudi, saj jih primerjajo s sabo, ampak stvar je v tem, da imajo ti rodovi drugačno genetiko
in da so ustvarjeni za to, da ljudi pobijajo in jim povzročajo bolečino. Druge lastnosti mešane DNK
so še brezsrčnost in hladnokrvnost, nesposobnost iskrenega čustvenega odziva (prisiljena obrazna
mimika), hierarhične strukture in ponavljajoči se rituali (lep primer je britanska kraljeva družina).
Kako identificiramo reptile? Ne glede na obrazni izraz se njihove oči nikoli ne spremenijo; imajo
hladen, nepremičen in brezčuten pogled. 

Reptili bistveno bolj kot navadne ljudi posedujejo mešane krvne rodove, saj imajo zaradi dvojne
genetike večjo genetsko in posledično frekvenčno kompatibilnost. Navadni ljudje so za posedovanje
najbolj v nevarnosti  v stanju ekstremne depresije,  ko so pod vplivom drog ali alkohola  in med
spolnimi odnosi. Reptili si najbolj želijo modrookih blond in rdečelasih belcev, predvsem pa otrok
pred  puberteto  in  mladih  punc,  ki  še  niso  imele  spolnih  odnosov.  Od  tukaj  izvirajo  zgodbe  o
žrtvovanju živali in devic bogovom; pogosta tema skozi zgodovino je tudi žrtvovanje prvorojenca
(Abraham).

Reptili za obstoj v tretji  dimenziji potrebujejo človeško kri oz. kri sesalcev, zato so obsedeni z
žrtvovanjem ljudi in živali; z uživanjem take krvi ostanejo sesalske kode odprte in lahko obdržijo
človeško obliko. Reptili hrepenijo tudi po adrenalinu, ki se ob grozi izloči v kri, zato so satanistični
rituali zasnovani tako, da v žrtvi vzbudijo skrajen strah. Kri pa ni edina tarča, saj se reptili hranijo
tudi s čustveno energijo, predvsem strahom v vseh oblikah (jeza, agresija, stres, krivda). Ta čustva
»odtekajo« k reptilom, ki jih vsrkajo. To je razlog za umetno ustvarjene vojne, teroristične napade
itd. – da se v ljudeh ustvari strah, ki je hrana za te entitete; več strahu kot ljudje proizvedejo, več
»hrane« imajo reptili  (simbolizem tega je bil lepo prikazan v Disneyevem filmu Monsters, Inc.  iz
leta 2001). Fizična hrana reptilov v tretji dimenziji so ugrabljeni otroci, energijska hrana reptilov v
četrti dimenziji pa negativna čustva.

Kako mešani krvni rodovi spremenijo obliko? Najprej je treba vedeti,  da ne gre za spremembo
»fizične« oblike,  saj  »fizični« svet  ne obstaja;  gre za spremembo v energijski  obliki  na nivoju
valovne  dolžine,  kar  se  manifestira  v  spremembi  »fizične«  oblike.  Obsedenost  ne  pomeni,  da
entitete posedujejo človeško telo (hologram), ampak energijska polja v valovni obliki, od kjer je
hologram projiciran. Med posedovanjem ima informacijsko polje entitete, ki človeka poseduje, tako
velik  vpliv  na  njegovo  energijsko  polje,  da  začne  njegova  holografska  projekcija  odsevati  to
entiteto, kar opazovalec zazna kot spremembo »fizične« oblike. V DNK obstajajo odprta in zaprta
zaporedja; odprta zaporedja se kažejo kot fizične lastnosti, zaprta ne. Mešani krvni rodovi imajo
sposobnost,  da  določeno  genetsko  kodo  zaprejo  in  drugo  odprejo.  Obstajajo  ljudje,  ki  imajo
mirujočo  mešano  DNK,  ki  ne  vpliva  na  njihovo  osebnost;  če  pa  pridejo  taki  ljudje  v  stik  z
vibracijsko kodo, ki mirujočo DNK aktivira, postanejo odprti za posedovanje. Ta vibracijska koda
se navadno aktivira na ritualih tajnih društev. Mešani krvni rodovi lahko spremenijo obliko tudi
nehote in sicer kadar pride do hitre spremembe čustvenega stanja (npr. ko na hitro postanejo jezni),
kar posledično spremeni njihovo vibracijsko in »fizično« stanje.
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Zakaj pravimo, da ljudje na vodilnih položajih niso več isti, kot so bili prej? Mešani krvni rodovi
imajo  genetske  podatkovne baze,  da  vidijo,  kdo ima »pravo« kri.  Tako  ljudje s  »pravo« krvjo
poklicno uspejo in pridejo na vodilne položaje v politiki, vojski, medijih itd. Ti ljudje mislijo, da jih
drugi finančno podpirajo zaradi njihovih sposobnosti ali da dobijo v politiki podporo zato, ker ljudje
verjamejo v to, kar predstavljajo, a pravi razlog se skriva v njihovi DNK. Na določeni stopnji jih
povabijo  v  tajna  društva,  kjer  jim aktivirajo  mirujočo  DNK.  Tako  jih  začnejo  posedovati  tuje
entitete  in  njihove misli,  čustva  in  obnašanje  se  začnejo  spreminjati.  Tako so,  ne  da bi  vedeli,
dobesedno prodali svojo dušo hudiču.

Ljudje mislijo, da Američani že ne bi napadli Američanov (npr. »teroristični« napadi 11. septembra
2001), ampak stvar je v tem, da voditelji držav niso Američani, temveč reptili, ki zgolj posedujejo
telesa, ki so se rodila v Ameriki. Enako je z voditelji drugih držav; ti voditelji niso zvesti ljudem v
teh državah, ampak samo svojim gospodarjem. Mnogi voditelji držav delujejo za isti cilj in le na
videz se zdi, da so med sabo v konfliktu. Med njimi vlada rivalstvo, saj se vsi strinjajo glede cilja,
vsak  pa  bi  ga  rad  dosegel  na  svoj  način.  Večina  bojev  med  vladarji  različnih  krvnih  rodov v
zgodovini  je  bilo  nadaljevanje  notranjih  prepirov  za  prevlado  med  reptili  (npr.  Tudorji  proti
Stuartom v Angliji).  Prav  tako nihče  od velike  živine  ni  nepogrešljiv  in  se  ga brez  pomisleka
znebijo ter po potrebi zamenjajo z drugim. Ljudje se sprašujejo, zakaj bi nekdo posvetil življenje
okupaciji planeta, če bo umrl, preden bo to dosegel. Odgovor je da zavest, ki fizično telo poseduje,
to telo uporablja le kot obleko in ga bo odvrgla takoj, ko se bo obrabilo ter preprosto prevzela
drugega.

Reptili, ki so prisotni na Zemlji, se večinoma zadržujejo v podzemnih bazah, ki jih je po svetu vsaj
1.500. Nekatere od njih so Area 51 v Nevadi, Dulce, Mojave Desert, Los Alamos, Sedona v Arizoni,
pod letališčem Denver v Koloradu, New York in China Lake v ZDA ter Pine Gap v Avstraliji,
obstajajo pa tudi  pod oceani in jezeri. Reptili se pod zemljo zadržujejo zato, ker ne zdržijo dolgo
časa na sončni svetlobi. Podzemne baze so povezane v omrežje tunelov, ki so bili narejeni z jedrsko
vrtalno tehnologijo,  s  katero lahko izvrtajo do 12 km tunelov na dan.  Tuneli  imajo transportni
sistem, ki je neverjetno hiter  (vlaki Mag-Lev, ki  so sposobni hitrosti  Mach 2 (2.500 km/h)).  V
podzemnih bazah znanstveniki pod vodstvom reptilov razvijajo tehnologijo za nadaljevanje agende
–  zasužnjenja  človeka.  Večina  tehnološkega  napredka,  ki  omogoča  vedno  večje  podjarmljenje
človeka, se začne v podzemnih bazah, potem pa si avtoritete izmislijo lažne zgodbe o tem, od kje je
ta tehnologija prišla in kako so jo »odkrili v garažah«. Tehnologija pride ljudem v roke v skladu z
agendo.  Računalnike  in  nanotehnologijo  so  reptili  poznali,  ko  so  ljudje  še  živeli  v  jamah.
Tehnologija tako čaka v senci, dokler ne nastopi pravi čas. V podzemnih bazah obstajajo sobe, ki
ljudi teleportirajo na drug konec sveta  ali  v podzemne baze na  Marsu ali  Luni.  V bazah je  na
milijone otrok, ki vsako leto izginejo in jih nikoli več ne najdejo. Tam delajo kot sužnji in so hrana
reptilom, tako kot so krave in piščanci hrana ljudem. V bazah obstaja več nivojev, na vsakem so
varnostni ukrepi strožji. Na šestem nivoju so genetski laboratoriji, kjer izvajajo poskuse na ljudeh
(priče so poročale o ljudeh z več nogami, ki so pol ljudje in pol hobotnice). Na sedmem nivoju je na
tisoče ljudi in človeških mešancev. Tam so tudi humanoidi na različnih stopnjah razvoja, v kletkah,
večinoma omamljeni. Znanstveniki v podzemnih bazah imajo znanje, da ločijo bioplazmično telo
od fizičnega in nato v fizično telo vstavijo tuje entitete, potem ko so odstranili dušo. Podzemna
mesta obstajajo pod vsemi večjimi mesti, zlasti v ZDA. 
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SATANIZEM

»Resnica se ne spremeni, ker vanjo verjame ali ne verjame večina ljudi.« (Giordano Bruno)

»Zli ljudje se zanašajo na tiho privolitev naivnih dobrih ljudi, da jim bodo dovolili nadaljevati z zlom.« (Stuart Aken)

Z  reptili  in  mešanimi  krvnimi  rodovi  je  neločljivo  povezan  satanizem.  Satanizem  je  čaščenje
negativne sile, znano pod imeni Saturn, satan, Lucifer, Set, Moloh idr. Razlogi za obstoj satanizma
so:

• Nadzor  nad  Zemljinim  energijskim  poljem.  Rituali  se  izvajajo  na  lokacijah  prastarih
struktur, v satanističnih templjih (npr. mormonskem templju v Salt Lake Cityju) in cerkvah.
Skupni imenovalec teh lokacij je, da se nahajajo na energijskih točkah, od kjer se energija
prek meridianov pretaka po Zemlji. Ponavljajoči se rituali imajo močan vpliv na Zemljino
morfično polje.

• Čaščenje in povezovanje z reptilskimi gospodarji, saj ustvarjajo obredi tako energijsko polje
oz.  vibracijsko frekvenco,  ki  poveže zavest  udeležencev z  reptili  na četrti  dimenziji.  To
energijsko polje vibrira na nizki frekvenci, ki jo ustvarjajo čustva kot so strah, krivda in
sovraštvo.

• Pitje življenjske sile (krvi).

• Zagotavljanje energije reptilom, ki se hranijo z negativnimi čustvi, zlasti s strahom.

• Prikrito ohranjanje mešanih krvnih rodov tako, da satanisti oplodijo satanistke in ženske v
ujetništvu ter tako naredijo otroke, ki jih bodo vzgajali pod drugačnimi imeni.

Satanisti niso neki nizkotneži, ampak ugledni državljani z veliko odgovornostjo, za katere ne bi
nikoli posumili, da so vpleteni v satanizem. Najdemo jih na pomembnih položajih in oni diktirajo
svetovne  dogodke.  Gre  za kraljeve  družine,  aristokrate,  politike,  bankirje,  lastnike medijev,
direktorje, zvezdnike zabavne industrije, odvetnike in zdravnike. Višje po piramidi kot greš, več je
satanistov. To je leta 2017 v seriji intervjujev, ki jih lahko najdete na YouTube, razkril nizozemski
podjetnik in finančni trgovec Ronald Bernard, ki je bil nekaj časa vpleten v satanistične kroge.

Satanistični obredi so orodje, s katerim satanisti manipulirajo s spolno energijo ter ukradejo dušo
žrtev. Obredi se navadno izvajajo ponoči, ob popolnem mrku in polni luni, saj je takrat magnetno
polje najstabilnejše in povezava z drugimi dimenzijami najlažja. Najpomembnejši datumi za rituale
so 1. in 2. februar, 21. in 22. marec (spomladansko enakonočje), 31. april in 1. maj, 21. in 22. junij
(poletni solsticij), 31. julij in 1. avgust, 21. in 22. september (jesensko enakonočje), 31. oktober in
1.  november  (noč  čarovnic)  ter  21.  in  22.  december  (zimski  solsticij).  19.  april  je  prvi  dan
trinajstdnevnega  obdobja  satanističnih  ritualov,  posvečenega  bogu  ognja  Baalu/Molohu/Saturnu
(zato so nacisti za požig judovskega geta v Varšavi izbrali 19. april). V tem času se odvija mnogo
javnih žrtvovanj, zamaskiranih kot vojne ali teroristični napadi.  Poboji  v mestu Waco in na šoli
Virginia  Tech  ter  bombni  napadi v  Oklahomi,  na  šoli  Columbine  High  School  in  bostonskem
maratonu so se vsi odvili med 15. in 20. aprilom.  Zanimivo, da lahko v Veliki Britaniji razpišejo
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volitve kadarkoli, ampak leta 1997 so jih razpisali 1. maja in takrat so za premiera izvolili Tonyja
Blaira.

Noč čarovnic izvira iz druidskega rituala, ko se je 31. oktobra procesija ljudi s srpom in keltskimi
križi odpravila do hiš in vasi. Druidi so ljudi spraševali, če imajo zanje kak posladek; v tistih časih
je za posladek veljala sužnja. Če ljudje sužnje niso hoteli izročiti, so druidi s krvjo na vrata hiše ali
zid narisali heksagram in priklicali zle duhove, ki so tisto noč v vasi nekoga ubili. Če so ljudje
sužnjo izročili, so druidi pred vrata postavili bučo z izrezanim obrazom in vanjo vstavili svečo, kar
je odganjalo zle duhove. Tako je izrezana buča znak sodelovanja s satanom (demiurgom). Sužnje so
nato odpeljali na Stonehenge, kjer so jih posilili, ubili in žrtvovali bogovom. Energija gre tja, kamor
gre pozornost in na noč čarovnic gre pozornost k demiurgu in arhontom, zato se ta praznik tako
promovira. Enako je s filmi in serijami, ki prikazujejo čarovnice.

Zemlja je srčna čakra tega dela vesolja in točka, od kjer izvira energija ljubezni, zato jo hočejo
reptili uničiti. Ravno tako kot imamo ljudje čakre in meridiane, po katerih se pretaka energija, jih
ima tudi Zemlja, saj je Zemlja ravno tako živo bitje. Kjer se meridiani sekajo, nastanejo energijske
točke  oz. vrtinci  in več meridianov kot se seka, močnejše so energije. Pogani pred ustanovitvijo
krščanstva so to vedeli in so na te točke postavili svetišča, krščanstvo pa je ta svetišča uničilo in na
njihovo mesto postavilo cerkve, zato so cerkve pogosta lokacija satanističnih obredov; poleg tega so
v bližini mnogih cerkva pokopališča, ki ustvarjajo frekvence smrti. Na energijskih točkah po celem
svetu  najdemo  piramide  in  kamnite  kroge  (npr.  Stonehenge),  ki  so  velikokrat  portali  v  druge
dimenzije. Stoječi kamni v teh krogih služijo kot akupunkturne igle pri ljudeh, torej spodbujajo
pretok energije po Zemljinih meridianih. Satanisti to vedenje uporabljajo v negativne namene, saj
izvajanje ritualov na energijskih točkah zatira frekvence  zemeljskega energijskega polja, kar drži
človeštvo v vibracijskem zaporu. Najpomembnejše lokacije satanističnih ritualov so Land's End in
Loch Ness v Združenem kraljestvu, Rennes-le-Château in Brittany v Franciji, Bavarska v Nemčiji;
Phoenix,  Arizona,  Montauk Point,  New York,  Mojave  Desert  in  Russian  River  v  ZDA, Velika
piramida  v  Gizi  in  večji  gradovi  po  Evropi  (Škotska,  Irska,  Francija,  Švica,  Belgija,  Nemčija,
Avstrija).  Pod  mnogimi  gradovi  je  tudi  vhod  v  podzemlje.  Belgija,  kjer  so  leta  1996  razbili
pedofilski  in  morilski  obroč,  je  eden  od  pomembnih  sedežev  satanizma  in  kultnih  institucij
(Evropska unija, NATO). V vasici Muno na jugu Belgije stoji grad Chateau Des Amerois, ki je
pogosta lokacija satanističnih ritualov.

Bohemian  Grove,  ki  leži  120  km  severno  od  San  Francisca,  je  lokacija  »poletnega  tabora«
satanistov,  kjer se julija zberejo vodilni politiki,  bankirji,  poslovneži,  lastniki medijev,  uredniki,
estradniki in drugi vplivni ljudje. Udeleženci izvajajo satanistične rituale, mučijo in žrtvujejo ljudi
in  živali  ter  pijejo  kri.  Med  pitjem krvi  se  satanisti  pogosto  spremenijo  v  reptile.  Pri  ritualih
uporabljajo devičnike, saj hočejo satanisti priti do predpubertetniške energije. Satanisti ubijejo žrtve
tako, da jim prerežejo vrat z leve proti desni, kri pomešajo z arzenom, nalijejo v kelihe in popijejo.
Poleg krvi zaužijejo tudi jetra in oči ter iz črevesa postrgajo maščobo in se z njo namažejo. Trupla
nato  obesijo na drevesa in oni stojijo spodaj, da teče kri po njih.  Mnogi satanisti so odvisni od
adrenokromov, ki se izločijo v telo, tik preden žrtev ubijejo. V Bohemian Grove častijo 12-metrsko
kamnito  sovo  –  simbol  Moloha,  ki  zahteva  žrtvovanje  otrok  na  ognju.  Nekateri  udeleženci
»poletnega tabora« so (bili) George Bush st., George Bush ml., Jimmy Carter, David Rockefeller,
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Gerald  Ford,  Henry Kissinger,  Dick  Cheney,  Alan  Greenspan,  Ronald  Reagan,  Richard  Nixon,
Alexander Haig, George Schultz  in Bill Clinton.

Kri  vsebuje  življenjsko  silo  in  pitje  krvi  je  bila  vedno  lastnost  mešanih  krvnih  rodov,  saj  jo
potrebujejo za obstoj v tej dimenziji; kri je tudi razlog za obsedenost satanistov z rdečo barvo. Kri
naj bi zagotavljala dolgo življenje in če pogledamo, kakšno visoko starost dočakajo mešani krvni
rodovi, je na tem verjetno nekaj resnice. Najpomembnejši mešani krvni rodovi ob smrti prenesejo
um svojim naslednikom, tako da znanje ne umre z njimi, ampak nadaljuje pot v drugem telesu. 

Pri satanističnih ritualih je pogost seks, saj v trenutku orgazma telo eksplodira od energije, ki jo
reptili vsrkajo; prav tako je v trenutku orgazma človeška psiha na široko odprta, tako da lahko do
nje dostopajo reptili. Energije, ki vibrira v frekvenci ljubezni, reptili ne morejo absorbirati, zato je
namen ritualov, da žrtve na smrt prestrašijo, tako da njihova energija vibrira na zelo nizki frekvenci.
Pri ritualih uporabljajo devičnike, saj hočejo satanisti priti do predpubertetniške energije, ki je še
posebej  »čista«;  v  puberteti  namreč  pride  do energijskih/frekvenčnih in  posledično hormonskih
sprememb. Pri ritualih gre za analni seks, saj je ta zelo boleč in pošlje val energije po hrbtenjači, ki
eksplodira v možganih in povzroči kompartmentalizacijo uma oz. multipla osebnost. Ko pedofili
seksajo z otroci, reptili pedofile zgolj uporabljajo kot most, prek katerega pijejo otroško energijo.

Pri  satanističnih  ritualih  je  vedno  prisoten  simbol  pentagrama,  ki  pomaga  odpreti
meddimenzionalen  portal,  kar  omogoča  manifestacijo  entitet  iz  drugih  dimenzij.  Navadno  je
pentagram obdan s krogom, kar ustvari magnetno polje, ki demonom preprečuje, da bi kraj rituala
zapustili. Pentagram je najpomembnejši simbol satanistov, zato ga pogosto najdemo na zastavah in
logotipih podjetij.  Središče pentagrama je pentagon – od tukaj ime in oblika stavbe ameriškega
Ministrstva za obrambo.  Satanisti  se za povezavo z demonskimi  entitetami poslužujejo manter,
zaklinjanja ter specifičnih besed in fraz, ki ustvarjajo »pravo« vibracijo. S pojavitvijo demonov je
povezan  vonj po žveplu in eksplozija elektromagnetne energije ter ultravijoličnih, rentgenskih in
gama-žarkov. Hierarhija v satanizmu se določa glede na moč demonskih entitet,  ki jim satanisti
dovolijo,  da posedujejo njihovo telo. »Prodati svojo dušo hudiču« pomeni, da satanisti  dovolijo
posedovanje telesa v zameno za moč in vpliv v svetu petih čutil.

Nekateri znani pedofili in/ali satanisti: Edward Heath, Lord McAlpine, Lord Louis Mountbatten,
Jeffrey Epstein, Jimmy Savile (nekrofil, ki je z otroci oskrboval bogate in slavne), Aleister Crowley,
britanska  kraljeva  družina,  Ronald  in  Nancy  Reagan,  Gerald  Ford,  George  Bush  st.,  Henry
Kissinger,  Bill  in Hillary Clinton,  Rothschildi,  Rockefellerji,  Habsburgi,  Rupert  Murdoch, Tony
Blair,  Al Gore,  Newt Gingrich, Alan Greenspan, Lyndon Johnson, Mohamed Al-Fayed, John F.
Kennedy ter Allen in John Foster Dulles. Tudi mnogi v zabavni industriji so (bili) del zarote ali
žrtev,  npr.  Marilyn  Monroe,  Madonna,  Elvis  Presley,  Barbara  Streisand,  Loretta  Lynn,  Seidina
Reed, Kris Kristopherson, Jerry Lee Lewis, Ted Kennedy, Frank Sinatra in Billy Graham. Šovi Katy
Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus, Madonne in Beyoncé so polni satanističnih tem in simbolov.

Poleg tega, da sta bila George Bush st. in Bill Clinton satanista in pedofila, sta bila tudi odvisna od
drog – Bush od heroina, Clinton pa od kokaina. Oba sta bila vpletena v tihotapljenje drog, istočasno
pa sta drogam napovedala vojno, da bi »zaščitila ameriške otroke«; Clinton je šel še korak dlje in je
za osebje Bele hiše prepovedal testiranje na droge, saj je bilo v njej polno odvisnikov. Bush st. in
Clinton  sta  se  večkrat  šla  »najnevarnejšo  igro«  –  lov  na  ljudi  –  kjer  sta  ujetniku  dala  nekaj
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prednosti, da je zbežal v ograjeno območje, potem pa sta ga lovila. To se je navadno dogajalo v
ograjenih vojaških bazah Lampe v zvezni državi Missouri in Mt. Shasta v Kaliforniji. Ko sta sužnje
ulovila, sta jih brutalno posilila in mnoge tudi ubila; od nekega sužnja sta npr. zahtevala, da se je iz
helikopterja brez padala vrgel v jezero.

Pri  satanizmu gre za manipulacijo energije,  a ni  nujno,  da gre za rituale žrtvovanja.  Pri  javnih
ritualih so generator energije trume ljudi, ki se jih udeležujejo. Lep primer sta bila kraljeva poroka v
Londonu 29. aprila 2011 in beatifikacija Janeza Pavla II. 1. maja 2011. Energija gre tja, kamor gre
pozornost  in  poklon oz.  čaščenje je  ekstremna oblika pozornosti.  Britanska  kraljeva  družina  in
papež  sta  simbola  reptilskih  »bogov«  in  ko  se  ljudje  osredotočijo  na  te  simbole,  se  ustvari
energijska povezava in reptili posrkajo energijo milijonov ljudi. Isto se dogaja pri romanju v Meko,
ki se ga udeleži na milijone muslimanov in kjer častijo kocko Kaabo (božjo hišo), simbol Saturna
(satana).

12 % ljudi naj bi bilo satanistov. V 90-ih letih jih je bilo samo v ZDA 3,75 milijona in tam je bilo
letno  med 50.000 in 60.000 človeških žrtev. Trupel oz. njihovih ostankov se znebijo v zasebnih
krematorijih, v Avstraliji pa jih odvržejo kar v divjino. Evropol je posredoval podatek, da je med
letoma 2014 in 2015 izginilo 10.000 migrantskih otrok, namenjenih v Evropo. Vse to se dogaja,
medtem ko se ljudje ukvarjajo s »pomembnimi« stvarmi, npr. kaj se bo zgodilo z glavnim likom
aktualne nadaljevanke ali katera ekipa bo zmagala v nogometu. Ljudje ocenjujejo število izginulih
otrok glede na številke, o katerih slišijo v medijih, ampak te številke predstavljajo le drobec celote.
Eden od centrov kulta so Disney parki, kjer se veliko otrok »izgubi« in kjer po zaprtju programirajo
spolne sužnje in izvajajo satanistične rituale. Veliko žrtev se že rodi v satanističnih družinah, druge
se goji  za žrtvovanje s  pomočjo rejk – zasužnjenih žensk – ki rojevajo otroke,  ki  jih nihče ne
evidentira in tako uradno ne obstajajo. Otroci in zarodki so tako žrtvovani, ne da bi kdo vedel, da so
sploh kdaj obstajali. Mnogo otrok takoj po porodu ugrabijo in jih uporabijo za programiranje uma
ali v satanističnih obredih, medtem ko staršem povedo, da so pri porodu umrli.

Veliko pedofilov je v Hollywoodu, kar je med drugim razkril igralec Corey Feldman; socialnih
službah (inverzija), službah za zaščito otrok (inverzija) in Rimskokatoliški cerkvi. Joseph Ratzinger
je med drugim s položaja papeža odstopil zaradi pedofilskih škandalov in prikrivanja pedofilije
znotraj Cerkve. Službe za zaščito otrok otroke identificirajo in si izmislijo izgovore, da jih vzamejo
ljubečim  staršem  ter  jih  izročijo  pedofilskim  krogom.  Če  take  in  podobne  službe  dosežejo
zastavljene kvote, dobijo od vlade finančno spodbudo.  

Zakaj se razkrije tako malo satanistov in pedofilov? Ker ima kult svoje ljudi na položajih moči na
vseh  področjih  (politika,  bančništvo,  policija,  odvetništvo,  sodstvo,  zdravstvo,  založništvo,
uredništvo, novinarstvo) in zlahka prepreči preiskave ali pa zagotovi, da tožbe padejo.

KULTNI SIMBOLIZEM

Simboli so pomembno orodje  kulta, saj gre za jezik podzavesti, s katerim manipulirajo množice.
Kult pomen simbolov obrne (inverzija), kar pomeni, da jih lahko uporablja na javnih krajih, ampak
na način, ki je za druge nerazumljiv (npr. golobica je za večino simbol miru, za kult simbol smrti in
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uničenja; svastika je bila pri Feničanih simbol dobrobiti, nacisti pa so jo obrnili in ji spremenili
pomen).

Simboli, ki so  holografska reprezentacija  frekvenc, vibrirajo energijo tistega, kar predstavljajo in
vplivajo  na  energijska  polja  okrog  njih.  Simboli  in  oblike  so  vidne  reprezentacije  zvokov  in
frekvenc – frekvenca in oblika sta le različna izraza iste informacije. Kadar nekaj slišimo, se tega
zavedamo,  kadar  pa  nekaj  vidimo,  sestavijo  možgani  resničnost  iz  40  čutnih  zaznav  od
11 milijonov, ki jih prejmejo v eni sekundi, vse ostalo pa gre neposredno v podzavest. Tako so
vizualna  sporočila  (predvsem  simboli)  najboljši  način  za  vstavljanje  informacij,  konceptov  in
zaznav v podzavest ljudi. Če nek simbol postavimo na energijsko točko na Zemlji, kjer se sekajo
meridiani,  bo  to  še  močneje  vplivalo  na  vibracijsko  stanje  globalnega energijskega polja,  saj
ustvarjajo  simboli  energijo  tistega,  kar  predstavljajo  (npr.  obelisk  predstavlja  moško  spolno
energijo, kupola žensko). Isto velja za atentate in umore, ki jih kult izvaja na teh energijskih točkah
(atentat  na  Johna  F.  Kennedyja,  umor  princese  Diane). Ker  predstavljajo  satanistični  simboli
demiurga oz. arhonte, teče energija k njim. Tudi kadar ljudje častijo nekoga ali nekaj, za kogar oz.
kar mislijo, da je simbol nečesa dobrega, častijo tisto, kar ta oseba oz. stvar simbolizira. Tako vse
religije nevede častijo demiurga in arhonte, saj so religije le eno od orodij za zagotavljanje stalnega
dotoka energije negativnim entitetam.

Najpomembnejši simboli kulta:

• Prižgana bakla je simbol znanja in Sonca (od tukaj ime »iluminati«). Prižgano baklo držijo v
roki  Prometej  ter Kipa  svobode  v  New  Yorku  in  Parizu,  ki  simbolizirata  boginjo
Semiramido. Ko kult eliminira ljudi, ki mu hočejo prekrižati načrte, na mesto smrti postavi
simbol  prižgane  bakle  (na  grobu  Johna F.  Kennedyja  in na  vrhu  tunela,  kjer  je  umrla
princesa Diana). Prižgana bakla je tudi simbol olimpijskih iger (olimpijski ogenj).

• Piramido (z manjkajočim vrhom) najdemo na zadnji strani bankovca za en dolar in na zadnji
strani grba ZDA. Na piramidi je vsevidno oko, ki lahko predstavlja oko Horusa (satana),
tretje oko ali reptile, ki gledajo s četrte dimenzije v tretjo.  Število 1776, ki je z rimskimi
številkami napisano na dnu piramide, ne označuje leta sprejetja Deklaracije o neodvisnosti,
temveč leto ustanovitve bavarskih iluminatov. Dealey Plaza, kjer je umrl John F. Kennedy,
ima obliko piramide z manjkajočim vrhom. 

• Število 13: naravni ritem sestavlja 13 luninih ciklov po 28 dni, svetu vlada 13 iluminatskih
družin; grb ZDA ima 13 zvezd, 13 puščic, 13 listov in jagod ter 13 črt na ščitu. Verjetno je
prvotno obstajalo tudi 13 astroloških znamenj – trinajsti je bil pajek. Število 13 simbolizira
transformacijo, novo rojstvo, novi red.

• Orel: najdemo ga na grbu ZDA, Egipta, Libije, Iraka, Irana in nacistov.

• Obelisk in kupola: obelisk je falični simbol in simbolizira moško spolno energijo oz. sončno
energijo  (Eifflov  stolp,  Washingtonov spomenik,  obelisk  na  Trgu Sv.  Petra  v Vatikanu);
kupola  simbolizira  žensko  spolno  energijo  oz.  Lunino  energijo  (bazilika  Sv.  Petra  v
Vatikanu, cerkev Sv. Marije v Firencah, kongresna stavba v Washingtonu, Panteon v Parizu).
Simbola  sta  pogosto  postavljena  blizu  skupaj  (Ovalna  pisarna  Bele  hiše,  ki  gleda  na
Washingtonov spomenik; kupola na baziliki Sv. Petra in obelisk na Trgu Sv. Petra).
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• Obok: Arc de Triomphe v Parizu

• Dvignjena kazalec in mezinec simbolizirata hudiča oz. Bafometa.

• Golobica je simbol babilonske kraljice Semiramide in predstavlja smrt ter  uničenje.  Ime
Colombia pride iz latinskega korena besede, ki označuje golobico, zato leži Washington v
District  of Columbia;  poleg  tega  še  British  Columbia,  Columbia  Pictures,  univerza
Columbia, Krištof Kolumb.

• Rdeča vrtnica

• Dvojni kvadrat oz. en kvadrat na vrhu drugega

• Fleur-de-lis simbolizira babilonsko trojico Nimrod–Samiramida–Tamuz  oz. mešane krvne
rodove.  Fleur-de-lis je poznan tudi kot trikraka lilija. V Sumeriji so mešane krvne rodove
simbolizirali  kot  lilije,  zato  so  nosilke  teh  genov imenovali  Lilith,  Lili,  Lilutu,  Lillette,
Lilibet in Elizabeta (zato je britanski kraljici ime Elizabeta – Elizabeth – El-lizard-birth).
Obsedenost kulta s trojico je povezana s tremi zvezdami v ozvezdju Sirija.

• Palice,  povezane v sekiro oz.  fasces:  od tukaj  izvira  ime »fašizem«.  Simbol predstavlja
zvezano individualnost (palice) in vladavino diktature (glava sekire).

• Riba je simbol astrološkega znamenja ribi in babilonskega kralja Nimroda.

• Črka M: zato ime Marija in Madonna (simbolizirata Semiramido), logotip McDonald'sa

Ulice mnogih mest  so zgrajene v skladu s sveto geometrijo  (npr.  Washington, D.C.) Na načrtu
Washingtona najdemo astrološke simbole, heksagrame, satanistične pentagrame (obrnjene navzdol
ali  z  različno  dolgimi  kraki),  kvadrate,  prostozidarsko  šestilo,  lobanjo  in  kosti  itd.  Ceste  v
Washingtonu so povezane s točkami, kjer Sonce vzide ob zimskem in poletnem solsticiju. Nekatere
ulice se sekajo pod kotom 33°. Ceste v okolici kongresne stavbe v Washingtonu tvorijo obliko sove,
ki sedi na piramidi; heksagram in satanistična pentagrama: eden kaže na kapitolski grič, drugi pa na
Belo hišo.

Imena  kultnih organizacij  imajo  zaradi  inverzije  ravno  nasproten  pomen  od  tega,  kar  naj  bi
pomenile. Lep primer je Svetovni sklad za naravo (WWF), ki ga je ustanovil princ Filip, da bi
»zaščitil živali«. Zanimivo, da je princ Filip na potovanju po Indiji ustrelil tigra in v Katmanduju
mamo slonico. Še en »naravovarstvenik« takega kova je princ Charles, ki je z lovskimi psi lovil
lisice,  da  jih  je  lahko raztrgal  na  koščke. Če angleško besedo  live (»živeti«)  preberemo nazaj,
dobimo besedo evil (»zlo«). Kultne simbole pogosto najdemo na logotipih podjetij in v imenih npr.
vesoljskih plovil (Atlantis, Columbia).

Prostozidarji častijo velikega arhitekta in v Egiptu je za največjega arhitekta veljal faraon, zato so
simboli  prostozidarjev  orodja  arhitekta  in  graditelja  kot  sta  šestilo  in  kladivo.  Še  en  simbol
prostozidarjev so črni in beli kvadrati, ki jih najdemo na tleh cerkva, katedral in prostozidarskih
templjev; črne in bele kvadrate na uniformah ravno tako nosijo policisti v Veliki Britaniji in ZDA.
Katedrale so navadno zgrajene v skladu s sveto geometrijo Egipta in Sumerije.
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TEHNIKE ZA NADZOR UMA

»Kdor sprejme zlo pasivno,  je  ravno toliko vpleten  vanj  kot  tisti,  ki  ga  pomaga zagrešiti.  Kdor  sprejme zlo brez
nasprotovanja, sodeluje z njim.« (Martin Luther King ml.)

»Edino, kar je potrebno za zmago zla, je, da dobri ljudje ne storijo ničesar.« (Edmund Burke)

Čeprav so tehnike za nadzor uma poznali že v Egiptu in Babilonu, so se z njimi ukvarjali še zlasti v
Italiji, Angliji, na Škotskem ter v nacistični Nemčiji. Josef Mengele, angel smrti, je med 2. svetovno
vojno izvajal poskuse na ljudeh, za kar je imeli v Auschwitzu na razpolago stalen dotok poskusnih
zajčkov. Po koncu 2. svetovne vojne je Mengele deloval v Veliki Britaniji in ZDA pod imenom dr.
Greenbaum.

Eden zloglasnejših programov za nadzor uma,  katerega začetek sega v 50. leta 19. stoletja, je bil
program MKUltra, ki so ga razvili Josef Mengele in njegova ekipa. Šlo je za nadaljevanje dela
skoraj 2.000 nacističnih genetikov, znanstvenikov, inženirjev in tehnikov, ki so se pred koncem
2. svetovne vojne preselili v ZDA, kjer so ustanovili NASO in nadaljevali zločine proti človeštvu v
podzemnih  bazah v operaciji  Paperclip.  MKUltra  je  program,  v katerem so testirali  tehnike  za
nadzor uma in učinke okrog 700 drog na »manjvrednih« ljudeh –  prostitutkah, tujcih, nebelcih,
odvisnikih  od  drog,  zapornikih,  umskih  bolnikih  in  psih;  poleg  tega  so  bile  žrtve  podvržene
senzorični deprivaciji, mučenju in spolnim zlorabam. V programu je sodelovalo 185 znanstvenikov
in  80 ameriških  in kanadskih  institucij (zaporov, farmacevtskih podjetij, bolnišnic in medicinskih
fakultet). Zakaj je v imenu programa črka K namesto C? Iz spoštovanja do nacistov, ki so te tehnike
in metode razvili (iz nemške besede Kontrolle). 

Namen programa MKUltra je bil:

• Ustvariti osebnosti (vključno z otroci), ki se ne bodo spomnile ljudi, ki jih bodo zlorabili.

• Ustvariti morilce oz. atentatorje, za katere bodo imeli izgovor, da so »osamljeni norci«.

• Programirati posameznike, da bodo izvedli atentat ali umor, za katerega bodo lahko obtožili
druge.

Eden od poganjkov programa MKUltra je bil projekt Monarh, ki deluje še danes. Projekt se imenuje
po metulju, ki ga imajo na koži narisanega ali vtetoviranega mnogi zvezdniki v Hollywoodu in
zabavni industriji, ki so žrtve nadzora uma. Znak programiranja je tudi, da si z dlanjo pokriješ eno
oko, kar prav tako pogosto vidimo pri estradnikih. Osnova programa, katerega primarni center je
kraj Bouillon v Belgiji, je nadzor uma s pomočjo travm. Um ima obrambni sistem – v primerih
hudih travm kompartmentalizira spomine, zato se ljudje npr. ne spomnijo hudih prometnih nesreč.
Um okrog dogodka ustvari amnezivno pregrado, tako da oseba takih dogodkov ne podoživlja. Kult
te  mehanizme že  od nekdaj  pozna,  nacisti  pa so jih  še  nadgradili.  Ugotovili  so,  da če nekoga
sistematično travmatiziraš, tako da ga mučiš, spolno zlorabljaš in prisiliš, da je priča, ko mučiš in
žrtvuješ druge, razbiješ um v ločene razdelke.  Kompartmentalizacijo uma se prav tako doseže z
analnim seksom, saj je ta zelo boleč in pošlje val energije po hrbtenjači, ki eksplodira v možganih.
Te razdelke, ki se eden drugega ne zavedajo, lahko sprogramiraš za različna opravila. Z uporabo
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sprožilnih besed in hipnotičnih ključev, zvokov ali signalov lahko določen razdelek prikličemo v
ospredje, da postane zavedni nivo osebe, in ga po koncu »misije« potisnemo v ozadje. Ko žrtev
dejanje  izvede,  pozabi,  da  ga  je  izvedla  in  s  kom  ga  je  izvedla.  To  poznamo  pod  imenom
disociativna  motnja  identitete.  Programirane  ljudi  se  lahko  uporabi  npr.  za  atentate  (na  Johna
Lennona, Roberta F. Kennedyja). Mentalni profil takih ljudi je »osamljen norec«, vendar ti ljudje
niso  niti  »osamljeni«  niti  »nori«  –  so  le  programirani,  navadno  že  od  otroštva.  »Osamljenim
norcem« je prav tako skupno, da v mnogih primerih jemljejo »zdravilo« Prozac.  Ljudi lahko npr.
uporabiš, da nastavijo bombo in so potem ob »pravem« času na »pravem« kraju, kjer jih lahko
»najdeš« in obtožiš zločina. Programirane ljudi ravno tako uporabljajo za prenašanje sporočil med
svetovnimi  voditelji. Profil  ljudi,  ki  jih  izberejo  za  programiranje,  je  po  navadi  »malce  čuden,
problematičen ali  ne čisto pri  pravi«.  Programirani ljudje so lahko neuporabljeni več let,  ko pa
nastopi pravi trenutek, jih aktivirajo za izvedbo načrta. Žrtve ne vedo, da jih uporabljajo v take
namene, saj svojega uma nimajo pod nadzorom. Ljudje z disociativno motnjo identitete  razvijejo
fotografski  spomin  in imajo  pogosto  44-krat  večjo  ostrino  vida kot  navadni  ljudje.  Metode
travmatiziranja se uporabljajo tudi za programiranje za seksualne namene in spolne zlorabe, cilj
katerih je manipulacija spolne energije oz. ustvarjalne sile. Pogosta tehnika projekta Monarh je, da
v istem stavku izrečeš dve nasprotujoči si trditvi in tako povzročiš zmedo, npr. »Ne verjemi nič od
tega,  vse  je  resnično.«  Tehnike  za  nadzor  uma  s  pomočjo  travm  se  ne  uporabljajo  le  na
posameznikih,  ampak se na  isti  način  programira  množice;  ko pride  do  zrežiranih  terorističnih
napadov, postanejo ljudje travmatizirani in tako bolj dovzetni za »rešitelja«. Suženjstvo ni stvar
preteklosti; prisotno je tudi danes, predvsem v Veliki Britaniji, ZDA in drugih civiliziranih državah.

Ena takih spolnih suženj, ki je služila najvišjim politikom, je bila Cathy O'Brien. Od znanih so jo
posilili Pierre Trudeau in Brian Mulroney (bivša kanadska premiera), Gerald Ford, Ronald Reagan,
Dick Cheney, George Bush st.  in Bill  Clinton.  Večino ljudi,  ki  zasedajo vplivne položaje,  pred
nastopom položaja omamijo in potem sodelujejo pri spolnem zlorabljanju ter mučenju in ubijanju
otrok.  To posnamejo in jim predvajajo,  ko so v »normalnem« stanju;  tako zagotovijo,  da bodo
izbrane lutke igrale njihovo igro, v nasprotnem primeru pa jih bodo razkrili javnosti. Cathy je rodila
punčko Kelly (pogosto  kultno ime za otroške spolne sužnje), ki so jo zlorabljali  v iste namene.
Cathy je bila prisiljena v oralni seks s Hillary Clinton;  Cathy in Kelly sta bili prisiljeni v seks z
živalmi, kar so po ukazu predsednika Ronalda Reagana posneli, da si je kasneje lahko ogledal –
Reagan je to imenoval »pravljice strica Ronnieja za lahko noč«. Cathy so večkrat oplodili in potem
zarodke umetno splavili, da so jih žrtvovali v satanističnih obredih. Kadar sužnji odslužijo svoje
(kmalu po 30. letu),  jih ubijejo,  saj  se v nasprotnem primeru lahko začnejo razdelki podirati in
sužnji  se  lahko  začnejo  spominjati  podrobnosti  zlorab.  Cathy  je  rešil  in  deprogramiral  Mark
Phillips;  skupaj sta napisala knjigo  Trance: Formation of America (Trans: Formacija Amerike).
Avtoritete ne dovolijo,  da bi deprogramirali  Kelly,  saj  se bojijo,  kaj vse bi razkrila.  Kot razlog
navajajo »državno varnost«. Kadarkoli  vlade kot izgovor uporabijo »državno varnost«, s tem le
prikrivajo svoja kriminalna dejanja.

Sposobnost disociacije se prenaša iz roda v rod, zato za zlorabljanje uporabljajo tudi otroke sužnjev.
Družine mešanih krvnih rodov svoje otroke grozovito mučijo, travmatizirajo in zlorabljajo. Otroci
so od otroštva programirani tako, da bodo v naslednji generaciji oni izvajali agendo. Otroci kultnih
družin so spočeti  v skladu s prastarimi obredi in programiranje je določeno, še preden se rodijo.
Matere travmatizirajo že med nosečnostjo, kar vpliva na zarodek. Takoj po rojstvu jim določijo
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programerja  in  ta  odnos  je  odnos  čaščenja,  ubogljivosti  in  odvisnosti.  Pri  18.  mesecih  otroke
»testirajo«,  da  vidijo,  če  so  dojemljivi  za  disociacijo.  Otroci  so  podvrženi  različnim  načinom
mučenja (pred očmi jim ubijejo živali,  na katere so se navezali;  dajo jih  v kletko in  mučijo z
elektrošokom,  jih  stradajo  in  jim ne  pustijo  spati).  Namen je  zlomiti  njihovega duha,  da  bodo
izvrševali  ukaze  brez  vprašanj.  Otroke,  ki  jih  ne  travmatizirajo  že  v  maternici,  morajo  začeti
programirati pred 6. letom, saj po tej starosti programiranje ni več tako uspešno. Pri  takih otrocih
uporabijo njihove strahove proti njim samim, prisiljeni so ubiti in jesti druge otroke, povaljajo jih v
blatu, urinu in krvi. Ena takih suženj je bila Arizona Wilder, s pravim imenom Jennifer Greene, ki
so jo v okviru programa za nadzor uma ameriške vlade namenoma od mladih nog vzgajali, da je
izvajala  žrtvovanja  in  sodelovala  v  satanističnih  obredih  mešanih  krvnih  rodov v  ZDA,  Veliki
Britaniji in Evropi. Eden od njenih programerjev je bil Josef Mengele.

Znaki programiranja ali spolne zlorabe v otroštvu so motnje hranjenja kot je bulimija, nezmožnost
stabilnega  odnosa,  samopoškodovanje,  poskusi  samomora in  škiljenje  na  levo  oko.  Pri
programiranih ljudeh uporabljajo utripajoče luči, saj povzročajo disociacijo, zato uporabljajo take
luči v diskih in na pop koncertih. Najprimernejši kandidati za programiranje so ljudje z blond lasmi
in modrimi očmi, ki nimajo nikakršnega fizičnega defekta. Veliko zlorabljenih otrok je v domovih
za otroke (inverzija) in socialnih službah (inverzija). Travmatizirani otroci se ne morejo obrniti na
nikogar, saj jim nihče ne bi verjel, poleg tega pa so satanisti v vrstah policije, medijev, sodnikov in
politikov. Otroke zastrašujejo tudi z vprašanji kot sta »Komu boš pa povedal?« in »Kam boš pa
pobegnil?«, kar popolnoma uniči njihovega duha, zato večina neha iskati pomoč. Prav tako mnogo
otrok zadrogirajo ali programirajo in potem so prisiljeni sodelovati v obredih mučenja in žrtvovanja
drugih otrok, kar satanisti posnamejo, zato si ti otroci ne upajo povedati avtoritetam, kaj z njimi
počnejo.

Kult je ustanovil Ustanovo za sindrom napačnega spomina, ki poskuša diskreditirati zgodbe žrtev,
kadar  si  opomorejo  in  se  jim spomin  začne  vračati.  Organizacija  služi  kultu  tako,  da  zavrača
izpostavljanje programov za nadzor uma in zlorab v ritualih.
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Arhontska matrica

»Matrica je povsod okrog nas. Celo zdaj v tej sobi. Vidiš jo, ko pogledaš skozi okno ali vključiš televizijo. Čutiš jo, ko
greš v službo, cerkev ali ko plačaš davke. Je svet, ki so ti ga poveznili čez oči, da bi ti prikrili resnico – da si suženj,
Neo. Tako kot vsi ostali si se rodil v suženjstvo; v zapor, ki ga ne moreš okusiti, videti ali čutiti – zapor za tvoj um.«
(Morfej v Matrici)

Živimo v napredni  različici  navidezne resničnosti;  pravzaprav ne živimo »v« njej,  ampak jo le
dekodiramo v holografsko resničnost, tako kot doživlja igralec računalniško igro. Max Tegmark z
inštituta MIT pravi, da lahko človeško navidezno resničnost, tako kot računalniške igre, opišemo s
številkami in matematiko.  Fizika računalniških iger je praktično enaka fiziki resničnosti.  Liki v
računalniških igrah ravno tako kot ljudje mislijo, da so predmeti v igrah trdni, ampak gre le za
piksle, ki so v bistvu matematične kode.

Vesolje je tako urejeno in merljivo, da meji že na čudež. V sončnem sistemu in vesolju obstaja več
kot 200 parametrov, ki so tako točni, da je nemogoče, da so naključni. Zakone fizike, ki veljajo v tej
resničnosti,  je  mogoče  izraziti  s  številkami  zato,  ker  gre  za  simulacijo,  ki  je  na  enem nivoju
digitalna  in  podvržena  pravilom  (zakonom  fizike),  ki  so  jih  postavili  stvarniki.  Vse  omejitve
resničnosti se zdijo naravne, a v resnici gre le za matematične kode. Ameriški teoretični fizik James
Gates pravi, da je njegova raziskovalna ekipa v snovi resničnosti našla digitalne podatke v obliki 0
in 1, torej v isti obliki,  kot se uporabljajo v računalništvu. Prav tako so našli digitalne kode za
popravljanje  napak,  ki  ponastavijo  podatke na privzeto  nastavitev,  in  enačbe,  ki  jih  ni  mogoče
razločiti od enačb spletnih brskalnikov in iskalnikov. Zakaj? Ker živimo v simulaciji, ki jo poganja
kvantni računalnik.

JEZIK MATEMATIKE IN GLASBE

Na enem nivoju je matrica napisana v jeziku matematike. V njej najdemo matematična zaporedja
kot so Fibonaccijevo zaporedje (ko naslednjo število v zaporedju določa seštevek prejšnjih števil: 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13 …), Pi (3,14), zlati rez (ko razdelimo daljico na dva neenaka dela tako, da je
razmerje celotne dolžine daljice proti večjemu delu enako razmerju večjega dela proti manjšemu:
1,618), sveto geometrijo, numerologijo in astrologijo. Zlati rez najdemo med drugim pri razmerjih
rok, obraza in zob; pri telesni temperaturi, živalih, rastlinah, osončju, glasbi in DNK. Fibonaccijevo
zaporedje najdemo med drugim pri cvetlicah, drevesih, školjkah, razmerjih človeškega obraza in
telesa,  DNK,  spiralnih  galaksijah,  hurikanih  in  storžih.  Te  zakonitosti  so  poznale  že  prastare
civilizacije,  saj  so  po  njih  zgrajene  strukture,  npr.  piramide  v  Egiptu  in  Partenon  v  Grčiji.  Te
civilizacije  so  vedele,  da  geometrijska  stanja  odsevajo  vzorce  energijskih  valovnih  oblik  in  če
zgradiš stavbo v skladu z matematično in geometrijsko harmonijo, bo to harmonijo odražala tudi
energijsko; števila in geometrijska stanja so namreč le drugačen izraz vibracijskih stanj. 
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Fraktalni vzorec – vzorec, ki je neskončno kompleksen, samopodoben pri poljubnih povečavah in ki
se nikoli ne konča – je mogoče najti povsod v naravi oz. matrici, saj gre za matematične kode.
Fraktali nastanejo s stalnim ponavljanjem procesa v neprekinjeni povratni zanki. Fraktalne vzorce
lahko prepoznamo v rečnih povodjih,  zemeljskih prelomnicah, gorovjih, strelah,  ananasu, DNK,
srčnem utripu, očeh, krvožilju, potresih, snežinkah, kristalih, morskih valovih, zelenjavi, Saturnovih
obročih, vedenju, možganih in govornih vzorcih.

Ameriški fizik Craig Hogan trdi,  da če hologram, ki mu pravimo resničnost,  dovolj  povečamo,
postane zrnast in izgleda kot piksli – tako kot piksli na zaslonu – kar je še en pokazatelj, da živimo
v napredni različici računalniške simulacije. William Neil v knjigi How We Were Made: A Book of
Revelations (Kako smo bili ustvarjeni: knjiga razodetij) razkriva, da je bil sumerski sistem osnovan
na številu 60 in da se njegove izpeljanke stalno pojavljajo v povezavi z ljudmi, planeti, prastarimi
strukturami in merjenjem časa. Ugotovil je tudi, da ponavljajoča se zaporedja vključujejo števila
360, 3.600 in 6 x 6 x 6 (216).

Na človeka ima velik vpliv glasba, ki je le eden od izrazov vibracij. Leta 1910 je kult v ZDA uvedel
nov standard za uglaševanje A = 440 Hz, ki je bil leta 1955 tudi mednarodno sprejet. Glasba, ki je v
harmoniji s človeškim energijskim poljem, je zanj dobra, ostala glasba pa ustvarja popačenje oz.
disharmonijo. Nekateri raziskovalci pravijo, da frekvenca 8 Hz harmonizira  možganski hemisferi.
Pred standardom A = 440 Hz je veljal standard A = 432 Hz  (54 ciklov po 8 Hz). Vesolje onkraj
matrice naj bi bilo osnovano na frekvencah, ki vključujejo števila 72, 144 in 432. Zanimivo, da je
72 = 9 x 8, 144 = 18 x 8 in 432 = 54 x 8. Kvadratni koren svetlobne hitrosti (186.000 milj na
sekundo) znaša 432. Premer Sonca znaša 864.000 milj in 864 = 2 x 432; premer Lune znaša 2.160
milj in 2.160 = 5 x 432. Število 432 in njegova harmonična števila so povezana s sveto geometrijo.
440 Hz se mogoče ne zdi bistveno več od 432 Hz, je pa ravno dovolj, da popači naravni red.

Ničelni poldnevnik je črta na 0° zemljepisne dolžine, ki je dolga 20.000 km in poteka od enega
zemeljskega pola do drugega. Ta meridian poteka skozi Kraljevi observatorij v Greenwichu in na tej
črti se vzhod sreča z zahodom oz. je kot corpus callosum med levo in desno Zemljino hemisfero.
Leta 1884 je London postal referenčna točka, glede na katero se meri čas po celem svetu. Kakšno
»naključje«,  da  je  London  tudi  središče kulta,  ki  manipulira  način  dojemanja časa.  Pred
standardizacijo  so ljudstva po svetu merila  čas  glede na položaj  Sonca v kraju,  kjer  so živela.
Greenwiški  srednji  čas  pomeni  uro,  ko  preči  Sonce  meridian  0°  v  Greenwichu.  Sekunda  je
definirana kot 1/86.400 sončnega dne (premer  Sonca znaša 864.000 milj). Čas je eden najboljših
načinov za ločitev zavesti od telesa–uma.

VESOLJE

Značilnost  vesolja  je  spirala:  tako obliko  imajo galaksije,  voda teče  v spirali,  lasje  pri  temenu
rastejo v spiralo in DNK ima obliko dvojne spirale. David Icke je že leta 2003 pisal o tem, da ima
vesolje obliko torusa, kar je potrdila raziskava iz leta 2019, ki jo je vodila Eleonora Di Valentino z
univerze v Manchestru.  Cikel simulacije traja 25.920 let,  zato se ta številka pogosto pojavlja v
različnih kulturah (konec dobe po majevskem koledarju, trajanje juge v hinduizmu). David Talbott
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in Wallace Thornhill v knjigah  The Electric Universe (Električno vesolje)  in  Thunderbolts of the
Gods (Strele bogov) pišeta o tem, da ni gravitacija tista, ki drži vesolje skupaj in planete v orbitah,
ampak električne in elektromagnetne sile, ki so bistveno močnejše od gravitacije. Znanstveniki so
ugotovili, da vse, kar je živo, proizvaja elektriko. Raziskave na univerzi MIT v Massachusettsu so
pokazale, da proizvajajo rastline električno napetost 200 mV; do te ugotovitve so prišli tako, da so
pripeli eno elektrodo na rastlino in eno na prst poleg nje.  Biolog Bruce Lipton trdi, da je v vsaki
človeški celici prisotna napetost 1,4 V. Repov, ki jih opazimo za kometi, ne povzroča taleči se led,
temveč interakcija električnega polja kometa z električno nabitim plazmičnim poljem. NASA je
potrdila, da tudi severni sij povzročajo elektromagnetna polja.

Vidno vesolje sestoji 99,999 % iz plazme, ki jo nekateri imenujejo četrto agregatno stanje in ki je
skoraj popoln medij  za električna in elektromagnetna polja.  Ko potujejo električni  tokovi  skozi
plazmo,  se začnejo vrteti  v  spirali,  kar  po norveškem znanstveniku Kristianu Olafu Birkelandu
imenujemo  Birkelandov  tok.  In  kaj  ima  še  obliko  spirale?  Človeška  DNK.  Prav  tako  izgleda
električna aktivnost v vesolju enako kot električna aktivnost možganov. Pa smo spet pri holografski
resničnosti – »Kakor zgoraj, tako spodaj.« Birkelandove tokove pri človeku predstavljajo meridiani,
po katerih teče energija. Ko pride plazma, nabita z eno vrsto električnega naboja, v stik s plazmo z
drugačnim  nabojem,  se  ustvari  pregrada,  ki  se  po  znanstveniku  Irvingu  Langmuirju  imenuje
Langmuirjev  plašč  in  ti  plašči  tvorijo  magnetna  polja  planetov.  Pregrada,  ki  ločuje  Zemljino
električno polje od električnega polja vesolja, se imenuje magnetosfera; njena naloga je, da Zemljo
varuje pred nevarnimi sevanji. Tudi Sonce ima to pregrado – imenuje se heliosfera – pri ljudeh pa to
nalogo opravlja avra.

Znanstveniki ne morejo razumeti, kako lahko subatomski delci (delci, manjši od atoma) v trenutku
komunicirajo prek neverjetnih razdalj, saj razmišljajo v okviru prostora, ampak prostor je iluzija.
Ne obstajajo delci v množini, ampak jih le ljudje tako dojemamo. Ko so celice iste osebe postavili
64 km narazen, so se v trenutku odzvale na spremembe v drugih celicah, kar razbije mit o svetlobni
hitrosti in potrdi resnico o komunikaciji na nivoju valovanja na (kar ljudje dojemamo kot) velike
razdalje. Prav tako se lahko subatomski delci (npr. elektroni) manifestirajo kot delec (fizično) ali kot
valovanje  (nefizično)  –  gre  za  različna  izraza  iste  informacije.  Za  svetlobo,  radijske  valove,
rentgenske ter  gama-žarke se uporablja izraz »kvanti«,  kar pomeni,  da nimajo ne ene ne druge
oblike, ampak obe istočasno. Razlika med delcem in valovanjem je zgolj v načinu, kako opazovalec
frekvenco dekodira  – subatomski delci  so le fizični izraz valovanj.  Ne gre za odnos  »ali/ali«,
ampak za »isto kot« oz. »drugačen izraz«. 

Znanstveniki so ugotovili, da v drugih dimenzijah – kar oni imenujejo vzporedna vesolja – zakoni
fizike  ne veljajo  oz.  so drugačni  od teh na Zemlji,  to  pa zato,  ker  gre za  drugačno navidezno
resničnost. Tudi svetlobna hitrost (299.792 km/s) ni najvišja možna hitrost, ampak le zunanja meja
frekvenčnega polja, ki ga ljudje še zaznamo. Tako ljudje pravijo, da je NLP kar izginil – je, ampak
le iz frekvenčnega polja naših zaznav. Svetlobna hitrost je torej le najvišja možna hitrost znotraj
matrice. 
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SONCE

V zlati dobi sta bili v našem sončnem sistemu dve sonci – današnje sonce in Saturn – s tem da je
bilo  dominantno  nebesno  telo  Saturn,  ki  takrat  ni  imel  obročev.  Saturn,  ki  je  bil  poravnan  z
Zemljinim severnim tečajem ter Marsom in Venero,  je bil  v zlati  dobi sonce,  ki je bilo  Zemlji
najbližje. V Rusiji rojeni psihiater, psihoanalitik, pisatelj in raziskovalec Immanuel Velikovsky v
knjigi  Worlds in  Collision (Trčenje svetov)  piše o tem, da sta pri  kataklizmah,  ki  so na  Zemlji
končale zlato dobo, igrala pomembno vlogo Jupiter in Saturn, ki sta imela včasih drugačni orbiti kot
danes. Saturn naj bi na sedanje mesto prišel po kataklizmah, ki so uničile kontinenta Atlantido in
Lemurijo. Velikovsky trdi, da Jupiter in Saturn nista planeta, temveč zvezdi in da oba proizvedeta
več toplote, kot jo prejmeta od Sonca.

Sonce sestoji iz plazme in deluje drugače, kot trdi uradna znanost (kot jedrski reaktor, ki v svojem
jedru ustvarja toploto in svetlobo). Sonce je električni transformator in jedrske reakcije ne potekajo
v njegovem jedru, temveč na površju. Sonce, ki elektriko iz vesolja oz. plazmičnega polja pretvarja
v svetlobo, gre skozi cikle večje in manjše aktivnosti. Na nivoju rentgenskih žarkov Sonce potemni,
kadar sončna aktivnost pade,  kar je posledica manjše električne aktivnosti.  Površina  Sonca je v
primerjavi s temperaturami v zgornji atmosferi relativno hladna. Najbolj vroč del Sonca je korona –
to je tisti del, ki ga pri popolnemu sončnemu mrku vidimo kot svetlobo okrog Lune. Temperatura
500 km od površja  Sonca znaša »samo« okrog 5.000  °C,  medtem ko znaša  dlje  stran tudi  do
200 milijonov stopinj Celzija. Če slikamo Sonce na nivoju ultravijoličnih žarkov, se lepo vidi torus
(plazemski obroč), ki akumulira in shranjuje kozmično energijo in ko je postane preveč, se le-ta
sprosti  v  obliki  masovnih  izbruhov na  koroni.  Ti  izbruhi  na površju  Sonca  ustvarjajo  luknje  –
sončeve pege – ki so pokazatelj povečane sončne aktivnosti. Od časa do časa nas opozorijo, da
lahko izbruhi sončne energije zmotijo elektronske naprave. Zakaj? Zaradi električnega vpliva Sonca
nanje.

LUNA

V knjigi Who Built the Moon? (Kdo je zgradil  Luno?) pišeta Christopher Knight in Alan Butler o
tem, da ima Luna lastnosti, ki jih naravni sateliti nimajo: Luna je večja, kot bi morala biti; starejša,
kot bi morala biti; lažja, kot bi morala biti, in ima nenavadno orbito. Isaac Asimov, ruski profesor
biokemije,  pravi,  da  Luna nima atmosfere in magnetnega polja  ter  da je  Zemlja edini  planet v
sončnem sistemu,  okrog katerega  kroži  tako velik  satelit  (Luna je  večja  od Plutona);  glede  na
velikost  Zemlje bi morala imeti  Luna premer 50 km,  vendar ta znaša kar 3.500 km (za četrtino
velikosti Zemlje). 

Luna nima  magnetnega  polja,  kamni  na  njej  pa  so  namagneteni.  Luna vedno proizvede  enake
seizmične vibracijske učinke, ko se približa Zemlji, kar je čudno, saj naj bi šlo za naraven fenomen,
ki bi se moral sčasoma spremeniti. Najstarejši kamni na Luni so stari 4,5 milijarde let, milijardo let
starejši kot tisti na Zemlji. Kamni na Luni imajo drugačno sestavo kot Lunin prah, v katerem so jih
našli, in Lunin prah naj bi bil milijardo let starejši od kamnov. Vedno vidimo isto stran Lune, nikoli
njene temne strani. Znanstveniki nimajo pojma, kako je Luna nastala. 
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Poleg tega kaže Luna tudi matematične sinhronije:

• Luna je 400-krat manjša od Sonca in ob popolnem mrku 400-krat bližje Zemlji, zato izgleda,
da je enako velika kot Sonce.

• Ko je Sonce pozimi najšibkejše in na najnižji točki, je Luna najsvetlejša in na najvišji točki,
in obratno. Ob enakonočjih zaideta Sonce in Luna na isti točki na obzorju, ob solsticijih pa
na nasprotnih.

• Med eno orbito Sonca se Zemlja zavrti 366.259-krat in polarni obseg Zemlje je 366.175-krat
večji od Luninega. Polarni obseg Lune znaša 27,31 % velikosti Zemlje in medtem, ko Luna
Zemljo obkroži enkrat, se okrog svoje osi zavrti 27,396-krat.

• Če delimo obseg  Sonca  z  obsegom Lune  in  rezultat  pomnožimo  s  100,  dobimo obseg
Zemlje;  če  delimo velikost  Sonca  z  velikostjo  Zemlje  in  to  pomnožimo s  100,  dobimo
velikost Lune.

Zemlja, Luna in Sonce so kodirani z isto mero – megalitskim jardom. Alexander Thom je ugotovil,
da  je  pri  megalitskih  strukturah  na  Zemlji  (Stonehenge  itd.)  uporabljena  ista  mera,  ki  znaša
0,829 m – megalitski jard – in obsegi Sonca, Lune in Zemlje ustrezajo tej meri. Logična razlaga za
to je, da so reptili, ki so ustvarili Luno, prav tako sodelovali pri izdelavi megalitov na Zemlji.

Obstaja verjetnost, da je  Luna votla in znanstveniki so priznali, da je njeno jedro bistveno manj
gosto od njenih zunanjih plasti. Kozmolog Carl Sagan  trdi, da naravni satelit ne more biti votel.
Lunina gostota znaša 60 %  Zemljine in ista količina zemeljskega materiala tehta skoraj dvakrat
toliko kot ista količina Luninega. Misija Apollo 12 je leta 1969 na Luno postavila seizmografe in
vanjo načrtno strmoglavila lunarni modul, kar je imelo enako moč kot 1 t TNT. Udarni valovi so se
krepili osem minut in Nasini znanstveniki so rekli, da je Luna »donela kot zvonec«. Kasneje so v
Luno strmoglavili nosilno raketo Saturn V, ki je tehtala 15 ton in imela enako moč kot 11 t TNT.
Luna se je obnašala kot gong in vibrirala 3 ure in 20 minut do globine 40 km. Leta 1972 je v Luno
trčil meteor, kar je imelo enako moč kot 200 t TNT; to je sprostilo udarne valove globoko v njeno
notranjost, a noben se ni odbil – kot bi imela gromozanski amortizer.

Zunanja površina Lune vsebuje uran-236, neptunij-237 in nerjaveče delce železa, ki se naravno ne
pojavljajo.  Uran-236 je radioaktiven odpadek, neptunij-237 pa radioaktiven kovinski element in
stranski  proizvod  pri  izdelavi  plutonija.  Ruska  znanstvenika  Mikhail  Vasin  in  Alexander
Shcherbakov sta leta 1970 prišla do zaključka, da je Luna gromozansko vesoljsko plovilo, ki so ga
zunajzemeljska bitja izdolbla z napredno tehnologijo (če je bila ta tehnologija jedrska, to razloži
prisotnost urana-236 in neptunija-237). Dejstva to potrjujejo. Luna izgleda, kot da je narejena od
znotraj navzven – kot da bi material izkopali iz notranjosti in ga prenesli na površje. Ko meteorit
strmoglavi v Luno, deluje zunanja plast kot odbijač, zato kraterji od strmoglavljenih meteoritov niso
globlji, saj bi glede na svojo širino morali biti. Površina Lune vsebuje titan, krom in cirkonij, ki so
vse zelo trde kovine. Znanstveniki so ugotovili, da je Luna zelo odporna na vročino. Material, ki je
na površju Lune, je točno tak, kot bi ga izbrali, če bi hoteli umeten satelit zaščititi pred neugodnimi
vplivi temperatur in kozmičnega sevanja ter pred bombardiranjem meteoritov.
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Leta 2010 je časnik Pakistan Daily poročal, da so po svetu izginile zaloge palic zlata in da jih bodo
zamenjali  s  palicami  iz  volframa,  ki  ima  isto  gostoto  kot  zlato  na  tri  decimalna  mesta.  Med
Clintonovo  administracijo  je  640.000 palic  iz  volframa dobilo  zlat  premaz  in  spravili  so  jih  v
ameriško odlagališče za zlato Fort Knox. Oktobra 2009 so Kitajci prejeli pošiljko ameriškega zlata
in ugotovili, da je šlo za ponaredke. Rothschildi, ki so bili dominantna sila na trgu zlata od leta 1919
do 2004, so se s trga nenadoma umaknili. Kaj, če je zlato potrebno za aktivnosti v Luni? Glede na
to, da so nas reptili ustvarili kot sužnje, da bi za njih kopali zlato v Afriki, je to popolnoma mogoče.
Koliko zlata je potem sploh še pravega?

Na temni strani Lune, kjer je vhod v notranjost, obstajajo baze – zelo velike okrogle stavbe in zelo
visoki stolpi. Luna je center reptilskih operacij in vesoljska plovila z nje stalno vzletajo in pristajajo,
kar so videli mnogi astronavti.  V notranjosti  Lune obstajajo portali za teleportacijo v podzemne
baze na Zemlji; tam izvajajo genetske eksperimente in ljudi, ki so jih reptili ugrabili, so odpeljali na
Luno.

Leta 1994 so v okviru projekta CHANI v Afriki s pomočjo računalnika vzpostavili stik z entiteto v
drugi resničnosti. Komunikacija je trajala pet let in v tem času so ljudje postavili mnogo vprašanj in
dobili veliko odgovorov. Entiteta je govorila tudi o naravi Lune. Povedala je sledeče:

• Luna ni naravno nebesno telo.

• Življenje je bilo za človeka lepše pred prihodom Lune. »Lunine sile« nadzorujejo čas in
vplivajo na počutje ljudi.

• Luna obstaja zato, da nadzoruje »počutje« Zemlje in brez Lune bi na Zemlji zavladal mir –
obstajale bi le manjše nevihte.

• Luno so pripeljali in v bližino Zemlje postavili reptili.

• Brez Lune bi ljudje in živali postale mirne in spokojne; zaskrbljenost in strah bi se bistveno
zmanjšala.

• Brez  Lune  bi  bili  oceani  mirnejši,  hude  nevihte  bi  bile  redke  in  podnebje  bi  bilo
uravnovešeno, brez ekstremnega mraza ali vročine.

• Brez Lune bi  postala  telepatska in  meddimenzionalna komunikacija  stalnica in  ljudje  bi
lahko videli nove barve in povečan obseg barvnega spektra.

• Prišlo bi do velikih sprememb v človeškem dihalnem sistemu, saj bi se spremenila kemija
krvi in dihanja. Tisti, ki bi se rodili po »propadu« Lune, bi lahko pod vodo držali dih več ur.
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ORIONOVA, SATURNOVA IN LUNINA MATRICA

»Obstaja le eno dobro – znanje – in le eno zlo – nevednost.« (Sokrat)

Orion: Matrica je umetno ustvarjeno informacijsko polje, ki ga ljudje dekodiramo v holografsko
»resničnost«. Izvor matrice je v Orionu in njegovi meglici. Nekateri pravijo, da so piramide v Gizi
poravnane tako, kot so bile postavljene zvezde v Orionovem pasu leta 10.450 p. n. š. Egipčani so
ozvezdje Orion in zvezdo Sirij povezovali s svojima glavnima bogovoma Osirisom in Izido. Verjeli
so, da človeštvo izvira iz Oriona. Miti in legende pravijo, da je Orion izvor stvarstva (simulacije) in
človeške oblike. Orion je bil v središču pozornosti različnih ljudstev v zgodovini, npr. Hopijev v
Arizoni ter Majev in Aztekov v Srednji Ameriki. V središču Orionove meglice je kopica zvezd,
znana pod imenom Orionov trapezoid,  in  te zvezde so izvor »računalniške« projekcije,  od kjer
ljudje  dekodiramo  simulacijo.  Orionova  meglica  je  oblak  medzvezdnega  prahu  in  plina,  ki  je
»širok« več svetlobnih let,  ampak kot  vse ostalo  je  v  svoji  osnovi  konstrukt  v  obliki  valovnih
informacij. Astronomi so leta 2017 potrdili, da smo ljudje sestavljeni iz istega zvezdnega prahu kot
vesolje in da si delimo 97 % atomov, ki tvorijo galaksije.

Saturn: Saturn je oblika sonca – črno sonce oz. rjava pritlikavka – in je 95-krat večji od Zemlje.
Saturn je za Jupitrom drugi največji »planet« v osončju in šesti »planet« od  Sonca. Znanstveniki
pravijo, da seva Saturn 2,5-krat več energije, kot jo prejme od Sonca. Saturn ima več kot 60 lun in
verjetno je bila  Zemljina  Luna včasih Saturnova. Saturn se vrti tako hitro (35.700 km/h), da ne
glede na to, da je njegova površina 83,7-krat večja od Zemljine, traja dan na tem »planetu« le malo
manj kot 11 ur.

Saturn na svojem severnem polu ustvarja vrtečo se nevihto v obliki heksagona (v velikosti dveh
Zemelj),  ki  se  ujema  s  Saturnovimi  posnetki  radijskega  oddajanja.  Heksagon  zaključi  rotacijo
vsakih 10 ur 30 minut in 24 sekund in takrat se konča tudi radijsko oddajanje. Če v YouTube vpišete
Sounds  Of Saturn  And Saturn  Rings, boste slišali Saturnove frekvence. Heksagon na  Saturnovem
severnem polu je le geometrijski izraz zvočnih frekvenc; vsaka frekvenca oz. zvok (drugo je le
drugačen izraz prvega) namreč tvori določeno geometrijsko obliko, kar lahko vidite, če v YouTube
vpišete  Cymatics:  Science  Vs.  Music  –  Nigel  Stanford.  Gromozanska  vrteča  se  nevihta  na
Saturnovem južnem polu (v velikosti  dveh tretjin  premera  Zemlje)  tvori  obliko očesa.  Prastara
ljudstva so Saturn simbolizirala kot oko in to je izvor kultnega simbola vsevidnega očesa. NASA je
leta 2016 sporočila, da je heksagon na Saturnovem severnem polu med leti 2012 in 2016 spremenil
barvo iz modre v zlato; gre torej za spremembo frekvenc, saj so barve le različne frekvence znotraj
vidnega spektra svetlobe.

Način  delovanja  reptilov  je,  da  na  ciljnem  planetu  najprej  povzročijo  kataklizmo  in  uničijo
civilizacijo,  ki  tam živi,  nato pa z  gensko manipulacijo  ustvarijo novo vrsto,  ki  je uglašena na
napačno resničnost oz.  matrico. Naša resničnost bi morala  obsegati širši razpon frekvenc, kot jih
trenutno vidimo. Do zmanjšanja frekvenčnega razpona je prišlo, ker so reptili vdrli v frekvence, ki
prihajajo iz središča galaksije, in gensko zmanipulirali človeka, da se je uglasil na matrico. Ljudje
tako ne dekodiramo originalnih frekvenc s Sonca, ampak informacije, v katere so vdrli reptili.
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Reptili iz Oriona, Saturna in  Lune oddajajo lažno resničnost, ki jo ljudje dekodiramo v »fizični«
svet. Pri tem gre za vibracijski konstrukt, saj so, tako kot vse ostalo, tudi Orion, Saturn in Luna v
svoji osnovi elektromagnetna valovanja, ki  jih ljudje dekodiramo v hologram – matrico oz. lažno
resničnost. Informacije pridejo iz vesolja s fotoni, ki jih oddajajo sonca in črne luknje. Reptili v te
fotone vdrejo, jih popačijo in vanje zakodirajo druge informacije. Tako se z novimi informacijami
spremeni način dojemanja resničnosti sprejemnika, če pa telo sprejemnika še gensko spremeniš, da
je uglašeno na frekvenco teh informacij,  je  vpliv še toliko večji.  Matrico sprejemajo predvsem
plazilski možgani,  tj.  tisti  del  možganov,  ki  se  ne  uči,  ampak  reagira.  Pri  ustvarjanju  lažne
resničnosti se reptili poslužujejo Saturnovih obročev, ki jih Saturn včasih ni imel, ampak so jih
ustvarili reptili za namen oddajanja informacij. Ta proces ustvarjanja še vedno traja, prav tako pa
tudi popravljajo obstoječe obroče. Ameriški znanstvenik in inženir dr. Norman Bergrun že desetletja
raziskuje fenomene okrog Saturna. Prišel je do zaključka, da obroči niso naravni in da so narejeni iz
ledu; David Icke pravi, da so po vsej verjetnosti narejeni iz kristala, ki omogoča oddajanje frekvenc.
Saturnove obroče ustvarjajo in popravljajo velikanska (v velikosti treh  Zemelj) elektromagnetna
cilindrična plovila.

Orionova, Saturnova in  Lunina matrica je transformirala nekoč zavedno človeštvo v računalniške
programe, ki dekodirajo cikle ponavljajočega se obnašanja. Človeška DNK, ki so nam jo vstavila
zunajzemeljska bitja, je predprogramirana in namen matrice je, da te programe aktivira, kar se kaže
kot »spontano« človeško obnašanje in način dojemanja časa. DNK je fenomen v obliki valovanja,
zato jo lahko zvočni valovi spremenijo in lahko po načelu simpatetične resonance začne vibrirati v
skladu  z  njimi.  Simpatetična  resonanca  pomeni,  da  se  ostale  frekvence  podredijo  najmočnejši
(dominantni) frekvenci. Če npr. tri violine igrajo isto noto (dominantna frekvenca) in če zraven njih
postavimo četrto violino, bo tudi ta začela vibrirati z isto frekvenco. Točno tako deluje Orionova,
Saturnova in Lunina matrica: reptili so najprej začeli oddajati frekvenco, na kateri vibrira človeška
DNK, tako da je začela resonirati v harmoniji z matrico. Ko je prišlo do simpatetične resonance, so
začeli frekvenco oddajanja spreminjati in ker gre za dominantno frekvenco, se je DNK uglasila
nanjo; tako ljudje nismo več sinhronizirani z resničnostjo, ampak z matrico.

Pri  ustvarjanju  matrice  oz.  ojačevanju  njenega  vpliva  igra  pomembno  vlogo  veliki  hadronski
trkalnik  (LHC)  v  CERN-u  v  Švici,  ki  okrepi  njen  učinek  in  ima  sposobnost,  da  vzpostavi
meddimenzionalen  portal  s  Saturnom,  skozi  katerega  pridejo  v  našo  resničnost  tuje  energije  in
entitete.  Veliki  hadronski  trkalnik  ustvarja  100.000-krat  višjo  temperaturo,  kot  je  v  notranjosti
Sonca in njegovi magneti so 100.000-krat močnejši od gravitacijske sile Zemlje. Zamislite si, kako
to popači elektromagnetno polje Zemlje nad območjem trkalnika. Pred CERN-om, čigar logotip
vsebuje število 666, stoji kip boga Šive, ki pleše znotraj kroga; Šiva je, tako kot Saturn, bog smrti.
Ameriški  raziskovalec  Anthony  Patch  pravi,  da  je  veliki  hadronski  trkalnik  po  obliki  kopija
Saturnovega severnega pola, na katerem divja nevihta v obliki heksagona. Fabiola Gianotti je bila
prva direktorica CERN-a, ki se je leta 2017 udeležila srečanja skupine Bilderberg. Le zakaj?

Matrica nam preprečuje, da bi videli širšo resničnost. Revija New Scientist je poročala, da so se, ko
so v ZDA prešli z analogne na digitalno televizijo, sprostile frekvence med 700 in 800 MHz in
astronomi  so  lahko  kar  naenkrat  videli  cele  galaksije,  ki  jih  prej  niso  mogli.  Astronomi  pred
prehodom na digitalno televizijo niso mogli videti celih galaksij, ker so Američani gledali televizijo.
Kaj nam lahko šele reptili prikrijejo s svojima znanjem in tehnologijo!
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Če hočemo ob smrti zapustiti matrico, moramo prebiti meje planetarnih ravni reptilov in najbolj
zunanja meja naj bi bil ravno Saturn. Za njim naj bi bil leviatan – kača, ki požira svoj rep – znan
tudi pod imenom ouroborus. To je nezlomljiv obroč, v katerem je ujeta zavest tistih, ki so še vedno
v iluziji ločenosti. Ta obroč je potrebno prebiti, če hočemo priti v raj oz. zapustiti matrico. Smrt tako
ni zdravilo za nevednost.

Luna: Raziskave  kažejo,  da  Luna  vpliva  na  napade  putike  in  astme,  na  mehur,  hormonsko
ravnovesje, krvavitve po operaciji, plodnost, menstruacijo, rodnost, splav, bolezen ščitnice, steroide,
imunski sistem in prehranske navade. Ob polni luni beležijo policisti več kaznivih dejanj; ko Luna
raste,  je več prometnih nesreč kot drugače.  Luna vpliva na življenje na  Zemlji,  tako da določa
hitrost in kot vrtenja (22,5º), kar ustvarja letne čase; prav tako vpliva na plimo in oseko in glede na
to, da smo ljudje 70 % iz vode, tudi na ljudi. Namen Lune je, da umetno zatre človeško frekvenco in
oteži povezovanje z neskončno zavestjo onkraj matrice. Luna deluje kot požarni zid, ki blokira
povezavo tretjega očesa z razširjeno zavestjo in drži ljudi v zaporu petih čutil.

Luna vpliva  tudi  na  način  dojemanja časa.  Iluzija  časa  najbolje  služi  prekinitvi  povezave med
umom in neskončno zavestjo. Čas ne obstaja, obstaja le večni »zdaj«. Sumerci so uporabljali tako
lunin kot sončni koledar in mesec so začeli s prvim krajcem. Leto je razdeljeno na mesece (angleška
beseda za mesec –  month – pride iz besede  moon), ki so na začetku trajali 29 dni – od mlaja do
mlaja. Naravno leto sestavlja 13 luninih ciklov po 28 dni, kar se vidi v 28-dnevnem menstrualnem
ciklu (tudi beseda »menstruacija« pride iz besede moon.). Leta 1572 je papež Gregor XIII. uvedel
gregorijanski koledar z 12 različno dolgimi meseci; ta koledar temelji na Soncu (moški energiji) in
ne na  Luni  (ženski  energiji),  kar  nas  je  oddaljilo  od naravnega ritma.  Navdih za gregorijanski
koledar je bil koledar, ki so ga uporabljali v Babilonu.

Luno,  Zemljo in človeka povezujejo kristali in voda. Zemlja je bogata s kristali, sploh s kristali
roževca. Pod morskim dnom in v notranjosti  Zemlje je veliko kristalov, ki sprejemajo in oddajajo
informacije,  zakodirane v fotonih s  Sonca. Tako kot  Zemlja je tudi  človeško  telo sestavljeno iz
kristalov in oba sta sprejemnika in oddajnika informacij. Oddajanje iz Oriona, Saturna in Lune je v
to povezavo vdrlo in ustvarilo vibracijsko podresničnost – matrico – ki vibrira na določeni frekvenci
in ljudje morajo biti v psihičnem in čustvenem stanju nizke vibracije, da se lahko na to frekvenco
uglasijo (zato umetno ustvarjanje strahu, aditivi v hrani in elektromagnetno onesnaževanje). Obstaja
velika  verjetnost,  da  so  megalitske  strukture  in  piramide  na  zemeljskih  energijskih  točkah
postavljene zato, da zatirajo moč energije, ki teče po njenih meridianih. Danes se zemeljske energije
zatira tudi tako, da se na energijske točke postavlja generatorje negativne energije,  npr.  jedrske
elektrarne, mesta ali križišča.

70 % Zemlje pokriva voda in človeško telo je sestavljeno 70 % iz vode. Slana voda je odličen
prevodnik, zato je 97 % vode na Zemlji slane. Obstajajo pričevanja ljudi, da morja niso bila vedno
slana – taka naj bi postala ob »vesoljnem potopu« in sol naj bi bila del dogovora med reptilskimi
»bogovi« in človekom. Po celem svetu najdemo pričevanja ljudi, ki pravijo, da Luna ni bila vedno
tam, kjer je danes; na to mesto naj bi prišla pred 200.000 leti in takrat je začela kapaciteta človeških
možganov padati. Zemlja je pred padcem človeka obstajala na višji frekvenci, barve so bile bolj
žive in imele so večjo ločljivost, pokrajina je bila bolj bujna in zelena. Ljudje so bili bolj srečni; več
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so se smejali, peli in plesali. Vladala je harmonija, sreča, veselje in odsotnost strahu; zakona divjine
in preživetja najmočnejšega niso poznali. Prav tako je manipulacija s strani reptilskih inteligenc
premaknila  človeško  interakcijo  iz  srčne  čakre  v  solarni  pleksus  in  s  tem povzročila  inverzijo
ljubezni v strah. Bistvo izvorne Zemlje je bilo življenje, bistvo reptilske slabe kopije oz. matrice pa
je smrt.

SATURNIZEM

Saturn se v zlati  dobi  ni  nahajal  tam kot  danes,  ampak je  bil  poravnan z  Zemljinim severnim
tečajem ter Marsom in Venero. Babilonski bog Nimrod je bil v Rimu poznan kot Saturn; njegovo
rojstvo so praznovali s festivalom saturnalije, ki je potekal malo pred krščanskim božičem, ki je le
recikliran festival saturnalij. Rim se je v enem obdobju celo imenoval »mesto Saturna«. Konstantin
je pred uvedbo krščanstva častil Sol Invictus – neosvojljivo sonce – ampak katero sonce? Črno
sonce oz. Saturn, pred katerim sta, gledano z Zemlje, bila poravnana Mars in Venera, zato je prastar
simbol Saturna krog s piko na sredini. Nekoč sta v sončnem sistemu obstajali dve sonci in Saturn je
vladal na  Zemljinem nebu ter postal središče čaščenja. Saturn je bil glavno rimsko božanstvo in
krščanstvo še danes časti Saturn. Saturn je šesti planet od Sonca in šesti dan v tednu je Saturnov dan
(angleški izraz za soboto je Satur-day).

V Babilonu so častili Nimroda, v Perziji častijo Mitro, v Grčiji Kronosa (boga časa – starca z belo
brado), krščanstvo časti Jezusa in prostozidarji velikega arhitekta, ampak ta in vsa ostala božanstva
so le kopija prvotnega boga – Saturna. Saturn je poznan tudi kot bog El (el-ita, Izra-el,  ang-el,
Gabrij-el,  Rafa-el,  Miha-el,  Emanu-el,  ob-el-isk,  el-ektrika,  el-ektromagnetizem).  Ljudje  žal  ne
vejo,  da  so  bile  religije  ustvarjene  zato,  da  častijo  demiurga.  Cerkvene  skupnosti  častijo,  kar
verjamejo, da je ljubeči bog, v bistvu pa je Saturn simbol zla in nadzora. 

Saturn je simbol demiurga (satana),  ki je ustanovil  religije,  tajna društva,  satanizem in državne
institucije.  S  Saturnom so  povezani  vsi  stebri  sistema:  religija,  bančništvo,  politika  in  državne
institucije, korporacije, znanost, pravo in sistem sodišč. V numerologiji simbolizira Saturn število 8;
Saturnovo astrološko znamenje je kozorog. Astrološko je Saturn planet smrti, omejitev, avtoritete,
nadzora, poslušnosti, revščine, strahu in časa; Saturn predstavlja zakone, pravila, predpise, tradicijo
in disciplino – ali niso vse to značilnosti sveta in družbe, v kateri živimo? Saturn astrološko vlada
institucijam, korporacijam, osebam na oblasti, znanstvenikom in tradiciji. Saturn je bog bančništva
in davkov, torej tistega, kar nam pije največ energije. Simbolna kovina Saturna je svinec; Saturnovi
barvi sta črna in rdeča (črne halje nosijo sodniki, odvetniki, katoliški duhovniki in študenti v Veliki
Britaniji, ko diplomirajo).

Simboli Saturna:

• Kocka: Kaaba v Meki, muslimanskem svetem kraju; nekateri pravijo, da naj bi resničnost
izgledala kot hiperkocka (kocka znotraj kocke).

• Heksagram oz. Davidova zvezda: na zastavi Izraela, ki ga je ustanovil kult.

• Heksagon: gre za kocko v 2-D obliki; heksagon najdemo na Saturnovem severnem polu.
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• Križ: križ je le drugačen geometričen izraz kocke in heksagona.

• Svetniški sij

• Črka U oz. krajec: simbol islama

• Prstan oz. krog: olimpijski krogi

• Dva stebra/stolpa:  dva stebra naj  bi  krasila  vhod v Salomonov tempelj;  dvojčka v New
Yorku, ki sta se podrla v »terorističnih« napadih 11. septembra 2001.

• Starka s koso

• Sova (Moloh)

• Božiček: v angleščini je Santa anagram besede satan; božiček je oblečen v rdečo obleko.

• Srp in kladivo: na zastavi Sovjetske zveze

• Križ oz.  X:  možje  x,  dosjeji  x,  Xbox,  x-žarki  (rentgenski  žarki),  x-faktor,  generacija  x,
x-kromosom; x ravno tako predstavlja neznano oz. neznanko v matematiki.

• Kvadrat:  črno-bele  kvadrate  najdemo  na  tleh  mnogih  cerkva  in  katedral.  To  izvira  iz
Saturnovega magičnega kvadrata, v katerem dajo vse tri številke v vsaki vrsti v vse smeri
število 15. V numerologiji se številke seštevajo, dokler ne dobiš števila med 1 in 9, torej 1 +
5 = 6 in trikrat po 6 je 666. Vsota vseh števil kvadrata je 45, torej 4 + 5 = 9. Saturnov
magični kvadrat pokriva vsa števila med 1 in 9 in tako nadzoruje vsa možna števila, saj
lahko v numerologiji vsa števila izrazimo s števili med 1 in 9, ne glede na to, kako velika so
(npr. 450.685.457 = 4 + 5 + 6 + 8 + 5 + 4 + 5 + 7 = 44 = 4 + 4 = 8). Če v magičnem
kvadratu potegnemo črto tako, kot si sledijo števila po vrsti, dobimo šestilo – simbol Saturna
in prostozidarjev.
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Tehnike manipulacije

GENSKA MANIPULACIJA MODERNEGA ČLOVEKA

Homo sapiensa so ustvarili  reptili  z namenom, da bi  jim služil.  Reptili  so svoje gene mešali  s
človeškimi in ustvarili »nadgrajenega« človeka. Znanost ne zna pojasniti preskoka v fizični obliki
pred 200.000 leti, ko je homo erektus postal homo sapiens, ki je imel sposobnost kompleksne rabe
jezika in čigar velikost možganov je bila bistveno večja. Še en preskok se je zgodil pred 35.000 leti,
ko  je  nastal  homo sapiens  sapiens.  Posredovanje  zunajzemeljskih  bitij  je  tisti  manjkajoči  člen
evolucije med neandertalcem in modernim človekom, ki ga znanstveniki iščejo, pa ga ne bodo našli
(po Darwinovi teoriji bi trajalo 200 milijonov let, da bi se pojavili sesalci, in še 5 do 10 milijonov,
da bi se razvili v ljudi). Modernega človeka so reptili gensko zmanipulirali, da bi bil njihov suženj;
ustvarili  so  mu take  možgane  in  fizično  obliko,  da  bi  jim  najbolje  služil  kot  administrator  in
delavec. Cilj je bil, da bo njihova stvaritev dovolj pametna, da bo opravljala delo, in ne toliko, da bi
ugotovila, kaj se v resnici dogaja. Človeška DNK je imela pred manipulacijo 12 vijačnic, danes pa
ima samo 2. Ta manipulacija s strani zunajzemeljskih inteligenc je predstavljala padec človeka,
posledici katerega sta, da ima človek od takrat naprej zmanjšan obseg frekvenc, ki jih lahko vidi –
te so omejene le na vidni spekter svetlobe (del od 0,005 % vsega, kar obstaja) – in da so reptili
človeški biološki računalnik oz. fizično telo nastavili tako, da je uglašeno na lažno resničnost oz.
matrico. Poleg tega so reptili primarno točko interakcije in zaznavanja iz srčne čakre premaknili v
solarni pleksus, ki se nahaja pod njo; namen je bil, da začne energija vibrirati na nižjih frekvencah, s
katerimi  se  reptili  hranijo.  Ljubezen  prihaja  iz  srčne  čakre,  negativna  čustva  pa  iz  solarnega
pleksusa.

Lloyd  Pye,  raziskovalec  človeškega  izvora,  je  ugotovil,  da  ima  človeška  DNK  več  kot
4.000 defektov, medtem ko jih ima šimpanzova le nekaj sto. Pye pravi, da je to posledica spajanja
genov. Obstajajo dokazi, da so bili deli genov izrezani, obrnjeni in ponovno vstavljeni v človeški
genom. Tudi  človeški  kromosomi so bili  spojeni,  zato imamo ljudje dva manj  kot  šimpanzi  in
gorile.  97  %  DNK,  ki  je  po  mnenju  znanstvenikov  le  »odvečna  krama«,  je  genetski  kod
zunajzemeljskih  življenjskih  oblik.  Profesor  Sam  Chang  je  ugotovil,  da  je  program  v  DNK
sestavljen  iz  velike  in  majhne  kode.  Glede  na  njegove  ugotovitve  je  prvo  dejstvo,  da  celoten
program zagotovo ni bil  napisan na Zemlji.  Drugo dejstvo je, da geni sami ne morejo razložiti
evolucije, kar nas slej ko prej pripelje do zaključka, da nosi vsaka življenjska oblika na Zemlji
genetsko kodo zunajzemeljskih sorodnikov in da evolucija ni to, kar mislimo.

Zarodek v maternici gre v procesu rasti skozi različne faze, med drugim tudi skozi plazilsko. Do
osmega tedna je razvoj zarodka pri človeku enak kot pri ptičih, ovcah in prašičih, potem pa gre
naprej svojo pot. Nekateri se zaradi genetske napake rodijo z repom, ki ga po rojstvu medicinsko
odstranijo (ostanek repa je trtica). Ženski feromoni (substanca, s katero se zaznavajo pripadniki iste
vrste) in feromoni legvana so kemično enaki.

Ljudje  imamo v  možganih  del,  ki  se  imenuje  R-kompleks oz.  plazilski možgani.  Gre  za  del
možganov, ki ga pred gensko manipulacijo ni bilo ali pa je igral bistveno manjšo vlogo. Ta del
možganov  je  še  posebej  izrazit  pri  psihopatih,  katerih značilnosti  so  hinavščina  in  površinska
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očarljivost,  občutek  lastne  vrednosti,  patološko  laganje,  premetenost  in  manipulativnost,
pomanjkanje  obžalovanja,  čustvena  plitkost,  trdosrčnost,  pomanjkanje  sočutja,  nesposobnost
sprejemanja odgovornosti za svoje ravnanje, nagnjenost k dolgočasju, parazitski življenjski slog,
pomanjkanje realističnih dolgoročnih ciljev, impulzivnost, neodgovornost in pomanjkanje nadzora
nad obnašanjem. Plazilski možgani ne poznajo sočutja in v njih se ustvarja strah. Ta del možganov
noče, da bi človek izstopal – hoče podreditev hierarhiji in avtoriteti  ter preprečuje,  da bi ljudje
razmišljali izven okvirjev. To so značilnosti, ki so še posebej vidne pri mešanih krvnih rodovih, saj
imajo več plazilske genetike kot ostali ljudje. 

Plazilski možgani so dom odziva boj ali beg. Odzivajo se brez premisleka, kar je nujno v skrajnih
situacijah, ko je treba hitro reagirati (če npr. nekdo stopi pred avtomobil,  plazilski možgani brez
razmišljanja  stopijo  na  zavoro).  R-kompleks  stalno  pregleduje  okolico  za  potencialnimi
nevarnostmi.  Ko se  plazilski možgani vklopijo,  s  čustvenimi odzivi,  osnovanimi na strahu pred
nepreživetjem, preglasijo miselne procese – takrat rečemo, da je človek izgubil glavo. Pri tem ne
gre le za fizično preživetje, ampak tudi za status, moč, ugled in superiornost. R-kompleks regulira
dihanje, prebavo, izločanje blata, prekrvavitev, telesno temperaturo, gibanje, držo in ravnotežje; iz
njega prihaja spolno poželenje. Ta del možganov se ne uči iz napak, ampak gre za predprogramirane
odzive, osnovane na strahu pred nepreživetjem. Del programa za preživetje je tudi iskanje partnerja
za spolne  odnose in  širjenje  vrste.  Plazilski možgani  komunicirajo  prek slik  in  simbolov  in  so
glavna tarča oglaševanja. Iz R-kompleksa izvira strah pred tem, da ne bomo imeli dovolj denarja ali
hrane. Kadar se soočita intelekt in plazilski možgani, plazilski možgani vedno zmagajo.

Kult družbo manipulira prek plazilskih možganov. Tehnika problem–reakcija–rešitev deluje tako, da
aktivira preživetvene odzive; od tukaj v imenu »reakcija« – da možgani reagirajo na problem s
strahom, saj postanejo ljudje tako bolj dovzetni za rešitev, rešitelja oz. zaščitnika (vsepovsod so
teroristi, vzemite moje pravice, povejte, kaj naj storim, karkoli, samo da me rešite). To je razlog,
zakaj so osnova nadzora nad ljudmi strah in skrbi. Kadar je ljudi strah, da ne bodo preživeli –
fizično,  finančno ali  kakorkoli  drugače  –  se  instinktivno odpovejo  moči  in  jo  dajo  tistemu,  za
katerega verjamejo, da jih lahko reši. Poleg tega so ljudje v stanju strahu bistveno bolj dovzetni za
manipulacijo.

SISTEMSKA MANIPULACIJA

»Ni pomembno, kaj je resnično, ampak kaj ljudje dojemajo kot resnično.« (Henry Kissinger)

»Nogomet, pivo in predvsem igre na srečo so zapolnjevale obzorje njihovega uma. Ni jih bilo težko obdržati  pod
nadzorom.« (George Orwell)

Če kdo misli,  da  je  nemogoče,  da  peščica  ljudi  manipulira  z  množico,  si  mora  samo ogledati
človeško vrsto.  Manjšina ne more  nadzorovati večine, če ji  večina tega ne dovoli.  Prav tako je
nemogoče,  da bi peščica množico  nadzorovala fizično,  saj  za to nima sredstev.  Kako to potem
uspeva kultu?
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Najboljši način, da zapreš človeški um, je, da vanj vprogramiraš dogme. Dogme so definirane kot
trdna, še zlasti verska prepričanja, ki jih ljudje sprejmejo, ne da bi o njih razmislili. Dogme se bodo
vedno branile  drugih  informacij  in  bodo zavračale  alternativna  mnenja,  ki  nasprotujejo  njenim
ozkim in zacementiranim pogledom.  Dogme dajejo ljudem občutek varnosti in moči, zato se jih
oklepajo.  Ko ljudi enkrat prepričaš, da se začnejo oklepati različnih dogem, postane manipulacija
konflikta z metodo »deli in vladaj« preprosta (npr. »različne« religije, politična levica in desnica);
vse, kar potrebuješ, sta dve dogmi, ki ju naperiš eno proti drugi. Zapor za um predstavljajo tudi
raznorazni -izmi,  pa  naj  si  gre  za  katolicizem,  komunizem,  kapitalizem,  socializem ali  karkoli
drugega. Kadar je človek vključen v katerikoli -izem, ga spodbujajo, da ne razširi razmišljanja zunaj
okvirjev tega -izma; kdor to stori, mu postane grožnja. 

Manipulacija poteka na sledeči način:

1. Najprej je treba uvesti norme, ki jih večina brez razmišljanja sprejme in jim sledi.

2. Nato  je  treba  otežiti  življenje  vsem,  ki  te  norme  postavljajo  pod  vprašaj.  Tako  začne
večinska čreda obsojati drugačne, kar na njih ustvari pritisk, hkrati pa to služi kot opozorilo
ostalim. Večina ljudi se boji biti drugačnih zaradi strahu pred tem, kaj bodo rekli drugi. To
pomeni, da začnejo ljudje nadzorovati sami sebe – ovce tako postanejo ovčarji lastne črede
(ovce vsaj potrebujejo ovčarja, da jih nadzoruje, ljudje pa nadzorujemo sami sebe). Do tega
pride, ker starši vsiljujejo otrokom svoje poglede in jih silijo, naj sledijo njihovim verskim,
političnim, gospodarskim in kulturnim prepričanjem.

3. Tretja faza je, da ustvariš »različne« sisteme verovanja in jih spraviš med sabo v konflikt
(religije, politične stranke, gospodarske teorije, raznorazni -izmi).

Za zaprt um je značilna kognitivna disonanca, kar pomeni, da prepričanja osebe nasprotujejo njenim
izkušnjam, informacijam ali obnašanju, kar povzroča stres in notranji razkol. Da bi se tega znebili,
si ljudje lažejo in sami sebe zavajajo. Tipičen izraz kognitivne disonance je »O tem nočem niti
slišati!« George Orwell je v romanu 1984 ta fenomen poimenoval »dvomišljenje«. Do tega pride,
kadar nepopustljiv sistem prepričanj naleti na informacije, ki nasprotujejo njegovi resničnosti. Da bi
disonanco odpravili, imamo dve možnosti: ali zavržemo informacije in ohranimo sistem prepričanj
ali pa spremenimo prepričanja v luči novih informacij in tako širimo svojo zavest. Večina ljudi žal
še vedno raje  zavrne informacije  in se oklepa starega sistema prepričanj  (verniki,  znanstveniki,
akademiki,  zdravniki).  Organizacije  in  društva  se  ustanovijo  na  določeni  točki  z  določenimi
prepričanji  in mnenji  članov, ampak namesto da bi se ta prepričanja in mnenja spreminjala,  ko
dobijo  člani  nove  informacije,  vidijo  organizacije  in  društva  vsako  drugačno  informacijo  kot
grožnjo svojemu obstoju, če ta nasprotuje prepričanjem ob ustanovitvi;  to je razlog, da postanejo
sčasoma nerelevantna in propadejo. 

Ena  od  tehnik  manipulacije  je  odvračanje  pozornosti.  Tej  tehniki  smo  bili  priča  dan  pred
»terorističnimi« napadi 11. septembra 2001, ko so mediji javno poročali, da je izginilo 2,3 bilijona
dolarjev Pentagonovega proračuna, naslednji dan pa je prišlo do »terorističnih« napadov in ljudje so
v trenutku pozabili na »izgubljeni« denar. 
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Za manipulacijo množic  se kult poslužuje dveh tehnik: prva je tehnika problem–reakcija–rešitev,
druga pa tehnika totalitarnih korakov.

Tehnika problem–reakcija–rešitev:

1. Skrivoma ustvariš problem, za katerega bo javnost zahtevala rešitev (npr. teroristični napad,
vojna, finančni zlom, pandemija), in izmisliš si lažno zgodbo o tem, kdo je zanj kriv.

2. O problemu poročaš na način, kot hočeš, da ga ljudje dojamejo. Stanje mora priti do točke,
ko ljudje zahtevajo, da je treba nekaj storiti.  Pri drugem koraku igrajo pomembno vlogo
patetični  uradni  mediji,  ki  brez  samostojnega  raziskovanja  ponavljajo  uradno  različico
dogodkov, ki pride navadno iz Bele hiše, od CIE, FBI in ostalih »avtoritet«. Ta različica
dogodkov potem postane uradna zgodovina in čeprav se navadno po nekem času izkaže, da
je šlo za laž, ji večina še vedno verjame.

3. Ponudiš rešitev za problem, ki si ga sam ustvaril.

Zgled na primeru »terorističnih« napadov 11. septembra 2001:

1. Problem: »Teroristični« napadi, ki so jih zrežirale ameriške obveščevalne službe in vojska v
navezi s kultom, ki nadzoruje Izrael.

2. Reakcija:  Uradni  mediji,  vlada  in  obveščevalne  službe  ponavljajo,  da je  za napade kriv
Osama Bin Laden. Reakcija je strah, ogorčenje in groza. Ljudje zahtevajo, da je treba nekaj
storiti.

3. Rešitev:  Ponudiš  rešitev  za  problem,  ki  si  ga  sam ustvaril:  napad  na  države  Srednjega
vzhoda,  vojna  proti  terorizmu in uničenje  osnovnih  človekovih  pravic,  da bi  Američane
zaščitili pred terorizmom (uvedba zakona Patriot Act).

Ena različica te tehnike je tehnika ni problema–reakcija–rešitev, pri kateri ne potrebuješ problema,
ampak  zgolj dojemanje ljudi, da problem obstaja. Primeri te različice  so napad na Irak leta 2003
(problem, ki ga ni bilo: orožje za množično uničevanje), »podnebne spremembe« (problem, ki ga
ni: »podnebne spremembe« povzroča CO2) in »pandemija covid-19« (problem, ki ga ni: smrtonosen
»virus«).

Še ena različica je tehnika izgred–reakcija–rešitev. Lep primer tega so bili nasilni izgredi avgusta
leta  2011 v Londonu in drugih britanskih mestih.  Stisko in  razumljiv  odpor tistih,  ki  so trpeli
posledice  bančnega  zloma  in  varčevalnih  ukrepov,  so  uporabili,  da  so  sprožili  nasilje,  ki  je
upravičilo pospešeno uvedbo policijske države. Na tisoče ljudi je sodelovalo v izgredih, ki so trajali
šest dni in v katerih je življenje izgubilo 53 ljudi. Ljudje so ropali trgovine in delali škodo, policija
pa namenoma ni posredovala. Izgredi so bili problem in v ozadju je že čakala rešitev – več moči in
pooblastil za policijo. Kult za uvedbo svoje »rešitve« hoče nasilje, zato je zelo pomembno, da ljudje
protestirajo mirno, saj je nasilje voda na njegov mlin.   
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Druga tehnika je tehnika totalitarnih korakov: veš, kam bi rad ljudi vodil, ampak če bi šel direktno
od točke A do točke Ž, bi ljudem postal cilj jasen in bi se mu uprli, zato je treba iti po korakih –
najprej do točke B, potem do C itd. in ko se bližaš cilju in ljudje spoznajo, kam vse skupaj vodi, je
velikokrat že prepozno. Ti vmesni »cilji« so predstavljeni kot neodvisni in nepovezani, ampak ti
veš, da temu ni tako. Totalitarni koraki lahko potekajo tudi tako, da se najprej nekaj uvede in reče,
da  ni  obvezno;  potem se  onemogoči  normalno  delovanje  brez  tega,  na  koncu pa  se  to  naredi
obvezno.

Lep primer te tehnike je Evropska unija: če bi po 2. svetovni vojni predlagali centralizacijo Evrope
s skupnimi zakoni in valuto, bi se ljudje temu uprli, saj so se vendar borili proti Hitlerju, da bi
preprečili nastanek take diktature. Tako je kult najprej ponudil prostotrgovinsko območje, nato pa
začel širiti svojo moč in danes imamo politično in gospodarsko diktaturo z imenom Evropska unija.

Zgled na primeru mikročipov:

1. Najprej čipiraš domače živali in živali za rejo (izgovor: nikoli več ne boste izgubili psa).

2. Nato čipiraš oblačila in druge izdelke.

3. Nato kot alternativo navadni tetovaži ponudiš elektronsko tetovažo.

4. Zadnji korak je uvedba obveznega mikročipa za ljudi, za kar se vedno najdejo razlogi: z
mikročipom ne bomo mogli izgubiti otrok, preprečili bomo zlorabo kreditnih kartic, ljudem
ne  bodo  več  mogli  ukrasti  gotovine,  ne  bo  več  treba  nositi  potnih  listov,  zdravstvena
kartoteka bo dostopna vedno in povsod.

Kako  spregledamo  manipulacijo?  Vedno,  ko  se  pojavi  neka  novica  ali  predlaga  rešitev,  se
vprašajmo,  kdo  ima  korist  od  tega,  da  verjamem  predstavljeni  različici  dogodkov  oz. da
sprejmem predlagane rešitve oz. spremembe.

SUBLIMINALNA SPOROČILA

»Dokler ne ugotoviš, kako preprosto je manipulirati s tvojim umom, ostaneš lutka v igri drugih.« (Evita Ochel)

»Propaganda postane neučinkovita tisti trenutek, ko se je začnemo zavedati.« (Joseph Goebbels)

Ljudje imamo dve hemisferi  (polovici)  možganov: levo in desno. Leva hemisfera je racionalna,
logična, intelektualna in sodeluje s fizičnimi čutili ter komunicira prek pisane in govorjene besede.
Desna hemisfera je domišljijska, intuitivna, instinktivna in nas povezuje z drugimi dimenzijami; v
njej prevladujeta stanje zasanjanosti in podzavest. Je umetnik, glasbenik in kreativna inspiracija ter
komunicira prek slik in simbolov. Nanjo vpliva televizija in je bistveno bolj dovzetna za hipnozo in
programiranje.
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Pri gledanju televizije se aktivirajo isti  možganski vzorci kot pri  sanjanju,  sanjanje pa izvira iz
plazilskih možganov, katerih jezik so simboli in vizualni posnetki. V normalnih okoliščinah desna
polovica možganov sprejema slike skozi oči in leva polovica te slike dekodira v misli in zaključke.
Kult je ta proces zmotil: on prek televizije s pomočjo simbolov in subliminalnih sporočil vstavi
slike v desno hemisfero, levi pa istočasno pove, kako te slike interpretirati (pri poročilih vidimo
slike, ki jih razložijo napovedovalci). In kdo nadzoruje medije?  Kult. Tako dobimo tako razlago
dogodkov, kot hoče on.

Miselni vzorci se ustvarjajo v podzavesti, zato je ravno podzavest glavna tarča  kulta.  Možgani  se
vsako sekundo od 11 milijonov čutnih zaznav zavedajo 40 zaznav, vse ostalo pa gre v podzavest.
Subliminalna sporočila so sporočila pod pragom zaznave zavednega uma, podzavest pa jih sprejme
in vsrka. Subliminalna sporočila so velikokrat skrita v ozadju oglasov, saj vidi zavest tisto, kar je v
ospredju,  medtem  ko  tisto,  kar  je  v  ozadju,  največkrat  spregleda.  Pogosta  tema  subliminalnih
sporočil je spolnost. Zavest spolnost, tako kot celotna  Zahodna družba, zavrača, češ da je nekaj
umazanega, podzavest pa sprejema seksualna sporočila in tako pride do konflikta med zavestjo in
podzavestjo.  Subliminalna  sporočila,  ki  prikazujejo  moški  spolni  organ,  ciljajo  moške,  tista  z
ženskimi spolnimi organi pa ženske. Podzavest ne samo, da vsrka vse, ampak tudi zaznava z vseh
zornih kotov (npr. obrnjene slike, nazaj predvajan govor). Manj ko je človek zainteresiran za oglas,
bolj je dovzeten za subliminalna sporočila, saj med subliminalnim sporočilom in podzavestjo ne
stoji  zavest.  To  programiranje  se  potem  sproži,  ko  v  trgovini  na  polici  zagledamo  oglaševani
izdelek.  Smisel oglaševanja ni v tem, da se ljudje  spomnijo reklame,  ampak v tem, da izdelek
prodaš.

Mediji in korporacije uporabljajo subliminalna sporočila za programiranje prebivalstva in največji
medij za programiranje je televizija (zato se reče tv-program). Ko gledamo televizijo, so možgani v
istem stanju kot ko je človek pod hipnozo (v stanju polsna), kar podzavesti omogoča sprejemanje
subliminalnih sporočil  (poglejte, kako izgledajo ljudje, kadar gledajo televizijo).  Obstaja filmski
projektor, ki vsakih 5 sekund za 1/3.000 sekunde prikaže sliko, ki jo zavestni um ne vidi, podzavest
pa jo zazna. Slike potem pridejo iz podzavesti v zavest, kjer jih zaznamo kot »lastne« misli, želje ali
mnenja. Coca-Cola je pred pavzo med filmskimi kinopredstavami za trenutek prikazala steklenico
svoje pijače in prodaja njenih izdelkov med kinopredstavami se je bistveno povečala. V 60-ih letih
so po trgovinah v ZDA in Kanadi prek zvočnikov predvajali  za človeška ušesa neslišno sporočilo
»Ne kradi!«« in število kraj se je bistveno zmanjšalo.  Kadar poslušamo glasbo ali glas z ritmom
bitja  človeškega  srca  (72  udarcev  na  minuto),  smo  bolj  dovzetni  za  sugestijo. Raziskave  so
pokazale, da se učinkovitost subliminalnih sporočil bistveno zmanjša že, če se človek zaveda, da so
prisotna.

Ena od tehnik manipulacije je tudi nevrolingvistično programiranje (NLP), ki ga obvladajo politiki
in prodajalci. Gre za manipulacijo možganov na način, da se prodre v podzavestni um žrtve, ne da
bi ona to vedela. Cilj je spraviti žrtev v stanje transa, kjer zavest sporočil ne filtrira, ampak grejo
neposredno v podzavest.
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MANIPULACIJA JEZIKA

»Osnovno orodje za manipulacijo resničnosti je manipulacija besed. Če nadzoruješ pomen besed, nadzoruješ ljudi, ki te
besede uporabljajo.« (Philip K. Dick)

Tehnika  manipulacije  jezika,  imenovana novorek,  je  predstavljena  v romanu Georga  Orwella  z
naslovom  1984.  Tako George Orwell  (s pravim imenom Eric Blair) kot Aldous Huxley sta bila
člana tajnega društva fabijanska družba, zato sta lahko tako natančno »napovedala«, kakšen bo novi
svetovni red. 

Novorek je definiran kot nadzorovan jezik, ki se uporablja kot sredstvo za omejevanje svobode
mišljenja  in  konceptov,  ki  predstavljajo  grožnjo  režimu.  Novorek  je  v  romanu  1984 zamenjal
starorek, izviren jezik z neskončno besedami, s katerimi si lahko v podrobnosti opisal koncepte, ki
so odsevali mnenja in način dojemanja sveta. Novorek je pomedel s temi besedami in jih nadomestil
z nevtralnimi besedami brez pomena, ki niso vznemirjale nikogar. Primer novoreka iz romana so
imena ministrstev, ki  predstavljajo  ravno  nasprotje od njihove funkcije (npr.  Ministrstvo resnice
ponareja dokumente). Novorek se v današnjem svetu kaže v inverziji pomena besed in simbolov, ki
pomenijo ravno nasprotno od tistega, kar večina misli, da pomenijo (npr. Operacija Iraška svoboda
bi se morala imenovati Operacija Iraška pokol in osvojitev). 

Primeri novoreka:

• kolateralna škoda = poboj civilistov v imenu svobode

• ameriški interes = Interes tistih, ki nadzorujejo Ameriko, in vsi, ki se  mu upirajo, so proti
ameriškemu interesu.

• ekstremisti = Vsi, ki govorijo drugače od norme, ki jo podpira vlada.

• teorija zarote = Trditev, da vlada laže in sledi skrivni agendi.

• terorist = Kdor nasilno protestira, pa tudi vsi tisti, ki izzivajo interese Zahoda, še posebej
ZDA in Velike Britanije.

• Zahodne vrednote = Vrednote, ki jih nimaš sam in ki jih hočeš vsiliti drugim.

• izobraževanje = pranje možganov

• demokracija = Izvoljena ali neizvoljena diktatura, v kateri večina voli nesposobneže.

• svoboda = suženjstvo

• novinarska svoboda = Svoboda, da poročaš o uradni različici dogodkov.

• enakost = enako zasužnjenje vseh ljudi

• prosta trgovina = Uporaba suženjske delovne sile, kjer proizvajaš izdelke v revnih državah
in jih uvažaš v bogate države brez carinskih tarif ter prodajaš po visokih cenah; tudi izvoz
izdelkov v države, v katerih hočeš uničiti lokalno gospodarstvo in preživetje najrevnejših.
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Zgodovina je pomembna, saj lahko z njeno pomočjo primerjamo domneve in vrednote sveta, ki ga
doživljamo. Kot je rekel George Orwell: »Kdor nadzoruje preteklost, nadzoruje prihodnost; kdor
nadzoruje sedanjost, nadzoruje preteklost.« V Orwellovem romanu 1984 so neprestano spreminjali
zgodovino,  da  je  služila  trenutni  resnici  Partije.  Kult se  že  od  nekdaj  trudi  ponovno  napisati
zgodovino,  zato  je uničil  in  odstranil  dragocenosti  in  besedila  v iraških muzejih ob  ameriškem
napadu leta 2003. Cilj zamenjave staroreka za novorek je tudi, da se z izgubo jezika onemogoči
branje zgodovinskih opisov, kar bo povzročilo, da bo izginila potreba po cenzuriranju zgodovine.
Novorek se danes imenuje politična korektnost, o kateri več pozneje.

PROGRAMIRANI OD ZIBELKE DO GROBA

Primarni cilj kulta je diktirati način dojemanja sveta, saj način dojemanja sveta določa prepričanja,
ki določajo obnašanje, obnašanje pa določa, kaj izkušamo. Človeška družba je strukturirana tako, da
je laboratorij za programiranje od zibelke do groba. Sistem nas programira z omejenim pogledom
na svet v šolah, na univerzah, v uradnih medijih in tudi mnogih alternativnih in ta omejen pogled na
svet določa omejitve v akademskih krogih, uradni znanosti, uradni medicini, uradnih medijih, vladi
in vsemu ostalemu, kar je uradno.

Kultu je za omejevanje načina dojemanja sveta dolgo časa služila religija, pri čemer je odtujitev od
»svete« knjige pomenila smrtno obsodbo. To prepričanje še vedno zasužnjuje način dojemanja sveta
milijard ljudi. Ko so ljudje religijo enkrat začeli zavračati,  je kult njihov način dojemanja sveta
omejil z uradno »znanostjo« in »izobraževalnim« sistemom. Uradna znanost je izbrisala koncept
stvarnika in pripadniki te religije verjamejo v naključen obstoj znotraj materije. Odtujitev od uradne
znanosti pomeni v mnogih primerih smrtno obsodbo za kariero. 

Programiranje otrok se začne takoj po rojstvu. Najprej otroke programirajo starši, ki so šli skozi isti
sistem programiranja in sprejeli, kar jim je povedal sistem. Starši to indoktrinacijo potem prenesejo
na otroka – ne zato, ker bi bili zlonamerni, ampak zato, ker so sami prenesli sistemsko različico
resničnosti in mislijo, da za otroka delajo najboljše. Tri ali štiri leta po tem, ko otrok priveka na svet,
vstopi  v  šolo  in  njegov  način  dojemanja  sveta  začne  oblikovati  »izobraževalni«  sistem.  Sedaj
začnejo starši izgubljati vpliv nad otrokom, otroci pa začnejo izgubljati individualnost, ki je ena od
tarč kulta. Formativna leta življenja otroci presedijo v učilnici, kjer jim »avtoritete« govorijo, kaj
verjeti in česa ne. Kaj je boljši način za diktiranje kolektivnega načina dojemanja sveta in obnašanja
kot  nadzor  nad tem,  kaj  otrokom v formativnih  letih  povejo,  naj  verjamejo? Pritisk,  naj  otroci
opravijo  preverjanja,  pomeni,  da  si  morajo  otroci  zapomniti  »dejstva«  in  jih  pri  preverjanju
ponoviti. Koliko od tistega, kar ste se naučili, še veste in ste kdajkoli uporabili (z izjemo osnov
matematike in pisanja)? Kult cilja predvsem podzavestni um, ki je odgovoren za 95 % obnašanja.
Ljudem se  ni  treba  spomniti  vsega,  v  kar  so  bili  programirani,  naj  verjamejo.  Kult  ve,  da  bo
podzavest vplivala na zavest, razen če se ljudje ne zbudijo iz programa in deprogramirajo. Večina
otrok sprejme program podzavestno če že ne zavedno in to potem do konca življenja predstavlja
njihov način dojemanja sveta.
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Ko otroci šolanje enkrat končajo in nastopijo službo, se spremeni le besednjak, način pa ostane isti:
»učitelj«  postane »šef«,  »šola« postane »služba« in  poslušnost  avtoriteti  je  ključna za finančno
preživetje. Študentski dolg, ki si ga študenti nakopljejo v času »izobraževanja«, pogosto odplačujejo
še desetletja. To vodi že v take ekstreme, da se otroci zaradi dolga ne poročijo in nimajo otrok. Dolg
zagotovi, da bodo otroci še dolgo časa po koncu »izobraževanja« služili sistemu. Mladi, ki vstopajo
v svet odraslih, imajo domneve, ki so jih dobili v šoli in na fakulteti in te domneve potrjujejo ljudje
okrog njih, ki so šli skozi isto programiranje. Od tukaj pride simptom »to itak vsak ve«. Domneve o
svetu,  ki  nam  jih  posreduje  vse,  kar  je  uradno,  niso  nič  drugega  kot  iluzije.  Ena  od
najpomembnejših oblik nadzora uma je seznanjenost. Kadar ljudem nekaj postane znano, potem
tega ne postavljajo več pod vprašaj (»to itak vsak ve«) in postane podzavesten program. Zakaj
ljudje pravijo, da »to itak vsak ve«? Zato, ker so vsi šli skozi isto programiranje. Če ljudje celo
življenje slišijo le eno stvar, bodo temu verjeli. Edini način, da se tega rešimo, je, da se zbudimo iz
programa.

K čredni mentaliteti prispeva tudi pritisk vrstnikov, kar pomeni, da ljudje cenzurirajo sami sebe in
so raje tiho,  ker imajo drugačen pogled na svet od večine in nočejo prenašati  posledic pritiska
vrstnikov.  Pritisk vrstnikov pomeni,  da  tisti,  ki  so  dovolili,  da so  jih  programirali  z  neresnico,
vztrajajo, naj to neresnico sprejmejo tudi ostali. Če ljudje v to ne privolijo, sledi zasmehovanje,
zavračanje, žaljenje ali izguba službe. Zastrahovanje in strah pred posledicami povzroči, da mnogi
ne izrazijo svojega mnenja, zaradi česar v družbi prevladuje sindrom »to itak vsak ve«. Je pa že
bolje biti črna ovca kot pa del črede. Če vas ima za blazne sistem, ki je nor, je to potrditev, da ste na
pravi  poti.  Pritisk  vrstnikov  je  psihološki  fašizem,  h  kateremu  v  zadnjem  času  pripomorejo
družabna omrežja, ki služijo kot orodje za žaljenje črnih ovc.
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Drugačen pogled na nekatere dogodke

Kdor se postavi na pot načrtu kulta, je tako ali drugače odstranjen.  Po besedah enega od agentov
FBI kot tihe ubijalce uporabljajo radioaktivne magnetne diske, ki pri neželenih ljudeh povzročijo
raka. Po umoru/atentatu sledi uradna preiskava, v kateri sodelujejo ljudje, ki so jih tja postavili tisti,
ki  so  za  umor/atentat  odgovorni.  V  mnogih  primerih  je  sklep  preiskave  samomor,  sploh  pri
zdravnikih,  ki  uporabljajo  alternativne  metode zdravljenja  ali  razkrivajo  umazane igrice  uradne
medicine, ter pri ljudeh, ki pridejo blizu resnice oz. njenega razkritja.

ATENTAT NA JOHNA IN ROBERTA F. KENNEDYJA

»Atentatov ni treba voditi – se pač zgodijo. Glavno vlogo igra dejstvo, da se na skrivaj dopusti, da do njih pride. To je
največji namig – kdo ima moč, da razveljavi ali zmanjša običajne varnostne ukrepe.« (Leroy Fletcher Prouty, bivši
polkovnik v ameriškem vojnem letalstvu)

Johna F. Kennedyja ni ubil Lee Harvey Oswald – on je bil le črna ovca, na katero so krivdo zvalili.
Kennedyja so ubili streli, ki so prišli s sprednjega dela avtomobila. Kennedyjevi možgani, iz katerih
bi bila razvidna smer krogle, so po »obdukciji« izginili.  Vozniki v obveščevalnih službah imajo
navodila, da v primeru streljanja območje čim hitreje zapustijo, Kennedyjev voznik William Greer
pa je avtomobil ustavil. Na Kennedyjevem avtomobilu ni bilo nobenega telesnega stražarja, medtem
ko so bili na avtomobilu na za njim kar štirje. Kennedyja so ubili, ker je  odpustil direktorja CIE
Allena Dullesa ter  hotel agencijo »razdrobiti  na tisoč koščkov«, nameraval ustaviti tihotapljenje
drog,  potegniti ZDA iz  vietnamske in hladne  vojne, tiskati denar brez obresti  ter razkriti ljudem
resnico o prisotnosti zunajzemeljskih bitij na Zemlji. Prav tako je cel mandat bil bitko z Izraelom in
njegovim premierom Davidom Ben-Gurionom glede  ameriške  politike  na  Srednjem vzhodu  in
izraelskega programa jedrskega orožja. 

Simbolizem pri atentatu na Johna F. Kennedyja:

• Umorjen je bil v Dallasu, ki leži blizu 33. vzporednika in na 33° zemljepisne širine.

• Mestni park Dealey Plaza ima obliko piramide z manjkajočim vrhom. Pravzaprav gre za tri
piramide – dve manjši piramidi ležita v večji (simbolizem trojice, prisoten v vseh religijah).

• Dealey Plaza se imenuje po Georgu Bannermanu Dealeyu, prostozidarju 33. stopnje.

• Dealey Plaza je za tajna društva tempelj Sonca in Kennedy je bil umorjen malo po 12. uri,
ko je Sonce najvišje.

• V bližini kraja umora danes v spomin prostozidarstvu stoji obelisk s prižgano baklo na vrhu.

66



• Umorjen je bil 22. novembra leta 1963,  točno 656 let po  ukazu papeža Klementa, naj se
preganja in muči viteze templjarje (22. november = 22 + 11 = 33).

Johnov brat Robert F. Kennedy je bil umorjen leta 1968 po nagovoru v hotelu v Los Angelesu. Ubil
naj bi ga osamljen strelec Sirhan Sirhan, ki je bil za atentat programiran  in na katerega so zvalili
krivdo. Robert je imel dobre možnosti, da postane predsednik ZDA;  njegova izvolitev bi po vsej
verjetnosti  pomenila  obnovitev  bratove  politike  glede  Srednjega  vzhoda  in  boja  proti
organiziranemu kriminalu. Po koncu nagovora so ga peljali v hotel skozi kuhinjo, kar naj bi bilo
bolj varno, in tam naj bi ga ustrelil Sirhan Sirhan. Druga možnost je, da ga je ustrelil »varnostnik«
Thane Eugene Cesar, ki so ga najeli v zadnjem trenutku.

Ista sila kot je ubila brata Kennedy, je ubila tudi Malcolma X in Martina Luthra Kinga ml. ter z
vodilnega položaja spravila Richarda Nixona in Margaret Thatcher.

UMOR PRINCESE DIANE

»Kdor ima največ koristi od zločina, je zločin naročil.« (Seneka)

Dianina družina Spencer (kot tudi družina Kennedy) je kultna družina krvnega rodu in to je razlog,
da je bila Diana izbrana za Charlesovo ženo. Charles jo ni nikoli zares ljubil, saj je imel razmerje s
Camillo  Parker  Bowles.  Windsorji  so  hoteli  Spencerjeve  gene  in  Diana  je  služila  zgolj  kot
inkubator. Rojstvo sina Williama z modrimi očmi in blond lasmi je bilo umetno sproženo, tako da
se je rodil 21. junija 1982, na dan poletnega solsticija. Diana si je pred poroko premislila, vendar je
bilo že prepozno. Sama je čutila, da je le žrtveno jagnje, in to tudi povedala, ampak proti temu ni
mogla storiti ničesar. Po ločitvi leta 1996 so jo hoteli Windsorji na vsak način diskreditirati, kar pa
je le še povečalo njeno priljubljenost pri ljudeh. Za Windsorje je postala nevarna, saj je poznala
veliko njihovih skrivnosti, ki jih je nameravala razkriti. Diana ni bila ubita le iz praktičnega razloga,
temveč tudi ritualno. 

Dodi Fayed, ki je na dan umora skrbel za Dianino varnost in s katerim je Diana imela razmerje, je
zavrnil vsako idejo o okrepitvah s strani francoske policije. Ostale varnostne ukrepe je zmanjšal
Mohamed Al-Fayed, Dodijev oče. Isto se je zgodilo pri atentatu na Johna F. Kennedyja in Martina
Luthra  Kinga  ml.  –  z  zmanjšanjem  varnostnih  ukrepov  dobesedno  dopustijo,  da  pride  do
atentata/umora. Dodi je bil vedno obseden z varnostjo, pa vendar so se tistega dne izpred hotela Ritz
odpeljali v mercedesu s samo enim telesnim stražarjem. V tunelu Pont de l'Alma je avtomobil trčil v
13. steber. Henri Paul (ki je po ukazu Mohameda Al-Fayeda vozil avtomobil, kljub temu, da ni bil
kvalificiran voznik) in Dodi sta bila takoj mrtva, Diana pa po 20 minutah. Osebni stražar Trevor
Rees-Jones je »nesrečo« preživel, saj je bil pripet z varnostnim pasom, čeprav še minuto pred trkom
ni bil, kar so potrdile slike paparaca Romualda Rata, ki je avtomobil slikal na križišču. Tunel Pont
de l'Alma ni bil na poti od hotela do Dodijevega stanovanja, kamor so bili namenjeni. Avtomobil je
v steber trčil pri hitrosti med 90 in 130 km/h. Krivdo so zvalili na voznika Henrija Paula, češ da je
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bil pijan, in uradno poročilo je bilo s tem zaključeno. Poleg alkohola je njegova kri vsebovala tudi
sledi antidepresivov in hemoglobin je kazal 20,7 % prisotnost ogljikovega monoksida. Vse to bi
moralo upočasniti njegov reakcijski čas, vendar se to ni zgodilo. 

Preden so se odpeljali izpred hotela, je voznik Henri Paul za tri ure izginil neznano kam – takrat so
ga po vsej verjetnosti programirali za nalogo, ki je ležala pred njim (torej je bil multipla osebnost z
različnimi razdelki  uma).  V programiranem stanju  ni  težko tudi  pri  visoki  hitrosti  zadeti  točno
določenega stebra, saj deluje podzavest bistveno hitreje od zavesti. Obstaja tudi možnost, da je bil
avtomobil voden na daljavo. Mercedes, ki so ga pred odhodom pripeljali pred hotel (ni bil isti kot
tisti,  v  katerem so  v  hotel  prispeli,  saj  so  tistega  odpeljali  v  drugo  smer  in  tako  preusmerili
pozornost paparacov nanj), je nekaj tednov pred pred »nesrečo« izginil in ko so ga našli, je šel skozi
serijo  popravil.  Francoske  oblasti  so  po  »nesreči«  zavrnile  ponudbo  Mercedesa,  da  ostanke
avtomobila pregleda. Eric Petel,  ki je bil priča »nesreči«,  je povedal, da takrat v tunelu ni bilo
drugega vozila (glede na uradno poročilo naj bi bil). Eric je poklical policijo in povedal, da se je
Diana ponesrečila, pa so se le smejali, češ da se zafrkava. Nato se je odpeljal na policijsko postajo,
kjer je čakal 25 minut, potem pa so ga vklenili, medtem ko se za »nesrečo« sploh niso zmenili. Med
hotelom Ritz in tunelom Pont de l'Alma je 17 prometnih kamer, ki takrat niso delovale; prav tako je
ob 00.20 za 20 minut prenehala delovati policijska komunikacija. Diana je bila klinično mrtva ob
00.45. »Nesrečo« je  lahko povzročiti,  ne veš pa,  ali  je  žrtev tudi  mrtva,  zato moraš imeti  pod
nadzorom tudi reševalce. Diana je v tunelu krvavela in je potrebovala nujno pomoč, v bolnišnico pa
so jo pripeljali šele  več kot  90 minut po »nesreči« (uradna razlaga: ujeta v razbitini).  Ko so se
odpeljali s kraja »nesreče«, je rešilec vozil le 40 km/h in se med vožnjo zaradi »nujnih intervencij«
še dvakrat ustavil, tako da so za šestkilometrsko pot do bolnišnice potrebovali 40 minut (štiri druge
bolnišnice so bile bližje kraju »nesreče«).

Simbolizem pri umoru Diane:

• Merovingi so v obdobju med leti 750 in 500 p. n. š. v Parizu zgradili podzemno dvorano za
čaščenje in žrtvovanje boginji Dijani. Dijana je boginja Lune in simbolizira žensko energijo.
Današnja  lokacija  podzemne  dvorane  je  tunel  Pont  de  l'Alma (Tunel boginje  Lune).  V
skladu s kultnim obredom je Diana  morala  umreti v tej podzemni dvorani,  kjer so včasih
žrtvovali  ljudi;  ponoči,  pod  Luno  in  v  avgustu.  Izkrvavela  je  do  smrti,  tako  kot  žrtve
žrtvovanj.

• Na kraju »nesreče« danes stoji kultni simbol prižgane bakle na črnem pentagramu.  

• Drugo ime za boginjo Dijano je Hekata, ki je ena glavnih božanstev satanistov. Križišča so
za  boginjo  Hekato  sveti  kraji  in  prostozidarji  pogosto  izvajajo  rituale  in  žrtvovanja  na
križiščih,  saj ta  simbolizirajo  energijske  točke  oz.  vrtince,  ki  nastanejo,  kjer  se  sekajo
Zemljini meridiani. Na mestu, kjer je umrla Diana, je pravi labirint razpotij. Diana je umrla
v  zgodnjih  jutranjih  urah  31.  avgusta.  Dan  za  žrtvovanje  Hekati  je  po  satanističnem
koledarju 13.  avgust,  ker pa satanisti  vse obrnejo  na glavo, dobimo 31. avgust.  Tako je
pozitivno  žensko  energijo  (ljubezen,  sočutje,  intuicijo),  ki  jo  je  poosebljala  Diana,
eliminirala negativna ženska energija (manipulacija, ritual, smrt), ki jo simbolizirajo Hekata
in razpotja.
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• Diana je  imela blond lase in  modre oči  ter  je bila po vsej  verjetnosti  multipla osebnost
(zavijanje z očmi, bulimija, spremembe telesne teže, samopoškodovanje).

Nekaj dejstev, ki jih je o princesi Diani povedala zaupnica Christine Fitzgerald:  

• Diana je poznala pravo (reptilsko) naravo britanske kraljeve družine Windsor.

• Diana je po  zaroki trpela za bulimijo,  ki je posledica  čustvenih problemov, in čustveno je
bila popolnoma na psu. Bulimija se pogosto pojavi pri ljudeh, ki so bili v mladosti žrtve
satanizma ali spolnih zlorab. 

• Kraljica Elizabeta je bila od Windsorjev skupaj s princem Filipom v satanizmu na najvišjem
položaju v tem delu Evrope, vendar je princ Filip po hierarhiji nižje od nje. 

• Elizabeta je bila bistveno starejša, kot so ljudje mislili. Kraljeva družina namreč ne umre,
ampak se prerodi. Gre za proces, podoben kloniranju – preprosto vzamejo kose mesa in
ponovno  zgradijo  telo  kos  za  kosom,  kar  je  lažje  kot  pri  ljudeh,  saj  so  kot  plazilci
hladnokrvni. Poznajo tudi vibracijo življenja in z njo manipulirajo. 

• Pri satanističnih ritualih so od  britanske  kraljeve družine sodelovali kraljica Elizabeta II.,
princ Filip, princ Charles, princesa Anna ter Camilla Parker Bowles.

• Višji rang v iluminatih od Elizabete II. ima Pindar.

• Pravi oče princa Charlesa naj bi bil Pindar. 

• Diano naj bi oplodil Pindar – tako naj bi rodila sina Williama.

• Ko se je  Diana  »ponesrečila«,  je  bila  noseča.  Po smrti  naj  bi odstranili  in  zaužili  njen
zarodek ter dele njenega telesa.

BOMBNI NAPAD V OKLAHOMI

Bombni napad v Oklahomi 19. aprila 1995 je bila »vaja« za 11. september 2001. Uradna razlaga je
bila,  da  je  zvezno  stavbo  Alfred  P.  Murrah  uničila  bomba  iz  amonijevega  nitrata,  ki  jo  je  v
tovornjaku  pred  stavbo  pripeljal  Timothy  McVeigh.  Napad  je,  tako  kot  »teroristični«  napadi
11. septembra 2001,  imel vse lastnosti tehnike problem–reakcija–rešitev:

1. Problem: »Teroristični« napad na ameriško zvezno stavbo, za katerega je bil takoj obtožen
Timothy McVeigh.

2. Reakcija: Ogorčenje ljudi, ki so verjeli uradni različici dogodkov.

3. Rešitev: Ukrepi za zmanjšanje državljanskih svoboščin, več moči za FBI, »protiteroristični«
zakoni,  sprostitev  omejitev  vojske  pri  kazenskem  pregonu  in  prepoved  dostopa
»protivladnih teroristov« do časopisov, zaslonov in mikrofonov.
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Zakaj je uradna razlaga nesmiselna:

• Bomba ni bila dovolj močna, da bi uničila stavbo, kar je bilo mogoče videti pri relativno
majhnem kraterju na mestu, kjer je pred eksplozijo stal tovornjak.

• Nekateri podporni stebri stavbe, ki so bili dlje stran od tovornjaka, so se podrli, medtem ko
se drugi, ki so bili tovornjaku bližje, niso. Bolj oddaljeni stebri so se lahko podrli le, če je bil
v ali na njih nastavljen eksploziv.

• Mnogo očividcev je slišalo več kot eno eksplozijo. Seizmografski podatki so pokazali dva
seizmična dogodka in logična razlaga zanju sta dve eksploziji.

• Potem ko so prispeli reševalci, so stavbo večkrat evakuirali, saj so v njej našli in deaktivirali
še druge bombe.

• Enota za deaktiviranje bomb je bila v bližini stavbe, še preden je bombo razneslo.

• Ruševine stavbe so hitro odstranili in tako preprečili preiskavo, ki bi razkrila, kaj se je v
resnici  zgodilo.  Ostanke  stavbe  so  zaščitili  vojska,  CIA  in  FBI,  tako  da  neodvisni
raziskovalci do nje niso imeli dostopa.

• Agenti FBI so takoj po napadu z okoliških kamer zasegli ves video material.

• Zakaj ravno tisti dan v stavbi ni bilo agentov Urada za alkohol, tobak in strelno orožje,
katerim naj bi se Timothy McVeigh maščeval za poboje v mestu Waco leta 1993? Ker so bili
vnaprej obveščeni, da bo do napada prišlo.

»TERORISTIČNI« NAPADI 11. SEPTEMBRA 20013

»Nič več ne bo tako, kot je, ker bo vse tako, kot ni. In obratno – kar je, ne bo več. In kar ne bo več, bo. Razumeš?«
(Lewis Carroll) 

Uradna različica dogodkov 11. septembra 2001 je bila do umetno ustvarjene »pandemije covid-19«
pravljica stoletja. Vsi, ki ji še vedno verjamete, ji po tem, ko boste prebrali spodnje vrstice, ne boste
več. Treba je vedeti, da agencije kot so CIA, FBI in NSA ter uradne »preiskave«, ki jih sprožijo
tisti, ki so za napade krivi, nimajo namena ljudem povedati resnice, ampak jo pred njimi skriti. To je
razlog, zakaj je FBI očividce, ki niso podprli uradne različice dogodkov, zastrahoval in jim ukazal
popolno tišino. Če bi FBI in ostale agencije hotele, da pride resnica na dan, bi ljudi spodbujale, naj
svoje zgodbe delijo. Ko neodvisni raziskovalci in strokovnjaki s posameznega področja pridejo do
ugotovitev, da je nemogoče, da so se stvari odvijale v skladu z uradno različico dogodkov, agencije
zgodbo preprosto spremenijo. 

Že George Orwell je v romanu  1984 opisal vojno, ki se nikoli ne konča – vojno proti terorizmu.
Dr. Richard Day je napovedal, da bodo terorizem uporabili v državah, ki ne bodo hotele sprejeti

3 Na temo »terorističnih« napadov 11. septembra 2001 priporočam ogled dokumentarcev The New Pearl Harbor, 
9/11 Suspects Jamesa Corbetta in 9/11: Decade Of Deception.
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transformacije družbe. »Teroristični« napadi 11. septembra 2001 so bili povod, ki je sprožil vojno v
državah Srednjega vzhoda, množične migracije, uničenje človekovih pravic, orwellovski nadzor in
cenzuriranje – vse to na podlagi laži. Nihče ne ve natančno, kaj se je zgodilo tistega usodnega dne,
ko je ugasnilo skoraj 3.000 življenj, ampak če hočemo dokazati zaroto, ni treba, da točno vemo, kaj
se je zgodilo – dovolj je, da dokažemo, da se uradna različica dogodkov ni mogla zgoditi.

Osnovne informacije

• Organizacija, odgovorna za zaščito severnoameriškega in kanadskega zračnega prostora, se
imenuje  NORAD  (Severnoameriško  poveljstvo  za  zračno  obrambo).  NORAD,  ki  ima
operativni center v gori Cheyenne Mountain, posreduje v primeru ugrabitve letala, kadar
letalo izgubi stik s kontrolo zračnega prometa ali brez razloga zavije iz začrtane smeri. V
operativnem centru so že leta 2001 imeli najnaprednejšo tehnologijo za sledenje in nadzor
na svetu; mednjo so npr. spadali senzorji, ki bi izdali opozorilo pred napadom izstrelkov, če
bi  jih  proti  Severni  Ameriki  izstrelili  iz  katerekoli  države  na  svetu.  Prav  tako  so  imeli
tehnologijo  za  izsleditev,  sledenje,  identifikacijo  in  katalogiziranje  vseh  predmetov  v
vesolju, ki jih je naredil človek. In ta ista organizacija se 11. septembra ni uspela odzvati niti
na eno »ugrabitev« letala, kljub temu, da je bil let 77 v zraku kar 80 minut?

• FAA (ameriška  Nacionalna  uprava  za  letalstvo)  je  skupaj  z  NORAD-om odgovorna  za
ugrabljena letala. Postopek v primeru ugrabitve je sledeč: koordinator za ugrabitve pri FAA
kontaktira Pentagon, Pentagon pa NORAD, ki izda povelje za takojšen vzlet lovcev, ki so na
nebu kjerkoli v ZDA v nekaj minutah. Do tega pride, če kontrolor izgubi stik s pilotom, če
letalo zavije 15° iz začrtane smeri ali če se dogaja nekaj, česar ni mogoče razložiti. Gre torej
za rutinski odziv, da se preveri, kaj se dogaja in kdo je za krmilom letala. Eno leto pred
11. septembrom se je to zgodilo 125-krat. Če ugrabljeno letalo ne uboga ukazov lovcev,
sledi sestrelitev. Zakaj niso 11. septembra lovci prestregli niti enega »ugrabljenega« letala? 

• Območje nad Pentagonom in Belo hišo (P-56) je omejen zračni prostor, kjer lahko letijo le
vojaška letala, ki oddajajo ustrezen signal; če letalo tega signala ne oddaja, ga sestrelijo. Gre
za najbolj varovan zračni prostor na svetu. Območje okrog Svetovnega trgovinskega centra
naj bi bil prepovedan zračni prostor. Pentagon in Belo hišo ravno tako varuje sistem raket
zemlja–zrak, ki se avtomatsko sproži, kadar neavtorizirano letalo prileti v tamkajšnji zračni
prostor. Kako je potem lahko 11. septembra  »let 77« trčil v Pentagon? 

• 11. septembra je v istem zračnem prostoru kot ugrabitve potekalo vsaj 12 vojaških vaj in
mnogo lovcev so v ta  namen  poslali v zračni  prostor nad Aljasko, Kanado in na druge
lokacije. Tako je bilo na radarjih v kontroli zračnega prometa mnogo simuliranih ugrabljenih
letal kot tudi dejansko »ugrabljenih« letal, kar je pri kontrolorjih povzročilo zmedo. Ko je
»let 11« trčil v severni stolp Svetovnega trgovinskega centa, so v NORAD-u mislili, da gre
za  vojaško  vajo.  Scenariji  za  vaje  so  med  drugim vključevali  ugrabitev  dveh  potniških
Boeingov  747;  ugrabljena  letala,  ki  imajo  za  cilj  New  York,  in  trk  letala  v  stavbo  v
Washingtonu. Zakaj so vojaške vaje, ki navadno potekajo oktobra ali novembra, potekale
11. septembra?   
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• Vsako  letalo  je  opremljeno  z  dvema  črnima  skrinjicama  (ki  sta  oranžne  barve):
snemalnikom tehničnih podatkov o letu, ki beleži hitrost, višino in smer; in snemalnikom
glasu  v  kabini,  ki  hrani  vsaj  zadnjih  30  minut  pogovorov  in  aktivnosti  v  kabini.  Črne
skrinjice so zasnovane tako, da preživijo trk ali strmoglavljenje letala. Nahajajo se v repu
letala  in  narejene  so  iz  nerjavečega  jekla,  titana  in  aluminija.  Črne  skrinjice  preživijo
temperaturo  do  1.093  °C  do  ene  ure,  slano  vodo  vsaj  30  dni  in  trk  z  G-silo  3.400  g
(astronavti so pri vzletu izpostavljeni G-sili 6 g). Zakaj so potem po podatkih FBI preživeli
le snemalnika tehničnih podatkov letov 77 in 93 ter snemalnik glasu v kabini leta 93? 

• Operacija  Northwoods:  Pentagonov  dokument  iz  leta  1962  je  razkril,  kako  je  ameriška
vojska nameravala uporabiti brezpilotna letala, da bi ustvarila iluzijo, da je Kuba napadla
ZDA in tako upravičila napad nanjo  ter odstranitev Fidel Castra. Načrt je bil,  da civilno
letalo vzleti s civilnega letališča. Med letom bi ga, ne da bi to zaznal radar, zamenjalo na
daljavo vodeno letalo,  ki  bi  nad Kubo začelo oddajati  klic  v sili,  ker naj bi  ga napadel
kubanski MiG. Oddajanje klica v sili bi prekinilo uničenje letala, ki bi ga sprožili radijski
signali. Prvotno letalo bi pristalo v vojaški letalski bazi, kjer bi potniki izstopili. Vodenje na
daljavo omogoča popoln nadzor nad letalom in prepreči, da piloti ponovno dobijo nadzor
nad njim. Na daljavo je mogoče onemogočiti vnos kode za ugrabitev, izključiti transponder
in letalu na radarju kontrole zračnega prometa dodeliti drugo kodo in identiteto. Vodenje na
daljavo je  bilo  ameriški  vojski  na voljo  od konca 50-ih let  prejšnjega stoletja.  Treba je
vedeti, da je tehnologija, ki je na voljo kultu, več deset let naprednejša od tiste, za katero
ljudje mislimo, da je najnovejša. 

Uradna razlaga letov 11 in 175

Ob 7:59 je let 11 družbe American Airlines, Boeing 767, vzletel z letališča Logan International v
Bostonu  v  smeri  proti  Los  Angelesu.  Prvi  znaki  težav  so  se  pojavili  ob  8:13,  ko  so  pilotoma
naročili, naj se dvignejo na višino 10.668 m, vendar se nista odzvala. Pilota nista vnesla kode 7500,
kar je protokol v primeru ugrabitve; prav tako je ob 8:20 nekdo izključil  transponder (radarski
odzivnik), ki omogoča natančno lociranje letala (brez transponderja je mogoče spremljati le lokacijo
letala, ne pa tudi njegove višine in identitete), in letalo je zavilo proti New Yorku. Ob 8:46 naj bi
»let 11« trčil med 93. in 99. nadstropje severnega stolpa Svetovnega trgovinskega centra. Ob 10:28
se je severni stolp podrl, uradno zato, ker je letalo poškodovalo njegovo konstrukcijo in ker je ogenj
od letalskega goriva oslabil jeklene podporne stebre, kar je povzročilo, da je eno nadstropje padlo
na drugega in povzročilo podrtje celotnega stolpa. Letalo naj bi pilotiral Egipčan Mohamed Atta.

Ob 8:14 je let 175 družbe United Airlines, Boeing 767, vzletel z letališča Logan International v
Bostonu v smeri proti Los Angelesu. Ob 8:42 je »let 175« zavil za 180° in poletel proti New Yorku.
Tako kot  pri  letu  11 je  nekdo izključil  transponder  in  pilota  nista  vnesla  kode 7500 za primer
ugrabitve.  Ob 9:03 naj  bi  »let  175« trčil  med 75.  in 85.  nadstropje južnega stolpa Svetovnega
trgovinskega centra, ki se je podrl ob 9:59, uradno iz istega razloga kot severni stolp.

47-nadstropna stavba 7 Svetovnega trgovinskega centra, ki je letalo ni zadelo, se je podrla ob 17:20,
uradno zaradi požara v pisarnah, ki naj bi ga povzročile razbitine zrušenih dvojčkov. 
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Zakaj je uradna razlaga nesmiselna:

• Dvojčka Svetovnega trgovinskega centra  sta  bila  zasnovana tako,  da preživita  hurikan s
hitrostjo 225 km/h, trk letala in bombardiranje.

• »Boeing 767«, ki naj bi trčil v severni stolp (»let 11«), je tik pred trkom letel s hitrostjo
795 km/h; »Boeing 767«, ki naj bi trčil v južni stolp (»let 175«), je tik pred trkom letel s
hitrostjo 943 km/h. Obe hitrosti sta bistveno višji od hitrosti, ki jo kot varno zgornjo mejo za
letenje  neposredno nad tlemi navaja Boeing.  Kadar se varno zgornjo hitrost  (666 km/h)
prekorači,  postane  strukturna  integriteta  letala  ogrožena,  kar  pomeni,  da  začne  letalo
razpadati, saj ni ustvarjeno za tako visoke hitrosti pri taki gostoti zraka in zračnemu uporu.
Povedano drugače:  letali,  ki  sta  vzleteli,  nista  mogli  neposredno nad tlemi  leteti  s  tako
hitrostjo kot letali, ki sta trčili v dvojčka.

• Ljudje, ki so videli »let 175«, ki je trčil v južni stolp, so povedali, da letalo ni izgledalo kot
potniško letalo, ampak da je šlo za sivo letalo brez oken in napisov.

• Skupina strokovnjakov z imenom Piloti za resnico o 11. septembru dvomi, da je ostanek
motorja, ki so ga našli med ostanki dvojčkov, res ostanek Boeingov 767. Ostanek motorja
naj bi bil od Boeinga 747 Jumbo Jet, ki lahko doseže bistveno višje hitrosti kot Boeing 767.
Verjetno je ameriška vojska letali nadgradila z močnejšimi motorji in močnejšim trupom, da
sta lahko pri tako visokih hitrostih ohranili strukturno integriteto.

• Jeklo se tali pri 1.538  °C, letalsko gorivo pa gori z maksimalno temperaturo 927  °C, kar
pomeni, da se jeklena konstrukcija dvojčkov ni mogla staliti zaradi vročine od letalskega
goriva.  Eksplozij  v  dvojčkih  ni  povzročilo  goreče  letalsko  gorivo,  saj  je  večina  goriva
izgorela  ob  trku  v  eksploziji  zunaj  stavbe.  Gasilci,  ki  so  se  povzpeli  do  78.  nadstropja
južnega stolpa, so poročali o blagih plamenih, ki so goreli z nizko temperaturo. Dokaz o
nizkih temperaturah je bil tudi črn dim, ki se je kadil skozi okna; črn dim namreč pomeni, da
ogenj nima dovolj kisika, da bi se razplamtel. 

• Če bi se nadstropja res podrla eno na drugega kot palačinke, bi med njimi, sploh na začetku,
prišlo  do upora.  415 m visoka dvojčka sta  se podrla  s  hitrostjo  prostega pada (v okrog
10 sekundah), kar je mogoče pri nadzorovanem rušenju, kjer ni upora spodnjih nadstropij.
Pri nadzorovanem rušenju se eksploziv namesti na ključna mesta v stavbi, tako da se stavba
zruši sama vase in pade tako, da je na okoliških stavbah čim manj škode. Za nadzorovana
rušenja je značilen oblak prahu, ki smo ga lahko videli pri podrtju dvojčkov, in rahel zamik
med eksplozijo in podrtjem. Gasilci, policisti in reševalci so pred in med podrtjem slišali
eksplozije  in  avla  severnega  stolpa  je  bila  po  pričevanju  gasilcev  in  reševalcev  pred
zrušenjem tako uničena, kot da bi v njej razneslo bombo.

• Profesor Steven Jones je predlagal, da so pri zrušenju dvojčkov uporabili termit, super termit
ali termat, ki gorijo zelo hitro in z zelo visoko temperaturo. Ko so čistili ruševine, so delavci
še več tednov po zrušenju videli luže staljenega jekla, zlasti v kleteh podrtih stavb in na dnu
jaškov  za  dvigala,  kjer  sta  dvojčka  stala.  Jones  je  analiziral  dele  staljenega  železa  v
ruševinah in ugotovil, da vsebujejo elemente, značilne za naštete zmesi. Preden se je južni
stolp podrl, je bilo mogoče videti, kako je z njega ob robu teklo staljeno jeklo. 324.935 m3
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betona je med podrtjem razpadlo v prah. Gasilci in reševalci niso v razbitinah našli niti ene
mize, stola, telefona ali drugega prepoznavnega predmeta, kljub temu, da je šlo za takrat
največji poslovni stavbi na svetu. 

• Druga  možnost  je,  da  so  za  zrušenje  uporabili  usmerjeno  energijsko  orožje.  Podobno
tehnologijo je razvil Nikola Tesla, ki je rekel, da lahko proizvede toliko energije, kot se je
sprosti pri eksploziji 10 megaton TNT. Tesla je umrl v hotelski sobi v New Yorku, njegove
raziskave pa so zasegle ameriška vojska, vlada in obveščevalne službe. Tisti, ki so zrežirali
napade,  so  zagotovo  imeli  tehnologijo,  da  so  dvojčka  spremenili  v  prah.  Ena  največjih
zagovornic, da je šlo za uporabo usmerjenega energijskega orožja, je dr. Judy Wood, ki je
leta 2005 izdala knjigo z naslovom Where Did The Towers Go? (Kam sta izginila stolpa?)
Njene utemeljitve, zakaj naj ne bi šlo za nadzorovano rušenje, so med drugim: 

◦ Stolpa sta se spremenila v prah med  rušenjem. Zgolj majhen del od 1,25 milijona ton
jekla, betona, aluminija in ostalega materiala je doseglo tla.

◦ Dvojčka sta stala nad jezom in če bi se podrla, preden sta postala prah, bi jez počil in
območje bi poplavilo.

◦ Ko so leta  2000 z nadzorovanim rušenjem podrli  stadion Kingdome v Seattlu,  je  to
imelo seizmični učinek 2,3 po Richterjevi lestvici. Ko se je podrl južni stolp, so izmerili
seizmični učinek 2,1 po Richterjevi lestvici, kar je zelo malo, glede na to, da je imel
stolp kar 30-krat večjo potencialno energijo kot stadion. Poleg tega sta bila garaža in
nakupovalni center pod južnim stolpom nedotaknjena.

• Vozila do sedem ulic stran od Svetovnega trgovinskega centa so bila obrnjena na streho ter
izgorena (in to ne od ognja). Nekatera vozila so bila na enem delu ožgana in na drugem ne;
zraven  njih  so  bila  nedotaknjena  drevesa  in  ulične  luči.  Motorji  so  se  stopili  skupaj  z
drugimi deli avtomobila, kar se pri klasičnih požarih ne zgodi; mnogo avtomobilov je ostalo
brez laka. O podobnih prizorih so ljudje leta 2018 poročali  iz Kalifornije, kjer so divjali
požari, ki naj bi jih povzročila usmerjena energijska orožja. Tam so hiše pogorele do tal,
medtem ko so bile sosednje hiše nedotaknjene.

• Nekatere priče so poročale, kako jih je zajel val energije in jih vrgel po ulici; ljudje so ravno
tako poročali o sunkih toplega vetra. Woodova trdi, da pokanje, ki so ga ljudje slišali med
podrtjem,  pri  uporabi  usmerjenih  energijskih  orožij  povzroči  struktura  stavbe,  ki  začne
razpadati.  Sprašuje  se,  če  niso  ljudje  skočili  iz  dvojčkov  zaradi  učinka  mikrovalovne
energije, ki na koži povzroči občutek opeklin (iste frekvence uporablja omrežje 5G).

• Odčitki magnetometrov na šestih postajah na Aljaski so pokazali, da se je magnetno polje
okrog Svetovnega trgovinskega centra pred trkom »leta 11« v severni stolp začelo pačiti. Ko
sta se stolpa podrla, so bili senzorji popolnoma zmešani; stanje se je umirilo šele po podrtju
stavbe 7.

• Stavba 7 se je uradno podrla zaradi požara v pisarnah, čeprav je ogenj ugasnil eno uro prej,
preden se je zrušila. Požar ni niti prej niti kasneje povzročil, da bi se katerakoli stavba iz
jekla zrušila, čeprav je gorela dlje časa in z višjo temperaturo (stolp Windsor v Madridu je
gorel skoraj 24 ur, pa se ni zrušil). 
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• Pred in med podrtjem stavbe 7 so priče poročale o več eksplozijah. Michael Hess in Barry
Jennings sta bila ujeta v osmem nadstropju, potem ko je v enem od spodnjih nadstropij
razneslo bombo, ki je uničila stopnišče. Glede na uradno poročilo naj bi se stavba 7 podrla
zaradi požara med sedmim in devetim nadstropjem, vendar sta Michael in Barry v osmem
nadstropju gasilce brez težav pričakala nepoškodovana. Med čakanjem sta v stavbi slišala
več eksplozij in ko so ju rešili, so šli skozi avlo, ki je bila povsem uničena. 

• Mnogo gasilcev in reševalcev je pred zrušenjem stavbe 7 vedelo, da bo do njega prišlo. Jane
Standley, dopisovalka za BBC, je o tem, da se je stavba 7 podrla, poročala 26 minut prej,
preden so jo zrušili. Prvi dve sekundi je stavba padala s hitrostjo prostega pada, v celoti pa
se je podrla v malo manj kot sedmih sekundah. Pri stavbi 7 je šlo za  očitno  nadzorovano
rušenje, kar je v enem od intervjujev »ušlo« celo njenemu lastniku Larryju Silversteinu.
Prav tako je Silverstein javno dejal, da je začel novo stavbo 7 načrtovati že leta 2000. 

Uradna razlaga leta 77

Ob 8:20 je let 77 družbe American Airlines, Boeing 757, vzletel z letališča Dulles International v
Washingtonu.  Okrog 8:50 sta  se  pilota  nehala  odzvati  in  šest  minut  kasneje  je  nekdo izključil
transponder; pilota ravno tako nista vnesla kode za ugrabitev. 80 minut po vzletu, ko se je »let 77«
približeval Pentagonu, je »letalo« ostro zavilo, se strmo spustilo praktično do tal, preletelo avtocesto
in podrlo kandelabre uličnih luči, preden je ob 9:43 trčilo v petnadstropni del Pentagona. »Letalo«
naj bi pilotiral Savdijec Hani Hanjour. 

Zakaj je uradna razlaga nesmiselna:

• Zakaj bi »teroristi« let 77 ugrabili tako zgodaj in še 45 minut leteli, preden so »letalo« trčili
v Pentagon, glede na to, da je odzivni čas NORAD-a zelo kratek? Če so bili »teroristi« res
tako dobro informirani in organizirani, bi morali vedeti, da NORAD v primeru ugrabitve
letalo sestreli.

• Del Pentagona, ki ga je »let 77« zadel, so malo pred napadom obnovili in ojačali,  da bi
stavbo zaščitili pred terorističnimi napadi. Ta del Pentagona je na nasprotni strani od tistega,
kjer so bili Donald Rumsfeld, vojaški vrh in nacionalni vojaški komandni center. »Letalo« je
zadelo tisti del stavbe, kjer so delali računovodje, ki so skušali ugotoviti, kam je izginilo
2,3 bilijona dolarjev Pentagonovega proračuna, o čemer so mediji javno poročali dan pred
napadom (in z napadom preusmerili pozornost). Bi pametni »teroristi« res ciljali del stavbe,
kjer delajo računovodje, in ne tistega, kjer je velika živina?

• Haniju  Hanjouru,  ki  naj  bi  pilotiral  let  77,  je  inštruktor  letenja  šest  tednov pred
11.  septembrom  zavrnil  prošnjo  za  izposojo  enomotornega letala,  saj  so  bile  njegove
letalske sposobnosti tako slabe; prav tako so mu iz istega razloga večkrat zavrnili licenco za
pilota. To je isti Hani Hanjour, ki naj bi po podatkih FBI pri visoki hitrosti tik nad zemljo z
Boeingom 757 naredil 270-stopinjski obrat, česar ne bi zmogli niti profesionalni piloti, ki
imajo za sabo več tisoč ur letenja. 
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• Okrog Pentagona je 85 kamer, ki jih je takoj po napadu zasegel FBI. Eden od virov trdi, da
naj bi bile vse kamere razen ene izključene. 

• Pentagon varuje sistem raket  zemlja–zrak,  ki  se avtomatsko sproži,  kadar neavtorizirano
letalo prileti v tamkajšnji zračni prostor. Zakaj se sistem 11. septembra ni aktiviral?

• Skupina strokovnjakov z imenom Piloti za resnico o 11. septembru je ugotovila, da tehnični
podatki o »letu 77« niso bili z leta 77, ampak so morali biti z drugega letala, ki je imelo
GPS. Leta 2001 potniška letala GPS niso imela, so ga pa imela vojaška letala, kar bi tudi
razložilo,  zakaj  se v Washingtonu ni sprožil  sistem raket  zemlja–zrak,  saj  vojaška letala
oddajajo signal, ki dovoljuje let v omejenem zračnem prostoru.

• Piloti  za  resnico  o  11.  septembru  dvomijo,  da  je  ostanek  motorja,  ki  so  ga  našli  pred
Pentagonom,  res  ostanek  »Boeinga  757«,  ki  naj  bi  vanj  trčil.  Motor,  ki  so  ga  našli  v
razbitinah, uporabljajo vojaška letala in izstrelki.

• Priče, ki so bile v času »trčenja« v Pentagonu, niso videle letala ali letalskih delov; pravijo,
da je počilo tako, kot da bi razneslo bombo. Najbolj verjetno je, da je eksplozijo povzročil
manevrirni izstrelek ali bomba. Manevrirni izstrelek lahko leti tako nizko, stabilno, natančno
in z visoko hitrostjo, kot se je to zgodilo tistega dne.

• »Boeing  757«,  ki  naj  bi  trčil  v  Pentagon,  ima  razpon  kril  38  metrov,  odprtina  v  steni
Pentagona pa je bila velika med 3,5 in 4,9 metra.

• Pet postaj, ki merijo seizmične dogodke in so od Pentagona oddaljene med 63 in 350 km, ni
zabeležilo jasnega seizmičnega signala, ki bi nakazoval trk letala v Pentagon.

• Po podatkih očividcev je bilo razbitin tako malo, da bi jih lahko naložili na malo več kot en
tovornjak. Ostanki »letala« so bili tako majhni, da so jih lahko pobrali z roko.

Uradna razlaga leta 93

Ob 8:42 je let 93 družbe United Airlines, Boeing 757, poletel z letališča Newark v New Jerseyu v
smeri San Francisca. Let 93 je bil edini let, ki so ga predčasno obvestili, da obstaja nevarnost vdora
v kabino. Letalo naj bi »ugrabili« okrog 9:10; okrog 9:40 je nekdo izključil transponder in pilota
nista vnesla kode za ugrabitev. Potniki naj bi »ugrabitelje« napadli in ob 10:03 oz. 10:06 (odvisno
od vira) je »let 93« strmoglavil na polje v Shanksvillu v Pensilvaniji s hitrostjo 925 km/h. 

Zakaj je uradna razlaga nesmiselna:

• Na kraju »strmoglavljenja« ni bilo  kosov letala,  trupel,  krvi,  vonja po letalskem gorivu,
ognja ali črnega dima, temveč le krater v velikosti med 4,5 in 6 m x 3 m. Trava in drevesa v
neposredni bližini niso bila požgana.

• Obleke, knjige, papir in kar je izgledalo kot človeški ostanki so prebivalci našli do 13 km
stran od kraja »strmoglavljenja«; eno tono težak del motorja so našli več kot 1,6 km stran.
Logična razlaga za to  bi bila,  da so letalo v zraku sestrelili  ameriški  lovci.  Očividci so
poročali o eksplozijah, ki so jih slišali, preden je letalo strmoglavilo. Več ljudi je prav tako
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opazilo majhno belo vojaško letalo, ki se je po strmoglavljenju »leta 93« hitro in strmo
dvignilo.

• Obstaja  verjetnost,  da  je  bil  krater  namenjen  odvračanju  pozornosti  in  da  je  letalo
strmoglavilo v bližini. Raziskovalec Christopher Bollyn trdi, da je letalo strmoglavilo 100 m
stran od kraterja, v gozdu, kjer je pogorela hiša Barryja Hooverja, ki je po njegovih besedah
izgledala tako, kot da bi jo opustošil tornado.  

• Dva tedna po »strmoglavljenju« je FBI trdil,  da so izkopali  95 % letala.  Izkopavanje je
potekalo v popolni tajnosti in območje nekaj kilometrov okrog kraja »strmoglavljenja« so
zavarovali policisti in vojaki. Slik razbitine, ki naj bi jo premestili v Iron Mountain, niso
nikoli objavili.

Ostale anomalije, protislovja in »naključja«

• Isser Harel, oče izraelske obveščevalne službe, je leta 1979 napovedal, da bodo muslimani
izvedli  teroristični  napad  na  najvišjo  stavbo  v  New  Yorku,  ki  je  simbol  svobode  in
kapitalizma.  V islamski  teologiji  ima pomembno vlogo falični  simbol,  ki  sta  ga v New
Yorku predstavljala dvojčka, zato naj bi ju uničili.

• V eni  od  epizod  televizijske  serije  The  Lone  Gunmen  iz  leta  2001  je  skupina  znotraj
ameriške vlade na daljavo ugrabila ameriško potniško letalo s ciljem, da ga strmoglavijo v
Svetovni trgovinski center in za napad okrivijo arabske teroriste ter tako upravičijo vojno.
Le od kje jim ideja za scenarij?

• Vsa letala imajo knjigo vzdrževanja in vsi deli letala (tudi črne skrinjice) imajo serijsko
številko,  ki  se  jo  primerja  s  serijsko  številko  v  knjigi  vzdrževanja.  Nobenega  od  letal,
udeleženih v napadih 11.  septembra,  niso identificirali.  Zakaj? Ker  bi  tako dokazali,  da
letala,  ki  so zjutraj  vzletela  z  letališč,  niso bila  ista  kot  letala,  ki  so trčila  v  stavbe  oz.
strmoglavila. 

• Po podatkih FBI naj črne skrinjice letal,  ki sta trčili v dvojčka Svetovnega trgovinskega
centra, trka ne bi preživele oz. naj bi se izgubile. Gasilci so v ruševinah dvojčkov našli tri od
štirih črnih skrinjic, ki jih je zasegel FBI in ukazal popolno tišino. 

• Sistem ACARS omogoča posredovanje kratkih sporočil med letali v zraku in postajami na
tleh, pri čemer dobi letalo sporočilo z najbližje postaje. Podatki sistema ACARS kažejo, da
je »let 93« zadnje sporočilo prejel ob 10:10 (strmoglavil naj bi ob 10:03 oz. 10:06) in to s
postaje v Illinoisu, ki je od Shanksvilla, kjer naj bi »let 93« strmoglavil, oddaljen 805 km.
»Let 175« je zadnje sporočilo dobil 20 minut po tem, ko naj bi trčil v južni stolp Svetovnega
trgovinskega centra, in to s postaje mednarodnega letališča v Pittsburghu. 

• FBI je na začetku trdil, da so potniki pri klicanju z letal (večina z leta 93) uporabili mobilne
telefone, vendar leta 2001 z mobilnim telefonom ni bilo mogoče telefonirati z višine, na
kateri  naj  bi  letala  v  času  klicev  letela  (poskusi  so pokazali,  da  iz  potniškega  letala  ni
mogoče klicati višje od 305 m). FBI je potem spremenil zgodbo in sicer naj bi vsi potniki
razen dveh klicali z letalskega telefona, vendar Boeingi 757 z njimi niso bili opremljeni.
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Obstaja možnost, da so bili klici, ki naj bi jih potniki opravili, ponarejeni s pomočjo tehnike
replikacije glasu. Za repliciranje potrebuješ edinstveno frekvenco glasu osebe, ki ga želiš
ponarediti. Replikacija omogoča, da govori druga oseba, zveni pa tako, kot da bi govorila
oseba, katere glas ponarejamo. Druga možnost je, da so potniki klicali potem, ko so pristali
v vojaški letalski bazi. To bi razložilo, zakaj je bil njihov glas miren, brez čustev in zakaj na
posnetku ni bilo hrupa letala. Tretja možnost je, da so bili potniki, ki so klicali, del vojaških
vaj in da so bili napadi namišljeni, kar bi razložilo nasprotovanja v njihovih pripovedih. 

• Telefonska  zveza  med Liso Jefferson in  Jeremyjem Glickom je  ostala  odprta  do  10:49,
»let 93« pa naj bi strmoglavil ob 10:03 oz. 10:06. Zapisi telefonskih pogovorov kažejo, da je
»Todd Beamer« še 19-krat klical potem, ko je »let 93« strmoglavil.

• Potni  list  enega  od  »ugrabiteljev«  »leta  11«,  ki  je  trčil  v  severni  stolp,  so  našli
nepoškodovanega nekaj ulic stran. Trka po podatkih FBI ni preživela nobena črna skrinjica,
ki  so  zasnovane  v  ta  namen,  in  1,25  milijona  ton  jekla,  betona,  aluminija  in  ostalega
materiala se je med zrušenjem spremenilo v prah, potni list pa je ostal nepoškodovan. Kdo
pravi, da bog ni na strani Američanov? 

• Po podatkih FBI je šlo za 19 ugrabiteljev, islamskih fanatikov, pretežno iz Saudove Arabije,
ki  naj  bi  bili  v  sveti  vojni  proti  Ameriki.  FBI  je  objavil  le  delne  sezname potnikov  in
nobeden od njih ni vseboval imen »teroristov«, ki naj bi bili  za napade krivi.  Prav tako
nobenega od »ugrabiteljev« niso zasačile kamere na letališčih, ko so čakali  na let  ali se
vkrcavali v letalo. Zaposleni na letališču se ne spomnijo, da bi tistega dne opazili moške
srednjevzhodnega videza.  Nekatere »ugrabitelje«,  ki  jih  je  FBI imenoval,  so po napadih
videli  žive,  zato  je  FBI  njihova  imena  večkrat  spremenil.  Takratni  direktor  FBI  Robert
Mueller je povedal, da primer proti 19 obtoženim »teroristom« ne bi zdržal na sodišču, saj
FBI do danes ni predložil niti enega dokaza, da so se »teroristi« sploh vkrcali na letala. 

• Mohameda  Atto,  ki  naj  bi  pilotiral  let  11,  so  oče  in  prijatelji  opisali  sledeče:  miren,
sramežljiv, pobožen, nežen, vljuden, introvertiran, neagresiven, humanist in musliman, ki se
ni nikoli rokoval z ženskami. »Atta«, kot ga je opisal FBI, je bil pijanec, ki je snifal drogo,
jedel  svinjino,  redno  obiskoval  striptiz  bare  in  bil  v  razmerju  z  belopolto  Američanko
Amando Keller. Gre več kot očitno za ukradeno identiteto. Za Atto in druge »teroriste« so
verjetno uporabili dvojnike (plastična operacija dela čudeže), saj so različne »Atte« in druge
»ugrabitelje« istočasno videli na različnih lokacijah, celo v različnih državah. Za dvojnike so
imeli na razpolago dovolj moških iz Srednjega vzhoda, ki jih je po zalivski vojni leta 1991 v
ZDA pripeljal George Bush st.

• Larry Silverstein, ultra sionist in prijatelj Benjamina Netanjahuja, je zgolj nekaj tednov pred
11.  septembrom  vzel  v  najem  dvojčka  Svetovnega  trgovinskega  centra  in  povečal
zavarovalnino  v  primeru  terorističnega  napada  na  3,55  milijard  dolarjev.  Kupčija  je
vključevala tudi, da lahko stolpa v primeru podrtja ponovno zgradi. Na prvi pogled se je
zdelo,  da je to  slaba naložba,  saj  dvojčka nista bila  polno zasedena,  bila sta tehnološko
zastarela in polna azbesta, odstranitev katerega bi stala 200 milijonov dolarjev. Potem ko sta
se dvojčka podrla, je Silverstein zahteval izplačilo v višini dvakratne zavarovalnine, saj naj
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bi šlo za dva ločena napada. Na koncu so mu izplačali 4,56 milijard dolarjev, s čimer je
lahko zgradil nova stolpa.

• Cene delnic letalskih družb, udeleženih v »terorističnih« napadih, bi po njih logično padle.
Med  šestim in  sedmim septembrom je  4.744  ljudi  špekuliralo,  da  bodo  delnice  družbe
United Airlines padle in samo 396, da bodo zrasle. Tri dni kasneje je 4.516 ljudi špekuliralo,
da  bodo  delnice  družbe  American  Airlines  padle  in  samo  748,  da  bodo  zrasle,  kar  je
predstavljalo šestkrat večje število špekulacij kot po navadi. 

• Larryja Silversteina, ki je vsako jutro zajtrkoval v restavraciji severnega stolpa Svetovnega
trgovinskega centra, 11. septembra tam ni bilo, ker je imel »termin pri dermatologu«; župana
San Francisca Willia Browna so 10. septembra opozorili, naj bo previden, če bo naslednji
dan  potoval  z  letalom;  večer  pred  napadom je  skupina  najpomembnejših  Pentagonovih
uradnikov iz varnostnih razlogov lete odpovedala; FBI je državnemu tožilcu in ultra sionistu
Johnu Ashcroftu svetoval, naj 11. septembra ne leti s komercialnimi letali; banka Goldman
Sachs je svojim uslužbencem 10. septembra poslala memorandum, v katerem jih je pozvala,
naj se držijo stran od ameriških vladnih stavb; ameriške oblasti so avtorju Salmanu Rushdiu
en teden pred napadi prepovedale notranje lete po Ameriki in Kanadi; dva zaposlena pri
izraelskem podjetju Odigo, ki je imelo pisarne dve ulici stran od dvojčkov, sta dve uri pred
napadi dobila sporočilo, da bo do njih prišlo; skupina ameriške Zvezne agencije za krizno
upravljanje (FEMA) je 10. septembra prispela v New York, saj so imeli za 11. september
predvidene vaje. CIA in FBI trdita, da za napade nista vedeli.

• Ko je letalo trčilo v severni stolp Svetovnega trgovinskega centra, so v parku Liberty State v
kraju Jersey City, čez reko Hudson od Svetovnega trgovinskega centra, opazili moške, ki so
klečali na strehi kombija, snemali katastrofo, vzklikali, se smejali in se slikali z gorečima
stolpoma v ozadju. Šlo je za pet Izraelcev – dva od njih sta bila Mosadova agenta – ki jih je
policija  kasneje  aretirala.  Ena  od  slik  agenta  Sivana  Kurzberga  je  bila  narejena
10.  septembra,  kar  pomeni,  da so »plesoči  Izraelci« vedeli,  da bo do napada prišlo.  Po
71 dneh sta ultra sionista Michael Chertoff in John Ashcroft »plesoče Izraelce« izpustila iz
pripora.

• Letalo izraelske letalske družbe El Al je 11. septembra ob 16:11h poletelo z newyorškega
letališča JFK v Tel Aviv. Prav tako je tistega popoldneva Bin Ladnova družina poletela z
bostonskega letališča Logan v Saudovo Arabijo. Vse to se je zgodilo po tem, ko je FAA
prizemljila vsa civilna letala.

• Osama Bin Laden in Al Kaida sta bila kot odgovorna za napade imenovana nekaj minut po
tem, ko je do njih prišlo (problem–reakcija–rešitev). Skupina Al Kaida ni nikoli obstajala,
ampak si jo je izmislila CIA. FBI je takoj po napadih okrivil 19 arabskih »ugrabiteljev«,
istočasno pa  je  trdil,  da  ni  vedel,  da  bo  do napadov prišlo.  FBI  je  priznal,  da  ni  imel
nobenega dokaza, da je za napade kriv Osama Bin Laden; prav tako ni imel dokazov, ki bi
napade povezovali z Afganistanom. Bin Laden je imel okvarjeno ledvico in je potreboval
dializo; imel naj bi tudi Marfanov sindrom. Umrl je pred ameriškim napadom na Afganistan
leta 2001 (uradno naj bi ga ubili ameriški specialci leta 2011).
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• Newyorški župan Rudolph Giuliani in Agencija za varovanje okolja sta vedela, da je po
sesutju dvojčkov nevarno vdihovati strupen zrak, poln azbesta, pa vendar sta na točko nič
poslala gasilce in reševalce. Po podatkih iz leta 2018 ima raka skoraj 10.000 gasilcev in
reševalcev;  2.000  jih  je  zaradi  njega  že  umrlo.  Za  rakom  je  ravno  tako  umrlo  veliko
reševalnih psov.

• Kazenski senat pod vodstvom ultra sionista Michaela Chertoffa, FBI pod vodstvom Roberta
Muellerja  in  administracija  newyorškega župana Rudolpha Giuliania  so  dopustili,  da  so
jeklo od podrtih dvojčkov skupaj z dokazi hitro odstranili s točke nič. Do junija 2002 so več
kot 16 milijonov ton jekla in drugih ostankov prepeljali na odpad v New Jerseyu, od kjer so
jih z ladjami prepeljali v Azijo, kjer so jih stalili. Chertoff je ravno tako zasegel ostanke letal
in  družinam umrlih  zavrnil  dostop  do dokazov ter  tako onemogočil  preiskavo.  Za  hiter
odvoz materiala s točke nič je bil ravno tako odgovoren ultra sionist Richard Sheirer, ki je
bil na čelu reševanja in čiščenja. Dokaze se je tako mudilo uničiti, da so voznika tovornjaka,
ki si je za kosilo vzel malo več časa kot po navadi, odpustili.

• Ultra sionist Michael Chertoff je takoj po napadih naročil aretacijo nedolžnih muslimanov in
s tem promoviral zgodbo, da so za napade krivi oni ter tako upravičil vojno na Srednjem
vzhodu. Prav tako se je Chertoff odločil, da ne bo kazensko preganjal »plesočih Izraelcev«
in dvesto izraelskih »študentov likovne umetnosti«, ki so jih aretirali pred in po napadih.
Prvi  odziv  na  napade  je  bilo  sprejetje  zakona  Patriot  Act,  kar  je  predstavljalo  začetek
uničevanja  pravic  in  svoboščin  pod  pretvezo  »zaščite  Američanov  pred  terorizmom«.
Namen zakona je bil tako razširiti definicijo terorista, da vključuje tudi mirne protestnike;
zakon je ravno tako uvedel izraz »domači terorizem«. Patriot Act, katerega glavni avtor je
bil Chertoff, je bil podpisan en mesec po napadih in več kot očitno sestavljen že bistveno
prej. 

• Družinam umrlih, ki so zahtevale civilno tožbo, so ponudili vladno nadomestilo v zameno,
da tožbe ne bi vložile, saj bi tako ozadje napadov in dokaze (interne dokumente in izjave)
razkrili  na  javni  obravnavi.  Skoraj  sto  družin  se  s  tem ni  strinjalo.  Na  čelu  pravdnega
postopka o 11. septembru je bil ultra sionist Alvin K. Hellerstein (ob podpori ultra sionista
Kennetha R. Feinberga), ki je poskrbel, da ni do sodišča prišel niti en primer – v obdobju
desetih let so bili vsi rešeni zaupno. 

• Kje so bili v času napadov tisti, ki so bili odgovorni za zaščito ZDA? Predsednik George
Bush ml. je bil na osnovni šoli v Sarasoti na Floridi, kjer je skupaj z učenci bral pravljice o
kozlu, ki je satanističen simbol in predstavlja Bafometa. Potem se je vkrcal na predsedniško
letalo Air Force One in odletel v letalsko bazo v Louisiani in nato na Nebrasko; v Belo hišo
je prispel šele ob 19h zvečer. Podpredsednik Dick Cheney naj bi bil v Beli hiši in za napade
naj bi mu povedala tajnica. Obrambni minister Donald Rumsfeld naj bi bil v času napadov v
vzhodnem krilu  Pentagona.  General  Richard B. Myers,  namestnik načelnika Združenega
štaba oboroženih sil ZDA, naj bi bil na kapitolskem griču na srečanju s senatorjem Maxom
Clelandom in naj ne bi bil dosegljiv po telefonu. Ralph E. Eberhart, poveljnik NORAD-a,
naj bi bil v vojaški bazi Peterson v Koloradu, potem pa naj bi se z avtomobilom odpravil v
20 milj oddaljeni operativni center NORAD-a v gori Cheyenne Mountain. Vsem zgornjim
akterjem je bilo skupno to, da uradno nobeden od njih ni bil na položaju, da bi lahko takoj
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ukrepal.  Prav  tako  sta  vojska  in  vojno  letalstvo  dobila  ukaz,  da  ne  smeta  posredovati;
odzvati  sta se lahko začela šele, ko je »letalo« trčilo v Pentagon. Kaj je že rekel Leroy
Fletcher Prouty? »Atentatov ni treba voditi – se pač zgodijo. Glavno vlogo igra dejstvo, da
se na skrivaj dopusti, da do njih pride. To je največji namig – kdo ima moč, da razveljavi ali
zmanjša običajne varnostne ukrepe.« 

• Človek bi mislil, da bodo za najhujše »teroristične« napade v ZDA sprožili najobsežnejšo
preiskavo v zgodovini,  a bi se motil.  George Bush ml. in ultra sionista Dick Cheney ter
Donald Rumsfeld so poskušali preprečiti kakršnokoli preiskavo in trajalo je kar 441 dni, da
so  jo  sploh  sprožili!  Bush je  najprej  določil,  da  bo  preiskavo vodil  ultra  sionist  Henry
Kissinger, ki je bil po uporu ljudi primoran odstopiti. Busheva druga izbira je bil ultra sionist
Philip  Zelikow.  Zelikow  je  izbral  področja  preiskave,  teme  zaslišanja  in  priče.  Philip
Zelikow in Ernest May sta napisala podroben koncept poročila že marca 2003, še preden se
je komisija sploh sestala! Komisija se je takoj na začetku odločila, da bo ne glede na dokaze
podprla uradno različico dogodkov. Zelikow je določil, kaj bo v končnem poročilu, ki je bilo
objavljeno poleti leta 2004 in stavba 7 v njem sploh ni bila omenjena. Zelikow je ravno tako
preoblikoval kadrovsko poročilo komisije, v katerem si je izmislil predhodno povezavo med
Iranom in Al Kaido, saj so ultra sionisti hoteli upravičiti odstranitev Sadama Huseina zaradi
izmišljenega  orožja  za  množično  uničevanje.  Zelikow  je  septembra  leta  2002  napisal
dokument  Ameriška  strategija  nacionalne  varnosti,  ki  je  v  skladu  z  ultrasionističnim
Projektom za novo ameriško stoletje zahteval napad na države Srednjega vzhoda, čeprav te
niso predstavljale neposredne grožnje ZDA. 

»Teroristični« napadi 11. septembra 2001 so bili nedvomno laž, ki je spremenila svet.

Navedel sem le nekaj primerov, vendar je zgodba podobna tudi pri bombnih napadih v Madridu leta
2004, Londonu leta 2005, Oslu leta 2011, na bostonskem maratonu leta 2013 in v Parizu leta 2015;
isto velja za poboje na šolah Virginia Tech ter Columbine High School. Nič od tega se ne dogaja
naključno, ampak je vse hladnokrvno načrtovano s ciljem, da se pospeši agendo.
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Vse poti vodijo v Rim Izrael

NA POTI K 11. SEPTEMBRU

Teren za vojno proti terorizmu, ki se je začela po »terorističnih« napadih 11. septembra 2001, so
začeli pripravljati leta 1979, ko je Benjamin Netanjahu, ki je kasneje postal izraelski premier (in ki
je dejanski predsednik ZDA), na Jeruzalemski konferenci o mednarodnem terorizmu pozval k vojni
proti  terorju,  da  bi  uničili  mednarodni  terorizem.  Netanjahu je  zahteval  vnaprejšnje  napade na
države,  ki  naj  bi  podpirale  »teroriste«;  uporabo  mučenja,  razširitev  obveščevalnih  omrežij  in
zmanjšanje človekovih pravic. Njegova prva reakcija po napadih 11. septembra je bila, da so »zelo
dobri za Izrael«. 

Leta  1990 je  ultra  sionist  Dick  Cheney skupaj  z  ultra  sionisti  Paulom Wolfowitzem,  Lewisom
Libbyjem in Ericom Edelmanom ustanovil skupino Defence Planning Group. Leta 1992 je skupina
napisala  dokument,  ki  je  pozval  k  stalni  ameriški  dominaciji  v  Evraziji,  sistematično  uničenje
potencialnih rivalov v tej regiji in napad na države, ki naj bi imele orožje za množično uničevanje.
Dokument je vseboval strategije za nadzor nad zahodno Evropo, državami bivše Sovjetske zveze,
Azijo,  Afganistanom  in  Irakom.  Zbigniew  Brzezinski,  svetovalec  za  nacionalno  varnost  v
administraciji  predsednika  Jimmyja  Carterja,  je  leta  1997 izdal  knjigo  The Grand Chessboard
(Veličastna šahovnica), v kateri piše, da je za nadzor nad svetom potreben nadzor nad Evrazijo
(območjem med Evropo in Kitajsko ter Rusijo in Bližnjim vzhodom). Na tem območju ležita dve od
treh gospodarsko najproduktivnejših regij, tam živi okrog 75 % svetovnega prebivalstva in tam je
večina stvarnega bogastva (podjetja, naravni viri). Države, ki so jih ZDA po 11. septembru napadle,
se nahajajo točno na tem območju. Cheney in Brzezinski sta vedela, da bo vojne na tem območju
težko  upravičiti,  če  ne  bosta  dobila  podpore  ameriške  javnosti  in  politike,  zato  so  Američane
prepričali, da je napad na te države potreben za zaščito ZDA pred »zunanjimi grožnjami«. Cheney
je bil ravno tako član svetovalnega odbora Judovskega inštituta za nacionalno varnost (JINSA),
katerega program je med drugim zahteval spremembo režima v Iranu, Siriji, Libanonu, Venezueli,
Libiji, Severni Koreji in na Kubi.

Leta 1997 je bila ustanovljena skupina strokovnjakov z imenom Projekt za novo ameriško stoletje,
ki sta jo soustanovila ultra sionista Robert Kagan in William Kristol. Člani skupine so bili neokoni
(neokonzervativci), ki so prišli na oblast januarja 2001 z administracijo Georga Busha ml. Nekateri
vidnejši člani so bili ultra sionisti Dick Cheney (podpredsednik oz. dejanski predsednik ZDA v času
napadov),  Donald  Rumsfeld  (obrambni  minister  v  času  napadov),  Paul  Wolfowitz  (namestnik
obrambnega ministra in prava moč za Rumsfeldom v času napadov), Dov S. Zakheim (revizor v
Pentagonu v času napadov), Richard N. Perle (svetovalec za politiko v Pentagonu v času napadov)
in  John  Bolton  (državni  podsekretar  za  nadzor  nad  orožjem  in  mednarodno  varnost  v  času
napadov). Septembra leta 2000 je skupina izdala dokument Prenova ameriške obrambe: strategija,
sile in sredstva za novo stoletje (Rebuilding America’s Defences: Strategy, Forces and Resources
for a New Century), v katerem je bil predstavljen načrt za spremembo režima v državah Srednjega
vzhoda in severne Afrike v korist izraelske elite in njene agende za Evrazijo. 
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Cilj ultra sionistov je veliki Izrael od reke Nil v Egiptu do reke Evfrat v Iraku – območje, ki naj bi
ga obsegal biblični Izrael. Veliki Izrael vsebuje dele Egipta, Sirije, Libanona, Jordanije, Iraka in
Saudove Arabije.  Veliki  Izrael  bi  ultra  sionistom dal  nadzor  nad njihovim duhovnim domom –
Babilonom. Cilj, da bi to območje zaščitili za Izrael, je bil opisal v članku z naslovom Yinon Plan.
Da bi to uspelo, so morali ultra sionisti Američanom spremembo režima v državah na tem območju
predstaviti  kot  nekaj,  od  česar  bodo  oni  imeli  korist.  To  je  bil  povod  za  nastanek  dokumenta
Prenova ameriške obrambe, katerega avtorji so bili ob izidu septembra leta 2000 tri mesece stran od
oblasti. Dokument je pozval k več istočasnim vojnam za spremembo režima v Iraku, Libiji, Siriji,
Libanonu,  Iranu,  Somaliji,  Sudanu  in  Severni  Koreji,  kar  bo  vodilo  k spremembi režima  na
Kitajskem. Gre torej  več kot le za nadzor nad Srednjim vzhodom – gre za nadzor nad svetom.
Avtorji dokumenta so januarja 2001 prišli na oblast z Bushevo administracijo, vendar so še vedno
potrebovali nekaj, kar bi sprožilo niz napadov in jim dalo podporo za načrt. V dokumentu piše:
»Proces transformacije bo počasen, če ne bo prišlo do katastrofalnega in katalističnega dogodka –
npr. novega Pearl Harborja.« Ta dogodek so dobili s »terorističnimi« napadi 11. septembra, ki jih je
George  Bush  ml.  imenoval  »novi  Pearl  Harbor«  oz.  »Pearl  Harbor  21.  stoletja«.  Napad  na
Afganistan je  bilo ogrevanje za napad na države iz dokumenta,  s katerim so odstranili  lažnega
krivca za »teroristične« napade Osamo Bin Ladna.

Načrt  za  napad  na  države  Evrazije  je  potrdil  ameriški  general  Wesley  Clark.  Deset  dni  po
»terorističnih« napadih se je v Pentagonu srečal z Donaldom Rumsfeldom, Paulom Wolfowitzem in
Združenim štabom oboroženih sil ZDA. Eden od generalov mu je povedal, da so se odločili, da
bodo šli v vojno z Irakom – kar tako, ker ne vejo, kaj bi drugega; ker imajo močno vojsko in lahko
odstavijo vlade. Nekaj tednov po 11. septembru, potem ko so ZDA že napadle Afganistan, se je
Clark vrnil v Pentagon. Isti general mu je povedal, da so se odločili, da bodo v petih letih napadli
sedem držav: Irak, Sirijo, Libanon, Libijo, Somalijo, Sudan in Iran. 

Če še kdo misli, da dogodke diktira vlada in ne stalna vlada in da obstaja več »različnih« strank, si
poglejmo, kako so padale države Evrazije. George Bush ml. (republikanec) in Tony Blair (laburist)
sta napadla Afganistan (»Bin Laden je koordiniral napade 11. septembra«) in Irak (Sadam Husein –
»orožje za množično uničevanje«). Potem sta na vodilni položaj prišla Barack Obama (demokrat) in
David Cameron (konzervativec) – druga stranka, torej bo odslej vse drugače. Ali pa tudi ne. Takrat
so ZDA in Velika Britanija napadle Libijo (»da bi ljudi zaščitili pred nasiljem Gadafija«) in Sirijo
(»da ne bi  Asad  pobijal lastnih ljudi«). Potem je Obamo nasledil republikanec Donald Trump –
druga stranka, torej bo odslej vse drugače. Ali pa tudi ne. Trump nadaljuje z državami na seznamu –
v njegovem mandatu so v ospredju Iran, Severna Koreja, Kitajska in Rusija. Rusijo se demonizira,
da bi šel Zahod z njo v vojno, zato Trumpa obtožujejo skrivnega sodelovanja z njo. Izdatki ZDA za
vojsko so  se  po  11.  septembru  povečali  za  50  %,  medtem ko so  se  izdatki  za  izobraževanje,
zdravstveno oskrbo in javni promet povečali le za 13,5 %. ZDA za vojsko porabi več denarja (leta
2018 več kot 1 bilijon) kot naslednjih enajst držav skupaj, vključno z Rusijo in Kitajsko. Še to: v
Libiji  so pod Gadafijem bile  zdravstvene  storitve brezplačne,  izobraževanje je  bilo  brezplačno,
elektrika je bila brezplačna, novoporočenci so od vlade za stanovanje dobili 50.000 dolarjev, dom je
bil človekova pravica,  voda je bila dostopna vsem, Libija ni bila zadolžena in imela je najvišji
dohodek na prebivalca v Afriki. Nobena država na Zahodu tega nikoli ni in nikoli ne bo imela, zato
je treba take države uničiti.
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Izgovor za napad na Irak leta 2003 je bilo »orožje za množično uničevanje«, za kar niso imeli
Američani nobenega dokaza (ni problema–reakcija–rešitev). Najglasnejši zagovornik napada je bil
obrambni  minister  ZDA Donald  Rumsfeld  – isti  človek kot  se  je  leta  1983 srečal  s  Sadamom
Huseinom in se z njim dogovoril za dobavo kemičnega orožja Iraku za vojno z Iranom, kar so
potrdili deklasificirani dokumenti ameriškega Zunanjega ministrstva iz leta 2002. Iraško orožje so
financirali  ameriška in britanska vlada ter  njuni zavezniki.  Največji  lastnik orožja za množično
uničevanje je ameriška vlada in tudi uporabila ga je največkrat ravno ona. Doslej je le ena država
odvrgla jedrsko orožje na drugo – ZDA v 2. svetovni vojni. Pri napadu na Irak in Sirijo so oropali in
uničili tamkajšnje muzeje, saj gre za območje, kjer je bila nekoč Mezopotamija in kjer ima kult svoj
izvor; ker pa nočejo, da bi ljudje spoznali pravo zgodovino o izvoru človeka, je treba dokaze uničiti.
Tako so uničili veliko muzejev, v katerih so bili zapisi in artefakti, povezani z izvorom in zgodovino
človeka ter nadzorom nad ljudmi. Namesto da bi ameriška vojska ropanje preprečila, ga je dovolila
– seveda načrtno. Še en cilj ropanja je bil uničiti narodno identiteto, duha in zgodovino Iračanov.

INDUSTRIJA ANTISEMITIZMA

Judaizem ni  isto  kot  sionizem. Ko začnejo ljudje  ta  dva pojma enačiti,  potem razumejo vsako
kritiko sionizma kot napad na jude. Judaizem ni rasa, ampak kulturni in verski sistem prepričanj in
navad. Sionizem je politična filozofija za ustanovitev domovine za jude v Palestini, ki se je pojavila
leta 1890. Mnogo judov ni sionistov in ni treba biti  jud,  da si lahko sionist.  Izraz ultra sionist
označuje  elitno  ekstremistično  manjšino  in  njihov  podporni  sistem.  Judi  predstavljajo  0,2  %
svetovne populacije (16 milijonov) in ultra sionistov je še bistveno manj. 83 % vseh judov živi v
ZDA in Izraelu. 

Izraz  »antisemit«  je  napačen,  saj  se  pojem »semitski« nanaša na skupino jezikov na Srednjem
vzhodu, ki so skoraj vsi arabski. Slovarska definicija antisemitizma je sovraštvo ali predsodki proti
judom, ker so judi. Kako lahko potem juda označijo za antisemita, če kritizira izraelsko vlado?
Kako je lahko jud antisemit? Tako vidimo, da se oznaka »antisemit« ne uporablja za zaščito judov
pred diskriminacijo, ampak ima drugačen namen. Antisemitizem je način, s katerim se kult in ultra
sionisti, ki nadzorujejo Izrael, zaščitijo pred izpostavljanjem; isto oznako prav tako lepijo na vse, ki
kritizirajo Izrael, njegovo politiko ali vlado. Judom od rojstva govorijo, da jih ostali ljudje sovražijo
in da zato potrebujejo nekoga, ki jih bo zaščitil. Kult sovraži jude, medtem ko se pretvarja, da jih
ščiti. Ultra sionisti definicijo antisemitizma vedno bolj širijo in tako se cenzurira vedno več tem,
četudi se neposredno ne tičejo Izraela. Ultra sionizem je izjemno rasistična doktrina, ki vse ostale
obtožuje rasizma.

Industrija  antisemitizma  je  tako  močna,  da  zahteva,  da  se  določenim ljudem prepove  vstop  v
nekatere države. Ameriški osteopatski zdravnici in aktivistki proti cepivom dr. Sherri Tenpenny so
prepovedali vstop v Avstralijo; ravno tako so vstop v Avstralijo prepovedali Davidu Icku in sicer
zaradi njegovega pogleda na cepiva in »podnebne spremembe«. Ameriška novinarka Abby Martin,
ki  kritizira  način,  kako  Izrael  ravna  s  Palestinci, je  tožila  zvezno  državo  Georgio,  ker  ji  je
prepovedala govor na eni od tamkajšnjih univerz, saj Izraelu ni hotela obljubiti zvestobe. Okrog 28
ameriških  zveznih  držav  zahteva  zvestobo  Izraelu,  da  bi  s  tem  preprečile  razkrivanje  dejanj
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izraelske vlade,  vojske in  interesnih skupin.  Lobi  je  tako močan,  da v primeru Davida Icka en
človek – Dvir Abramovich – odloča o tem, kaj bo (ali ne bo) slišalo 25 milijonov Avstralcev. V
Nemčiji, Veliki Britaniji in drugje organizatorje Davidovih predavanj prisilijo, da jih odpovejo, v
nasprotnem primeru pa jih označijo za »antisemite«. Celo tiste, ki so preživeli Auschwitz, imenujejo
antisemiti, če kritizirajo psihopate, ki nadzorujejo Izrael. V središču izraelsko-ameriškega lobija je
Komisija za ameriško-izraelske javne zadeve (AIPAC), pomembno vlogo pa igra tudi Ameriško-
judovska  komisija  (AJC).  Britanski  različici  AIPCA-a  sta  Britansko-izraelski  center  za
komunikacijo  in  raziskave  (BICOM)  in  Kampanja  proti  antisemitizmu  (CAA).  Pravi  namen
omenjenih in podobnih organizacij je, da ščitijo Izrael pred kritiko. 

Leta 2016 je 50 % donacij ameriški demokratski stranki in 25 % donacij republikanski stranki prišlo
iz judovskih virov. Eden največjih finančnih podpornikov Donalda Trumpa je izraelsko-ameriški
ultra  sionist  Sheldon  Adelson,  ki  je  Trumpovi  kampanji  in  republikanski  stranki  daroval
82 milijonov dolarjev;  poleg  Adelsona financira  republikance tudi  Paul  Singer.  Na drugi  strani
demokratsko  stranko  financirajo  ultra  sionist  George  Soros,  ultra  sionist  Michael  Bloomberg,
Donald  Sussman,  Dustin  Moskovitz  (soustanovitelj  Facebooka),  Jim  Simons,  Seth  Klarman  in
Haim Saban. Od sionistov in ultra sionistov se v ameriške predsedniške tekme steka na stotine
milijonov dolarjev, v zameno pa mora vsak kandidat priseči zvestobo Izraelu in njegovi politiki.
Kdor tega ne stori, ne dobi finančne podpore in je obsojen na propad. Judi predstavljajo manj kot
2 % ameriške populacije, a kar 50 % prispevkov k ameriškim političnim kampanjam. Izrael dobi
več ameriške  finančne pomoči  kot  katerakoli  druga  država  na  svetu,  vendar  ta  denar  ne gre k
ljudem, saj je v Izraelu več kot pol milijona revnih družin in več kot milijon revnih otrok. Leta 2018
je bilo pet od najbogatejših desetih Američanov judov: Mark Zuckenberg (Facebook), Larry Ellison
(Oracle), Larry Page in Sergey Brin (Google) ter bivši newyorški župan Michael Bloomberg.

SABATAJSKI FRANKIZEM

Veliko odstopanje od uradnega judaizma se je začelo v 17. stoletju z novim kultom – sabatajizmom.
Sabatajizem deluje v središču ultra sionizma in večina ultra sionistov sploh ne ve, da kult obstaja.
Sabatajizem je ena od vej kulta smrti in izrazov satanizma. Ustanovitelj kulta, ki nadzoruje dogodke
v  Izraelu,  je  bil  Sabataj  Zevi,  ki  se  je  proglasil  za  judovskega  mesijo.  Sabatajisti  so  mojstri
infiltracije  in  infiltrirali  so se  v vse večje  religije  (judaizem, islam,  Rimskokatoliško cerkev in
protestantizem), tajna društva (jezuite, viteze templjarje, malteške viteze, Opus Dei itd.), poltajne
organizacije, vlade, bančne in druge korporacije, medije, Hollywood, Silicijevo dolino, internetno
industrijo,  »izobraževalni«  sistem in skoraj  vsa  ostala  področja  človekovega delovanja.  Zevi  je
svojim privržencem obljubil, da se bodo vrnili v svojo domovino v Palestini ter ustanovili judovsko
državo  in  tukaj  ima  svoj  izvor  sionizem.  Zevijev  kult  je  izpodrinil  tradicionalni  judaizem;
tradicionalne verske nauke in zakone, spolne tabuje in koncepte o tem, kaj je prav in kaj narobe, je
obrnil na glavo; tako je npr. dan postenja postal dan gostenja. V skladu s sabatajizmom je treba zlo
spodbujati in častiti brez sramu; ljudje naj bi se odrešili prek greha. Vojna je za sabatajske frankiste
množično žrtvovanje in nekaj, kar je treba praznovati. Sabatajski frankisti so povzročili ameriško,
francosko in rusko revolucijo, obe svetovni vojni, hladno vojno, atentat na brata Kennedy ter bili za
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ustanovitvijo  Združenih  narodov,  Izraela,  Saudove  Arabije  in  vahabizma.  Sabatajizem je  izraz
satanizma, ki časti zlo in vse (simbole itd.) obrne na glavo. To se lepo vidi danes, ko hočejo seks z
otroci legalizirati in ga narediti sprejemljivega. Ime »Sabataj« izvira iz hebrejske besede za Saturn
in sabatajizem = saturnizem = satanizem. Angleški izraz za soboto – Satur-day – izvira iz besede
Saturn in sobota je judovski sveti dan. Saturn je poznan tudi kot bog El (Izra-el).

Sabatajsko gibanje je postalo še bolj ekstremno v 18. stoletju, ko je na prizorišče vstopil judovski
okultist Jakob Frank, ki je trdil, da je reinkarnacija »mesije« Zevija in bibličnega patriarha Jakoba.
Frank je zagovarjal žrtvovanje ljudi in živali, temni okultizem, seks z otroci, incest in pedofilijo.
Incest  je  med  sabatajskimi  frankisti,  tako  kot  med  satanisti,  pravilo.  Rabini,  ki  poučujejo
tradicionalni judaizem, so frankiste in njihove podpornike izobčili kot heretike, zaradi česar so šli v
podzemlje. Frankisti so poznani tudi pod imenom zoharisti, saj je zanje zohar najpomembnejši del
kabale (beseda »zohar« v hebrejščini pomeni razsvetljen). Frank in Zevi sta verjela, da tora (pet
Mojzesovih knjig) ni več relevantna in da jo je treba zamenjati z zoharjem. Trdila sta, da so elitni
ljudje (sabatajski frankisti) nad moralnimi zakoni  ter da zakoni  in zapovedi tore zanje ne veljajo.
Učila sta inverzijo in kar je bilo prej prepovedano, sta spodbujala (žrtvovanje, incest, seks z otroci).
Frank je  verjel,  da  je  treba  človeško družbo uničiti.  Cilj  sabatajskega  frankizma je  zamenjava
krščanstva in judaizma s sabatajskim frankizmom/satanizmom. 

Sabatajski frankisti verjamejo, da so od boga izbrani in zato nad ostalimi ljudmi. Prepričani so, da
so izbranci in da je njihova dolžnost, da ne glede na vse podpirajo Izrael. Judi niso ljudstvo ali rasa,
ampak  ljudje,  ki  so  se  spreobrnili  v  judovsko  vero.  Današnji  judi  zmotno  verjamejo,  da  so
nasledniki bibličnega Izraela in da imajo zato pravico do tamkajšnje zemlje, vključno s Palestino
(tako naj bi jim v stari zavezi zapovedal »bog«). Judom so prodali laž o povezavi s to zemljo in
»zgodovinski pravici« do njene lastnine, zato je mnogo judov podpiralo sabatajske frankiste, za
katere so verjeli, da so navadni judi kot so bili sami. Sabatajski frankisti sovražijo jude, medtem ko
se pretvarjajo,  da jih  ščitijo.  Najbolj  vplivno ime med sabatajskimi frankisti  in  ultra  sionisti  je
bančna in finančna dinastija Rothschild.  Zanimivo, da judaizem prepoveduje,  da bi jud judu za
posojilo zaračunal obresti, medtem ko jih vsem ostalim lahko. To je formula, s katero so Rothschildi
postali najbogatejša dinastija na svetu.

Večina  judov  izvira  iz  Hazarije  (območja  današnje  Rusije  in  Kavkaza).  Kljukast  nos,  ki  ga
pripisujejo judom, je značilnost kavkaških plemen in Turkov iz Male Azije. Predniki judov so bili
Hazari, Hazari so bili potomci Hunov, Huni pa Sumercev. Leta 1948 je bila ustanovljena država
Izrael, vendar to za sabatajske frankiste ni bilo dovolj, saj hočejo celotno območje med reko Nil v
Egiptu  in  reko  Evfrat  v  Iraku,  kar  vključuje  dele  Egipta,  Sirije,  Libanona,  Jordanije,  Iraka  in
Saudove Arabije. To je bil razlog za »teroristične« napade 11. septembra 2001, ki so ultra sionistom
dali izgovor za napad na države Srednjega vzhoda. Sabatajski frankisti hočejo na mestu mošeje
Al-Aqsa na Tempeljskem griču v Jeruzalemu ponovno izgraditi Salomonov tempelj, ki naj bi tam
stal pred tisoč leti.  Jeruzalem je energijsko eden najmočnejših krajev na svetu, zato se imenuje
»sveto mesto«. Totalitarni korak do ponovne izgradnje Salomonovega templja je bil,  da je ultra
sionist David Friedman, Trumpov veleposlanik v Izraelu, ameriško veleposlaništvo preselil iz Tel
Aviva v Jeruzalem. 
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Psihopatsko  mentaliteto  sabatajskih  frankistov lahko  opazimo  pri  voditeljih  Izraela.  Izraelski
teroristični premieri Menahem Begin, Jicak Šamir, Šimon Peres in Benjamin Netanjahu so krivi za
take zločine proti človeštvu kot le redki. Sledi zgolj nekaj primerov: 

• Povzročili so etnično čiščenje 750.000 Palestincev in uničili na stotine njihovih vasi.

• Izraelci praznijo domove Palestincev, da se lahko vanje naselijo judi; Palestinci morajo v ta
namen celo sami zrušiti lastne hiše.

• Palestinske otroke ponoči odpeljejo v zapore, kjer jih zlorabljajo, mučijo in na njih testirajo
orožje. 

• 17-letno Ahed Tamimi so zaprli, ker je klofnila izraelskega vojaka, potem ko je izraelska
vojska njenemu bratrancu odstrelila polovico glave. 

• Izraelska vojska sredi noči vdre v hiše Palestincev in se priplazi v njihovo spalnico, kjer jim
v glavo uperi pištolo. Če se Palestinci zbudijo in so tiho, jih predajo policiji; če zavpijejo,
dvignejo odejo, roko, nogo ali se premaknejo, jih ustrelijo v glavo. 

• Prebivalce Gaze stradajo do smrti,  zastrupljajo in njihove otroke ugrabijo in umorijo, da
lahko  vzamejo  njihove  organe.  Izraelski  patologi  od  trupel  Palestincev  jemljejo  kožo,
roženice, srčne zaklopke in kosti, ne da bi za dovoljenje vprašali svojce. 

• 80  %  prebivalcev  Gaze  je  odvisnih  od  humanitarne  pomoči,  96  %  vode  ni  pitne  in
47 % ljudi nima dovolj hrane. Izrael v Gazi diktira elektriko, vodo, hrano in zdravila ter
bombardira  domove  Palestincev,  ne  zagotovi  pa  materiala,  da  bi  si  jih  lahko  ponovno
zgradili. Gaza je ograjeno koncentracijsko taborišče, kjer Izrael nadzoruje, kdo lahko vanj
vstopi in iz njega izstopi. 

• Bolne in noseče matere ter otroci umrejo, preden pridejo do izraelskih bolnišnic, ker jim do
njih onemogočijo dostop ali ker je postopek tako dolgotrajen. 

In taka mentaliteta ni pripravljena ubiti skoraj 3.000 ljudi v »terorističnih« napadih 11. septembra
2001 in povzročiti smrt milijonov na Srednjem vzhodu? Če to ni nacistično obnašanje, potem pa ne
vem,  kaj  je.  In  potem  si  Izrael  in  njegovi  psihopatski  voditelji  upajo  druge  obtoževati
»antisemitizma« in terorizma! In vse to zato, ker naj bi jim v stari zavezi »bog« zapovedal, da so
nasledniki bibličnega Izraela in da imajo zato pravico do tamkajšnje zemlje. Človek ne najde besed.

PROTOKOLI UČENIH STAREŠIN SIONA

Protokoli učenih starešin Siona naj bi bili poročilo s srečanj prvega sionističnega kongresa leta 1897
v Baslu v Švici. Protokoli opisujejo tajen načrt za globalno osvojitev držav in uvedbo diktature
svetovne vlade s stalno centralizacijo moči; družbo, osnovano na lažnem liberalizmu in socializmu,
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ter  nadzor nad denarjem in mediji.  Protokoli  so bili  napisani pred več kot  sto leti  in opisujejo
sabatajsko-frankistične ambicije in tehnike. Med drugim vsebujejo sledeče teme: 

• Programiraj  in  demoraliziraj  mlade,  tako  da  jim  vcepiš  napačna  prepričanja  in  način
dojemanja sveta (budna mafija, programiranje na šolah in fakultetah).

• Uniči  družinsko  enoto  (razkol  med  generacijami;  družabna  omrežja,  ki  vedno  bolj
nadomeščajo starše).

• Vzbudi zanimanje za nižje človeške instinkte.

• S škandali in drugimi sredstvi uniči spoštovanje do religij in duhovništva (Katoliško cerkev
nadzorujejo sabajski frankisti, za katere je seks z otroci nekaj normalnega).

• Odvračaj pozornost z zabavo, ki zahteva denar, in zmanjšaj uživanje v preprosti zabavi, za
katero ni treba plačati (pametni telefoni, videoigre).

• Pozornost javnosti preusmeri na šport in nesmiselno »zabavo«, da ljudje ne bodo videli, kaj
se v resnici dogaja.

• Ljudi zmedi z napačnimi in nasprotujočimi si teorijami, ki prikrivajo pravo dogajanje. 

• Sproži  sovraštvo  in  vojno  med  različnimi  razredi  ljudi  (danes  vojno  in  sovraštvo  med
skupinami različnih samoidentitet).

• Ustvari ločnice med vsemi skupinami, vključno med zaposlenimi in delodajalci, »levimi« in
»desnimi«.

• Z industrializacijo uniči kmetijstvo in potem uničiti industrijo (industrijsko kmetijstvo je
zastrupilo prehransko verigo in zamenjalo kmete s korporacijami, ki nadzorujejo globalno
pridelavo hrane).

• Razširi utopične teorije, ki bodo zasužnjile ljudi v labirint nepraktičnih idej (budneži, new
age, Alexandria Ocasio-Cortez).

• Povzroči konflikte in nezaupanje med državami,  kar bo vodilo k povečanju izdatkov za
oboroževanje.

• Uvedi javno glasovanje in ohrani ljudi nevedne o pravi igri, da bodo izbrali ljudi, ki jih
manipulatorji hočejo.

• Na ključna mesta postavi ljudi, ki imajo skrivnosti, da bodo iz strahu pred razkritjem storili,
kar jim bo naročeno.

• Počasi spremeni ustave kot pripravo na despotsko svetovno vlado (mišljen je marksizem)
(lep primer je Evropska unija).

• Vzpostavi velike monopole (Amazon, Google, YouTube, Facebook itd.)

• Sproži  krize  in  nestabilnost  v  gospodarstvu  in  industriji,  kar  bo  vodilo  k  svetovnemu
bankrotu, in ob najprimernejšem času globalno sesuj sistem ter povzroči paniko (prvi korak
je bila gospodarska kriza leta 2008).
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• Nadzoruj globalno bančništvo in finance ter prek dolga zasužnji vlade in prebivalstvo.

• Uniči narode in zlomi duha človeštva z vsem mogočim trpljenjem, pomanjkanjem in razlogi
za strah.

Protokoli opisujejo tudi, kako: je edina moč oblast; cilj upravičuje sredstva (»teroristični« napadi
11.  septembra  2001);  je  svoboda  slaba;  je  najboljši  način  vladanja  despotizem;  je  prihodnost
človeštva tlačanstvo; prostozidarska društva vladajo svetu iz senc; je prostozidarstvo »zakonodajna
sila« in vodi vsa tajna društva; je mafija slepa in osnovno orodje, s katerim manjšina vsiljuje moč
večini; so politični konflikti sistematično ustvarjeni in kako so politični vodje kot so predsedniki le
lutke,  ki  jih  nadzorujejo  tajni  svetovalci;  »oni«  nadzorujejo  medije  in  manipulirajo  z  javnim
mnenjem;  se  nemire,  konflikte  in  sovraštvo  skrivoma  sproža  po  celem  svetu;  je  v  načrtu
vsemogočna globalna vlada; se teror uporablja kot oblika za manipulacijo in nadzor nad ljudmi; se
bolezni povzroča s cepljenjem; »oni« nadzorujejo policijo; bodo disidente usmrtili in ko bodo prišli
na oblast, bodo ljudi aretirali ob prvem sumu; bo nov sistem nadzora kolektivizem (marksizem); bo
enodnevna revolucija po celem svetu naznanila prihod kralja Izraela.

Mnogo »preroških« del vključuje podobne teme kot protokoli, npr. roman Krasni novi svet Aldousa
Huxleya iz leta 1932 (drogiranje in genetika), roman  1984 Georga Orwella iz leta 1948 (država
velikega brata) in predstavitev ultra sionista dr. Richarda Daya na temo novega svetovnega reda leta
1969  (Agenda  21/2030).  Protokoli  imajo  ravno  tako  nekaj  skupnih  točk  s  Frankfurtsko  šolo
družbenega inženiringa, npr. uničenje družinske enote, stalne spremembe za ustvarjanje zmedenosti,
promoviranje  prekomernega  pitja  alkohola,  praznjenje  cerkva,  odvisnost  od  države  in  denarne
socialne pomoči ter poneumljanje in nadzor nad mediji. Protokoli govorijo o revoluciji, ki naj bi se
po  celem  svetu  odvila  v  enem  dnevu.  Dr.  Richard  Day  je  povedal,  da  bo  novi  svetovni  red
vzpostavljen čez vikend pozimi. V petek se bo vse zaprlo in v ponedeljek, ko se bodo ljudje zbudili,
bodo naznanili, da je v veljavi nov sistem.

S strani Sorosa financirani budneži korakajo v past z marksizmom, zamaskiranim kot »socializem«
in  »vključenost«.  Protokoli  za  dosego  ciljev poudarjajo  pomembnost  »liberalnih  in  utopičnih
sanjačev«, ki jih danes predstavljajo budneži. Ko bo sabatajsko-frankistična vlada enkrat na mestu,
se bodo »sanjačev« znebili.

(NOVODOBNI) MARKSIZEM

V skladu z marksistično metodologijo se družbo spremeni s konflikti med posameznimi skupinami.
Več kot je skupin, večji je potencial za konflikt in transformacijo družbe, zato obstaja danes toliko
različnih skupin.  Družbo najbolj  spremenijo vojne, ki  so umetno povzročene v točno ta namen.
Tako se s financiranjem in oboroževanjem različnih držav in skupin umetno ustvarja konflikte, da
lahko  izigravajo  eno  skupino  proti  drugi  ter  tako  transformirajo  družbo  in  države.  Moderni
marksizem temelji  na  boju za prevlado med skupinami različnih  samoidentitet.  Ko je  boj  med
skupinami samoidentitet zamenjal boj med razredi, je izginila ločnica med množico in elito, saj če
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elite podpirajo tvoj boj za samoidentiteto, so na »tvoji strani« in ne več zatiralci.  Seveda so še
vedno zatiralci,  ampak ljudje jih ne  dojemajo več kot take, saj na videz podpirajo iste cilje oz.
vrednote. 

Sabatajski  frankisti,  ki  so  v  20-ih  letih  19.  stoletja  ustanovili  frankfurtsko  šolo  družbenega
inženiringa, imajo za temelj marksizma »kritično teorijo«, ki zahteva , da so skupine preobčutljive
na  kritiko  in  prepričane,  da  so  žrtve  in  zatirane  s  strani  »dominantne«  kulture.  Jezo  znotraj
»zatiranih« skupin, ki pri tem nastane, uporabljajo za to, da zrušijo »dominantno« kulturo, medtem
ko se različne skupine med sabo prepirajo glede tega, kdo je največja žrtev in kdo najbolj zatiran.
To  danes  vidimo  povsod.  »Dominantna«  kultura  na  Zahodu  so  beli  moški,  zato  se  njihovo
zgodovino demonizira. Belci so predstavljeni kot lastniki sužnjev, zatiralci in psihopati, a v resnici v
vsaki kulturi, religiji in rasi najdemo celoten spekter ljudi, od prijaznih do psihopatov. 

Frankfurtska šola družbenega inženiringa ima za cilj sledeče družbene spremembe: 

• Ustvarjanje rasističnih žalitev.

• Stalne spremembe za ustvarjanje zmede.

• Učenje seksa in homoseksualnosti mladih otrok.

• Spodkopavanje avtoritete šol in učiteljev.

• Množične migracije, da bi uničili narodno identiteto.

• Spodbujanje prekomernega pitja alkoholnih pijač.

• Praznjenje cerkva (oz. uničenje vsega, kar ljudi združuje).

• Pravni sistem s pristranskostjo do žrtev zločinov.

• Odvisnost od države in denarne socialne pomoči (narediti morate, kakor ukaže država ali pa
je ne dobite).

• Poneumljanje in nadzor nad mediji. 

• Spodbujanje uničenja družine.

Vse zgoraj našteto je namenjeno nadzoru nad ljudmi. Narodno identiteto uničujejo z množičnimi
migracijami in tukaj vidimo pravo motivacijo za nastanek Evropske unije in ZDA. Kult hoče ZDA,
Kanado in Mehiko brez meja, da bo lahko uničil narodno identiteto vseh treh. Tukaj vidimo tudi
razlog, zakaj George Soros financira omrežje fundacij Open Society Foundations,  budne skupine,
množične migracije in cenzuriranje. 

Cenzura in politična korektnost (cenzura) sta izraza marksizma, kjer se volja manjšine izdaja za
voljo večine. V marksizmu in komunizmu mafija vedno vsiljuje voljo  kulta. Marksizem zahteva
centraliziran nadzor, kar omogoča še večji nadzor manjšine nad večino kot kapitalizem. So bile
marksistične vlade po svetu res vlade ljudi? Stalinova Sovjetska zveza? Maova Kitajska? Današnja
Kitajska? Vietnam, kjer je na internetu prepovedano kritizirati vlado? Zakaj gre »svobodni« svet s
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cenzuriranjem in nadzorom nad informacijami po isti poti kot Kitajska in Vietnam? Zahteve po
enakosti  izida in  ne enakosti  možnosti  so direktno iz  učbenika  za  marksizem.  Enake možnosti
omogočajo, da ljudje sami izberejo svojo pot do  rezultata, medtem ko enakost  rezultata uničuje
kreativnost in sili ljudi v enakost. Marksizem in komunizem nista bili nikoli ideologiji zatiranih
množic,  ampak ideologiji  super  bogatih,  da še bolj  zatirajo množice.  Sovjetski  prebežnik KGB
(sovjetske obveščevalne službe) Yuri Bezmenov je leta 1985 zapisal, da ko promotorji ideologije
enkrat  odigrajo  svojo  vlogo (današnji  Sorosovi  budneži,  na  čelu  katerih  je  Alexandria  Ocasio-
Cortez),  jih  postavijo  pred  zid  in  postrelijo.  Oni  mislijo,  da  bodo  prišli  na  oblast,  vendar  so
marksistični »revolucionarji« le orodje kulta za dosego cilja. 

NAZAJ K 11. SEPTEMBRU

Ultra  sionisti  so pred,  med in po »terorističnih« napadih  11.  septembra  nadzorovali  Belo  hišo,
kapitolski  grič,  Pentagon,  medije,  Hollywood, organe pregona in  preiskavo.  Prav tako so imeli
motiv – manipulacijo ZDA za vojno v državah Srednjega vzhoda, kjer je Izrael hotel spremeniti
režim.  Na  čelu  Bele  hiše  in  Pentagona  v  času  napadov  so  bili  ultra  sionisti  Dick  Cheney
(podpredsednik  oz.  dejanski  predsednik  ZDA),  Donald  Rumsfeld  (obrambni  minister),  Paul
Wolfowitz  (namestnik  obrambnega  ministra  in  prava  moč  za  Rumsfeldom),  Dov  S.  Zakheim
(revizor v Pentagonu), Richard N. Perle (svetovalec za politiko v Pentagonu), John Bolton (državni
podsekretar  za  nadzor  nad  orožjem  in  mednarodno  varnost),  Richard  Armitage  (namestnik
državnega  sekretarja),  Michael  Chertoff  (vodja  kazenskega  senata),  Philip  Zelikow  (vodja
preiskave) in sodnik Alvin K. Hellerstein. Izvedba napadov 11. septembra bi pomenila dostop do in
nadzor nad računalniškimi in komunikacijskimi sistemi ameriške vlade, vojske in FAA (ameriške
Nacionalne uprave za letalstvo) in točno to sposobnost je imel Izrael z Mosadovim obveščevalnim
omrežjem.

Mosad je bil ustanovljen leta 1949 kot osrednje telo izraelske obveščevalne službe. Njegove naloge
so, da odstrani ljudi, ki bi nasprotovali agendi; da uniči politike, ki mu ne ustrezajo, in da izvaja
tajne operacije  v  tujini,  zlasti  v prijateljskih  državah  (največ v ZDA). Mosad ima v ZDA  krog
izraelskih vohunov, ki se pretvarjajo, da so študenti likovne umetnosti in se infiltrirajo v agencije,
domove agentov  in  uradne  stavbe  pod pretvezo,  da  bi  »prodali  slike«.  Neželene  ljudi  pogosto
eliminirajo s pomočjo pisemskih in pritrdilnih bomb, ki jih na vozilo pritrdi Mosadov agent. Agenti
se zakrinkajo tako, da izgledajo podobno kot njihova tarča; pogosto uporabljajo tudi dvojnike, s
katerimi simulirajo, da je nekdo ob nekem času na nekem kraju, medtem ko je prava oseba drugje. 

Mosad  se  specializira  v  ustanavljanju  in  nadzorovanju  telekomunikacijskih,  internetnih  in
visokotehnoloških podjetij. Izrael je v središču tehnološkega napredka in samo v ZDA najdemo več
startup podjetij kot v Izraelu. Podjetja Intel, Microsoft, IBM, Google, Apple, HP, Cisco Systems,
Motorola  in  Facebook imajo oddelek za  raziskave  in  razvoj  v  Izraelu.  Vedno bolj  je  v  Izraelu
prisotno podjetje Intel,  katerega procesorji po svetu poganjajo 80 % računalnikov. Leta 2019 so
računalniški strokovnjaki ugotovili, da imajo Intelovi čipi skrito in nedokumentirano tehnologijo.
Čipi vsebujejo analizator logičnega signala, ki lahko prebere skoraj vse podatke na računalniku. Te
analizatorje so našli na Intelovih matičnih ploščah in v njegovih procesorjih. 
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Izrael se osredotoča na »kibernetsko varnost« (kibernetsko infiltracijo), ki je definirana kot zaščita
računalniških sistemov, za Izrael pa to pomeni vdor v zaščito, da dobijo nadzor nad temi sistemi.
Tako lahko Izrael kadarkoli dostopa do računalniških sistemov vlad, vojske, obveščevalnih služb,
korporacij,  finančnih  sistemov  in  seveda  tudi  sistemov,  ki  jih  uporabljajo  v  kontroli  zračnega
prometa. Elitna kibernetska in obveščevalna enota v Izraelu (izraelska NSA) se imenuje Enota 8200
in  se  specializira  v  hekanju  računalniških  sistemov  drugih  držav,  vstavljanju  virusov,  zbiranju
informacij,  sprožanju  okvar  na  sistemih  in  prevzemu  nadzora  na  daljavo.  Virus  Stuxnet,  ki  je
iranskemu jedrskemu programu povzročil veliko škode, je izraelsko kibernetsko orožje. Izrael je
vojaška država, kjer je v središču vsega vojaško-obveščevalno omrežje. Ena največjih vej izraelske
vojske je kibernetsko-obveščevalna enota, ki ima sedež v mestu Beersheba. Izraelski nadzor nad
tehnološkimi podjetji omogoča, da vstavijo zadnja vrata v računalniške sisteme, ki jih uporabljajo
vlade, vojske in javnost, ter se prek njih infiltrirajo v te sisteme ali prevzamejo nadzor nad njimi.
Prav tako izdelujejo računalnike za avtomobile, prek katerih lahko prevzamejo nadzor nad njimi;
isto seveda lahko naredijo z letali. Kdor bo nadzoroval kibernetski prostor, bo nadzoroval svet in
vse vidike življenja. Kibernetski prostor iz Izraela nadzorujejo sabatajski frankisti.

Izraelska dominacija kibernetskega prostora se je začela v 70-ih letih 20. stoletja, ko je podjetje
Inslaw razvilo programsko opremo PROMIS, ki naj jo ne bi spreminjali in distribuirali. NSA je v
PROMIS  vgradila  zadnja  vrata  in  jo  prodala  bankam  in  tujim  obveščevalnim omrežjem  (tudi
Izraelu),  kar  je  ameriškim obveščevalnim službam omogočalo vohunjenje za njimi.  Izrael  je  to
programsko opremo še  izpopolnil  danes  jo  uporablja  v  ZDA in  po  svetu.  Ptech  je  podjetje  iz
Massachusettsa,  ki  ga  je  leta  1994  ustanovil  libanonski  imigrant  in  se  ukvarja  z  razvojem
programske opreme. Primarno gre za muslimansko podjetje, vendar je bilo v njem zaposlenih tudi
veliko judov; eden od njih je bil ultra sionist Michael Goff, ki je bil vodja marketinga. Zanimivo, da
Goff  ni  znal  povedati,  kdo  je  napisal  programsko  opremo,  ki  jo  podjetje  uporablja.  Po  vsej
verjetnosti je bila napisana v Izraelu. Ptech je imel leta 2001 sledeče stranke: Pentagon, NATO,
Belo  hišo,  ameriški  kongres,  Ministrstvo  za  pravosodje,  FBI,  ameriško  tajno  službo,  ameriško
mornarico,  FAA  (ameriško  Nacionalno  upravo  za  letalstvo),  Ministrstvo  za  obrambo,  vojno
letalstvo in NORAD. Od leta 1997 ima Ptech varnostno dovoljenje za »občutljive vojaške projekte«
in  pogodbo  z  DARPO.  Programska  oprema,  ki  jo  je  razvilo  podjetje  Ptech,  je  bistveno  bolj
sofisticirana od programske opreme PROMIS in omogoča,  da njeni  uporabniki  v realnem času
vidijo vse podatke, ki jih proizvede organizacija, računalniški ali komunikacijski sistem. Dve leti
pred  napadi  11.  septembra  sta  podjetje  Ptech  in  korporacija  MITRE nadgrajevala  računalniške
sisteme pri FAA in pregledovala luknje v povezavah med računalniškimi sistemi Ministrstva za
obrambo, FAA in NORAD-a. Takrat so imeli priložnost, da so napisali programsko opremo in jo
vstavili v pomanjkljivosti v programski opremi obstoječih računalniških sistemov. 

Ptech  in  MITRE  sta  imela  v  realnem  času  dostop  do  vseh  računalniških  in  komunikacijskih
sistemov agencij, ki so bile potrebne za izvedbo napadov 11. septembra. Zadnja vrata v programski
opremi so omogočala infiltracijo  in  deaktivacijo sistema raket zemlja–zrak,  ki  ščitijo Pentagon.
Komunikacijo  med  posameznimi  agencijami  je  Ptech  lahko  onemogočil  ali  zamaknil,  kar  bi
razložilo  pomanjkanje  oz.  pozno  komunikacijo  med  FAA,  NORAD-om  in  ameriškim  vojnim
letalstvom; posledica tega je bila, da lovci niso pravočasno prestregli »ugrabljenih« letal. Dostop do
računalniških sistemov kontrole zračnega prometa je omogočal, da so na radarje zračnega prometa
in NORAD-a vstavili lažna letala in odstraniti pristna letala. Prav tako je pomagalo, da je 12 ur pred
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napadi poveljnik NORAD-a Ralph E. Eberhart zmanjšal zaščito Pentagonovega komunikacijskega
omrežja na najnižjo stopnjo, kar pomeni, da vojaško računalniško omrežje ni bilo zaščiteno pred
računalniškimi napadi. 

Podjetje System Planning Corporation International, na čelu katerega je bil pet let ultra sionist Dov
S.  Zakheim,  je  hčerinsko podjetje  visokotehnološkega »obrambnega« podjetja  System Planning
Corporation, ki je tesno povezano s Pentagonom in DARPO. System Planning Corporation je bil
vključen v sisteme za upravljanje letal na daljavo, vključno s sistemom Flight Termination System,
s katerim je mogoče s tal nadzorovati več letal z lokacije, oddaljene več sto kilometrov, in v zraku
zamenjati letalo. Ena od strank podjetja za to tehnologijo je bila vojaška letalska baza Eglin na
Floridi – ista letalska baza, kot je omenjena v dokumentu operacije Northwoods. V tej letalski bazi
so sistem testirali na več kot tridesetih Boeingih 767, ki jih je Pentagon kupil od Boeinga in jih
predelal v letalske tankerje. Leta 11 in 175 sta bila Boeinga 767 in nekatere priče so povedale, da je
letalo, ki je trčilo v južni stolp, izgledalo kot letalski tanker.
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Ujetniki sistema

»Nihče ni bolj brezupno zasužnjen kot tisti, ki zmotno verjame, da je svoboden.« (Goethe)

»Matrica je sistem, Neo. Ta sistem je naš sovražnik.  A ko si v sistemu in se ozreš okrog – kaj  vidiš? Poslovneže,
učitelje,  odvetnike,  tesarje  –  ume ljudi,  ki  jih  skušamo rešiti.  A dokler  jih  ne  rešimo,  so del  sistema in zato naši
sovražniki. Moraš razumeti, da večina ljudi ni pripravljenih, da jih odklopimo. Mnogi so tako navajeni na ta sistem,
tako brezupno odvisni od njega, da se bodo borili, da ga zaščitijo.« (Morfej v Matrici)

Če še kdo misli, da je svoboden, naj razmisli o sledečem: ali lahko sami izberete, kdaj boste zjutraj
vstali? Ali lahko sami izberete, kdaj in koliko časa boste imeli dopust? Ali lahko sami izberete, kaj
boste jedli? Ali veste, kaj je v hrani in pijači, ki jo uživate? Ali se lahko odločite, da se ne boste
cepili ali da ne boste cepili svojih otrok? Ali lahko sami izberete način zdravljenja? Ali lahko sami
izberete, kakšno službo boste opravljali? Ali lahko sami izberete, kje in kako boste živeli? Ali lahko
volite za ljudi, za katere hočete voliti? Zakaj je zjutraj tako težko vstati z nasmeškom na obrazu?
Zakaj se ljudje skozi teden prebijajo z mislijo na vikend? Zakaj otroci v šoli komaj čakajo šolski
zvonec? Odgovor ni prijeten, a prvi korak k rešitvi je, da si priznamo, da problem obstaja: ker smo
ujetniki sistema. 

Treba je vedeti, da so vsi stebri sistema v lasti kulta: gospodarstvo, bančni sistem, »izobraževalni«
sistem, znanost, medicina, mediji, politika in religija. Pa si jih podrobneje oglejmo.

KULTNO GOSPODARSTVO

»Danes poznajo ljudje ceno vsega in vrednost ničesar.« (O. Wilde)

Sistem je  zasnovan tako,  da je  osnova vsega denar.  Denar  ali  pomanjkanje denarja  diktira,  kje
živite, kaj jeste, ali sploh jeste, kje delate, ali sploh delate, če živite ali umrete in skoraj vse ostale
odločitve. Tak je načrt. Kdor nadzoruje denar, nadzoruje ljudi in denar nadzoruje  kult,  predvsem
Rothschildi.

Norost potrošniškega sistema je lepo povzela pisateljica Ellen Goodman: »Normalno se je obleči v
obleko, ki si jo kupil  za službo, in se skozi prometno gnečo voziti  v avtomobilu, ki ga še nisi
odplačal, da prideš v službo, ki jo potrebuješ, da lahko kupiš obleko, avtomobil in hišo, ki jo puščaš
ves dan prazno, da si lahko privoščiš v njej živeti.«

Sledi opis potrošniškega sistema, v skladu s katerim je treba vsako leto proizvesti več, da lahko
slavi gospodarsko rast:

1. Če je treba vedno več proizvesti, da se lahko vedno več potroši, prideš kmalu do točke, ko
tega ne moreš več početi znotraj meja svoje države. To pomeni, da moraš spremeniti način,

94



kako drugi živijo, tako da začneš izvažati svojo kulturo v druge države in jih narediš odvisne
od uvoza. Če proizvajaš stvari, od katerih postanejo ljudje odvisni (npr. cigarete), še toliko
bolje. Nato uporabiš naravne vire teh držav, da te oskrbujejo s surovinami za izdelke, od
katerih so postali odvisni. Tako uničiš njihovo prehransko samooskrbo in lahko trdiš, da
razviti svet »pomaga« nerazvitemu tako, da izvaža hrano, v bistvu pa milijoni stradajo, ker
si ne morejo več sami pridelovati hrane.

2. Tudi lastne ljudi je treba narediti odvisne od takega sistema, kajti če imajo alternative, ne
bodo večino časa preživeli za stroji. Znanstvene raziskave usmeriš v izumljanje novih stvari
in v iskanje načinov, kako te stvari najceneje proizvesti s pomočjo tehnologije. Če izumljaš
vedno nove stvari, potem jih morajo ljudje kar naprej nadgrajevati, saj so izdelki zasnovani
tako, da kmalu zastarijo.

3. Na  določeni  točki  začnejo  države  med  sabo  tekmovati,  katera  bo  prodala  več.  Večji
proizvajalci začnejo proizvodnjo seliti v države tretjega sveta, kjer so zakoni za izkoriščanje
bistveno manj strogi in kjer je treba delovno silo plačati bistveno manj.

4. Ljudi je treba v procesu »izobraževanja« indoktrinirati, da ne bi spregledali, kako sistem
deluje. »Izobraževalni« sistem obstaja, da iz otrok naredi krmo zanj. Namen sistema je, da
ljudi prepriča, da vidijo svet v taki luči, kot to ustreza njemu. Kaj je boljše za sistem kot to,
da otroke v formativnih letih vzame staršem in jim opere možgane na način, da bodo postali
naslednja generacija robotov?

5. Ker je treba proizvesti vedno več, prideš do točke, ko stvari ne zmorejo več dovolj hitro
proizvajati  ljudje,  zato  kupiš  stroje,  ki  proizvedejo  več  z  manj  delovne  sile.  Ker  mora
proizvodnja  vedno  bolj  rasti,  potrebuješ  vedno  več  strojev  in  vedno  manj  ljudi,  zato
brezposelnost  narašča.  Sistem  se  na  to  odziva  s  potvarjanjem  števila  brezposelnih  ali
povečevanjem števila  stvari,  ki  jih  bodo ljudje  hoteli,  potem ko jih  boš  z  manipulacijo
simbolov uspeha v to prepričal. To pomeni, da mora proizvodnja slediti denarju, saj si revni
novih stvari ne morejo privoščiti. To vodi v stanje, ko imajo nekateri vse, kar si zaželijo,
medtem ko drugi spijo na ulici. A brezposelnost lahko pod predpražnik pometaš samo nekaj
časa.

6. Medtem ko je določena stopnja brezposelnosti zaželena, saj drži zaposlene v šahu in strahu
pred  izgubo službe,  lahko postane  nevarna;  to  se  zgodi,  ko število  brezposelnih  doseže
neobvladljive  razsežnosti.  Količina  denarja,  ki  ga  ustvarja  vedno  manjša  prodaja,  ne
zadostuje  več  za  plačevanje  socialne  podpore  brezposelnim.  Sistem je  tako  zgrešen,  da
potrebuje  za  preživetje  vsako  leto  več  ljudi,  ki  trošijo,  in  vedno  manj  ljudi,  ki  izdelke
izdelujejo.  Ne more imeti  obojega,  ampak ravno to  potrebuje.  Ljudje bodo podložni  le,
dokler bodo verjeli, da bo sistem za njih poskrbel; nato se bodo uprli.

7. Glavni odpadek sistema so ljudje. Ko ljudi prisiliš, da delajo v brezdušnem sistemu, ima to
psihične in čustvene posledice. Medtem ko hoče naš notranji jaz izkoristiti ves potencial,
hoče sistem le, da smo malo več kot podaljšek tehnologije in postanemo odvečni takoj, ko
nas  ta  lahko  nadomesti.  Sistem  nas  imenuje  »potrošniki«.  Iz  tega  začaranega  kroga
poskušajo  ljudje  pobegniti  s  pomočjo  alkohola  ali  drog.  Notranji  pritiski  se  kažejo  v
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boleznih, stresu, kriminalu in vedno večjih stroških zdravstvenih storitev, socialne pomoči in
policijskega nadzora.

8. Razčlovečenje človeka in zahteve sistema vodijo v izkoriščanje ostalih življenjskih oblik.
Živali so, tako kot ljudje, postale le še ena surovina. Na njih izvajamo take poskuse, da se v
primerjavi z njimi zdijo poskusi nacistov nedolžni. 500 milijonov kokoši v Veliki Britaniji
mora stati na žičnatih mrežicah v majhnih kletkah s komaj dovolj prostora, da lahko sedijo –
so le stroji za proizvajanje jajc. 40 milijonov piščancev ubijejo v Veliki Britaniji vsako leto
samo zato, ker so »napačnega« spola in ne morejo valiti jajc. Vsak teden je v britanskih
klavnicah v obupnih razmerah ubitih 8 milijonov piščancev, 300.000 prašičev, 80.000 glav
živine, 500.000 puranov, 50.000 zajcev in 300.000 ovc. Kot pravi pregovor: »Če bi bile
stene klavnic iz stekla, bi bili vsi vegetarijanci.« Samo vrsta, ki je kruta do pripadnikov
svoje vrste, je lahko tako kruta do pripadnikov drugih vrst.

9. Če se vsako leto zahteva več, s tem uničujemo naš edini dom – Zemljo. Za kratkoročno večji
pridelek posipamo prst s kemikalijami, kar na dolgi rok le zmanjšuje pridelek. Zemlji vsako
leto vzamemo več virov in jih spremenimo v več onesnaževanja v imenu »napredka«. To ti
ne more uspeti, če proizvajaš izdelke, ki trajajo, zato so taki izdelki za potrošniški sistem
samomor. Posledica takega sistema je, da vsako leto 20 % ljudi porabi 80 % naravnih virov,
medtem ko se potrebe ostalih  80 % ljudi  ignorira.  Ljudje po svetu umirajo,  ker nimajo
dovolj, na drugem koncu sveta pa zbolevajo zato, ker imajo preveč.

10. Da  bi  sistem  prikril  resnico  in  korupcijo,  potrebuje  varnostne  službe  in  druge  tajne
organizacije. Te naj bi oprezale za teroristi, a v resnici je razlog za njihov obstoj prikrivanje
resnice pred lastnimi ljudmi. Varnostne službe porabijo več časa in denarja za vohunjenje za
tistimi, ki mirno izzivajo status quo, kot pa za potencialnimi teroristi. 

Izvažanje proizvodnje v države tretjega sveta ima še druge posledice: več kot polovica otrok v
Ugandi  je  podhranjenih,  medtem  ko  na  polovici  pridelovalne  zemlje  raste  kakav  za  Zahodno
čokoladno industrijo; 400.000 otrok v Braziliji vsako leto umre zaradi pomanjkanja hrane in tretjina
brazilskega  prebivalstva  živi  pod  pragom  revščine,  kljub  temu,  da  je  Brazilija  ena  največjih
izvoznic hrane na svetu. Namesto da bi revne države hrano pridelovale zase, gojijo surovine za
zahodne korporacije. Ta manipulacija vodi v to, da priteče več denarja iz revnih držav v bogate kot
obratno. Vse to se dogaja načrtno in potem se Zahod hvali, kako »hrani« ljudi v revnih državah.

»Prosta« trgovina: Za kult so najslabša novica države, ki zaračunavajo davek na uvoženo blago, in
države, ki same proizvajajo stvari,  ki jih njihovi prebivalci potrebujejo, saj so take države manj
odvisne od globalnega sistema. »Prosta« trgovina je svoboda močnih, da izkoriščajo šibke; svoboda
močnih, da ustvarjajo odvisnost od sistema, ki ga nadzoruje peščica, in to odvisnost uporabljajo za
manipulacijo;  svoboda bogatih držav,  da selijo proizvodnjo v države v razvoju,  kjer izkoriščajo
delovno silo in delavcem plačujejo mezdne plače; svoboda bogatih držav, da državam v razvoju
kradejo pridelovalno zemljo  ter  uničujejo njihovo  industrijo  in prihodek.  Na ta način ustvarjajo
jezo, obup in razkol prebivalstva, kar  kult spretno izkorišča za manipulacijo. Ljudem v državah
tretjega sveta so govorili, da bodo z denarjem od izvoza surovin lahko uvažali hrano, ki bi jo lahko
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pridelovali sami, ampak cene teh surovin določata evropski in ameriški trg, ki lahko države tretjega
sveta spravita na kolena, kadarkoli hočeta.

Delovanje zaslužkarstva se lepo vidi na primeru diamantov, ki sploh niso redki, ampak jih je na
Zemlji, predvsem v južni Afriki, v izobilju. Zaslužkarji so ljudi zgolj prepričali, da jih je malo; to
prepričanje utrjujejo tako, da nadzorujejo število diamantov, ki jih lahko prodajo. Družina, ki je na
čelu  trgovine  z  diamanti,  je  družina  Oppenheimer.  Ljudje  v  Afriki  za  mezdne  plače  kopljejo
diamante,  ki  jih  potem  zaslužkarji  po  svetu  pod  pretvezo  »majhne  količine«  prodajajo  po
astronomskih  cenah.  Pri  prepričevanju  ljudi,  da  so  diamanti  redki,  je  igral  pomembno  vlogo
Hollywood; gre verjetno za eno najuspešnejših kampanj v zgodovini.

Sistem je zasnovan tako, da je tisto, kar je dobro za ljudi, slabo za sistem, in obratno; od nekoga
izguba je za drugega dobiček. Kakšna je rešitev? Najprej moramo nehati gospodarski uspeh meriti z
gospodarsko rastjo.  Bruto domači proizvod (BDP) je  merilo tega,  koliko rok zamenja denar za
izdelke in storitve v enem letu, torej le gospodarske dejavnosti. To je tako, kot če bi pri nogometu
merili, koliko kilometrov so igralci pretekli in ne, koliko golov so zadeli. Gospodarska rast je vsota
pozitivnih in negativnih dogodkov vsako leto, ki vključujejo porabo denarja – tako dogodkov, ki
izboljšujejo kakovost življenja, kot tudi denarja za vojne, prometne nesreče itd.  Vsakič, ko pride
npr. do okoljske katastrofe, ki jo povzroči slepo sledenje gospodarski rasti, reakcija na to katastrofo
poveča BDP, saj  gre za gospodarsko  dejavnost – pa je  okoljska katastrofa res uspeh v pravem
pomenu besede? Namesto da bi odšteli denar, ki se porabi za odpravljanje posledic gospodarske
rasti, se ta k BDP prišteje, saj gre za gospodarsko dejavnost. Resnično merilo uspeha bi bilo, kako
malo ljudi je  revnih/lačnih/brez  doma/osamljenih/nesrečnih.  To  je  pravi  pokazatelj  človeškega
napredka.

Gospodarska prihodnost  mora temeljiti  na samozadostnosti,  saj  da samozadostnost moč ljudem.
Vmesna  stopnja  je  lahko  menjava  blago/storitev  za  blago/storitev.  Prav  tako  ni  rešitev  v
centralizaciji  (samo  147  korporacij  je  zaslužnih  za  40  %  globalne  trgovine),  temveč  v
decentralizaciji in v tem, da služi tehnologija ljudem in ne obratno.

KULTNI BANČNI SISTEM

»Če lahko izdajam in nadzorujem denar držav, mi je vseeno, kdo piše zakone.« (Mayer Amschel Rothschild)

Eden najučinkovitejših načinov nadzora je denar. Denar je postal središče večine ljudi in kult hoče,
da tako tudi ostane. Koliko ljudi ne počne stvari, ki bi jih radi počeli, samo zato, ker nimajo dovolj
denarja?  Kult – predvsem Rothschildi – je uvedel globalno strukturo, v kateri so vsi odvisni od
denarja,  ki  ga nadzoruje on.  To odvisnost  je  kult ustvaril  s  sistemom posojil  in  obresti,  ki mu
omogoča,  da si  prilasti  svet,  vključno z  narodi  in  njihovimi  naravnimi  bogastvi.  Bančništvo  je
največji parazit, ki se hrani s trudom in kreativnostjo drugih. 
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Denar sam po sebi ni vreden nič; vrednost ima le, ker verjamemo, da jo ima. Denar je vreden le
toliko, kolikor je vreden kos papirja oz. kovine. Osnovni namen bančnega sistema je nadzor: nadzor
nad denarjem pomeni nadzor nad odločitvami in dokler se človek lahko odloča, je svoboden.

Denar sam po sebi ni slab – je dobro sredstvo izmenjave – problem pa nastane, ko začneš zanj
zaračunavati  obresti.  Prav bi bilo,  da bi vlade same tiskale denar brez obresti.  To je bil  namen
ameriških predsednikov Abrahama Lincolna in Johna F. Kennedyja, zato ju je kult eliminiral. Leta
1809 je ameriški predsednik Thomas Jefferson dejal: »Če bodo Američani kdaj dovolili zasebnim
bankam, da bodo imele nadzor nad izdajanjem denarja, najprej z inflacijo, potem z deflacijo …
bodo banke odvzele ljudem vso posest, dokler se ne bodo otroci zbudili brez doma na kontinentu, ki
so ga  osvojili  njihovi  očetje  ...  Pravico  do izdajanja  denarja  je  treba vzeti  bankam in  jo  vrniti
ljudem, katerim tudi pripada.« Kakšne preroške besede. Ampak to ni namen.

Med prvimi bankirji v Zahodnem svetu so bili vitezi templjarji. Beseda »banka« pride iz italijanske
besede  banco in označuje klop, na kateri so sedeli menjalci denarja, da so lahko opravljali svoj
posel. Zlatarji so za zlato in srebro, ki so ga ljudje vplačali v trezor, izdali papirnato potrdilo in
ljudje so si raje začeli izmenjevati ta potrdila, kot da bi šli vsakič skozi celoten proces menjave za
zlato ali srebro. To je tako ostalo v rokah zlatarjev, ki so ugotovili, da lahko – ker zelo malo zlata in
srebra zapusti trezor – izdajajo papirnata potrdila tudi tistim, ki zlata ali srebra niso imeli, in jim za
to zaračunajo obresti. Tako so začeli izdajati potrdila za zlato in srebro v bistveno višjih količinah,
kot so ga imeli v trezorjih. Večina potrdil, ki so jih izdali, je bila vezanih na zlato in srebro, ki ni
obstajalo. Ljudem so začeli posojati bogastvo drugih ter si tako nabrali premoženje in dokler niso
izdali več potrdil, kot bi lastniki zlata ali srebra naenkrat dvignili, so odnesli celo glavo. Tako se je
rodil bančni sistem, kot ga poznamo danes.

Če bi vam nekdo dal nekaj, kar ne obstaja, in vam rekel, da mu za to plačajte, bi verjetno poklicali
policijo. Če bi vam kdo dal nekaj, kar ne obstaja, in vam rekel, da vas bo tožil in vam zasegel
lastnino, če mu za to ne plačate, bi verjetno rekli, da živimo v fašizmu. A točno to počne bančni
sistem.  Kako torej  vse skupaj  deluje? Ko grejo ljudje na banko po posojilo,  npr.  50.000 evrov,
banka ne natisne niti enega novega bankovca, ampak vsoto preprosto vpiše na bančni račun – torej
denar nastane iz nič. Od tega trenutka dalje ljudje plačujejo obresti za številke na zaslonu in če
tega  ne  zmorejo,  jim  banka  zaseže  tisto,  kar  ima  dejansko  vrednost  –  avtomobil,  stanovanje,
zemljišče – pač v višini posojila. In od kje pride denar za plačilo obresti? Od denarja v obtoku, kar
pomeni,  da  nikoli  ni  mogoče  odplačati  vseh  posojil  skupaj  z  obrestmi,  saj  v  obtoku  niti
slučajno ni dovolj denarja; ustvarjena je bila namreč le glavnica, ne pa tudi obresti. To, da ljudje
izgubijo dom,  premoženje ali podjetje, ker ne morejo odplačati dolga skupaj z obrestmi, je
namenoma vgrajeno v finančni sistem.  Banke lahko posodijo vsaj desetkrat toliko denarja (v
praksi bistveno več), kot ga imajo,  saj računajo na to, da ne bodo ljudje nikoli  prišli na banko
istočasno  in v velikem številu  ter ga hoteli dvigniti. Ampak to še ni vse. Ko ljudje porabijo del
denarja, npr. 30.000 evrov, za nakup avtomobila, prodajalec avtomobila ta denar položi na banko in
zdaj  lahko tudi  ta  druga banka posodi  vsaj  desetkrat toliko denarja,  kot ga je prodajalec nanjo
položil, in zanj zaračuna obresti. Potem prodajalec avtomobila kupi nekaj za 10.000 evrov in tisti, ki
mu je plačal, položi ta denar na tretjo banko, ki lahko ravno tako posodi vsaj desetkratno količino
denarja in zanj zaračuna obresti. In tako naprej v nedogled.
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Več kot 90 % »denarja« ne obstaja v fizični obliki. Za vsak dolar, ki obstaja v denarni obliki, naj bi
obstajalo 30 milijonov elektronskega posojila.  Če  ste  npr.  v Veliki  Britaniji  hoteli  v 90-ih letih
kupiti hišo, ki je stala 50.000 funtov, ste morali zanjo skupaj z obrestmi plačati 152.000 funtov (več
kot za tri hiše). Vsak člen v procesu – od proizvodnje, dobave, transporta in trgovine – na osnovno
ceno pribije še dodatek, da pokrije stroške obresti za posojen denar, ki ne obstaja. Edini, ki bi bili ob
ukinitvi obresti ob dobiček, so bankirji in kult.           

S tem ko banke nadzorujejo ustvarjanje posojil,  lahko povzročijo razcvet ali  recesijo,  kadarkoli
hočejo.  Recesije ne povzroči upad zahtev po blagu in storitvah,  ampak dejstvo, da v obtoku ni
dovolj denarja, da bi zanje plačali. Razlika med gospodarskim razcvetom in gospodarsko krizo je
zgolj količina denarja v obtoku. In kdo nadzoruje, koliko denarja je v obtoku? Banke. Ekonomisti
govorijo o »ekonomskem ciklu«, a to je farsa. Ekonomski cikel ne obstaja, temveč gre za načrtno
ustvarjanje recesij z zmanjšanjem števila bankovcev v obtoku (kot leta 1930, ko banke niso več
izdajale posojil in si ljudje niso mogli kupiti niti hrane). Tudi inflacije ne povzroči preveč denarja v
obtoku – to je le izgovor, da ga lahko banke vzamejo iz obtoka in ustvarijo krizo.

»Ekonomski cikel« poteka sledeče:

1. Banke  stimulirajo  gospodarsko  dejavnost z  veliko  količino  posojil  po  nizkih,  a
spremenljivih  obrestnih  merah.  Gospodarski  razcvet  zagotovi,  da  se  ljudje  in  podjetja
zadolžijo. Več denarja kot je v obtoku, večja je gospodarska dejavnost, več ljudje kupujejo
in prodajajo, višje so plače in več je služb. Ljudje si izposodijo več, da kupijo večjo hišo ali
boljši avtomobil, saj so prepričani v gospodarsko prihodnost.

2. V idealnem  trenutku,  ko  izposoja  denarja  doseže  vrhunec,  ga  začnejo  banke  jemati  iz
obtoka. To lahko storijo z dvigom obrestne mere, zmanjšanjem števila posojil ali zahtevo za
plačilo neporavnanih posojil.  V obtoku je vedno manj denarja in posledično ljudje manj
zapravljajo za izdelke in manj je služb.

3. Gospodarska dejavnost pade, ljudje izgubijo službo in podjetja grejo v stečaj, saj ne zmorejo
odplačati  dolga skupaj z obrestmi.  Banke zasežejo zemljišča in  podjetja,  ker ljudje niso
mogli vrniti denarja, ki ni nikoli obstajal.

Zanimivo, da se za ljudi redko najde denar, za vojno pa vedno. Ste že kdaj slišali kakega politika
reči, da država ne more v vojno, ker si tega ne more privoščiti? Če so ljudje lačni, naj jedo tanke.
ZDA za obrambo porabijo toliko denarja davkoplačevalskega denarja, da bi lahko z njim vsakemu
ameriškemu brezdomcu kupile stanovanje za milijon dolarjev. ZDA od nastanka leta 1776 niso bile
v vojni  zgolj  21 let.  Vojne so odličen vir  zaslužka za bankirje.  V vojni  ne zmaga nihče razen
bankirjev, ki so financirali obe strani, obe vojski, proizvajalce orožja in po koncu vojne še posodili
denar  za  obnovo.  Tako  se  države  zadolžijo,  kar  je  eden  od  ciljev  vojn.  Glavni  cilj  vojn  je
sprememba družbe – uničenje statusa quo in uvedba novega reda. Večkrat ko to ponoviš, bolj se
bližaš  cilju  globalne  dominacije.  Vojna  kultu omogoča,  da  odstranijo  problematične  vlade  ali
voditelje,  na  zemljevidu  zarišejo  nove  meje,  si  prilastijo  zemljo  in  naravne  vire  ter  pospešijo
centralizacijo, saj je po vsaki vojni moč v rokah manj ljudi kot pred njo.
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Namesto da bi vlade same tiskale denar brez obresti,  si ga izposojajo od bank, zato gre veliko
davkoplačevalskega denarja neposredno k bankam za poplačilo posojil vlad. Privatizacija pomeni
prodajo državnega premoženja, da bi se države otresle bankrota, ki ga povzroča dolg. Človeštvo se
utaplja v dolgu zato, ker je denar že od začetka ustvarjen kot dolg. Obdavčenje skoraj vsega,
kar zaslužimo in kupimo, so uvedli, da lahko manjšina še bolj pije energijo prebivalstva in tako
ustvarja  odvisnost.  Mislite,  da gre zaradi  obdavčenja bogatih  revnim kaj  bolje? Ste  opazili,  da
postaja pomanjkanje ne glede na višino davka vedno hujše in javne storitve vedno slabše? Velika
podjetja  kot  so  Amazon,  Starbucks,  Apple,  Google,  Microsoft,  Netflix in  Facebook  plačujejo
nesramno  nizke  davke.  Gre  za  parazite,  ki  so  definirani  kot  organizmi,  ki  živijo  od  drugih
organizmov.

Kako so se zadolžile države tretjega sveta? Banke so v te države poslale predstavnike, ki so izdajali
posojila po spremenljivih obrestnih merah kot bonbone. Zakaj? Da se države zadolžijo, saj bo kult
tako prišel do njihove zemlje in naravnih bogastev. Načrt je, da potem zadolžene države v zameno
za »odpustitev«  dolga  dajo  kultu zemljo  in  naravna  bogastva.  Dolg  držav tretjega  sveta  je  bil
ustvarjen, da se fizično okupacijo strateško pomembnih držav in držav z veliko naravnega bogastva
zamenja  s  finančno okupacijo.  Voditelje,  ki  se  temu uprejo,  eliminirajo  ali  odstavijo  z  umetno
ustvarjenimi  »ljudskimi«  revolucijami,  pri  katerih  igra  pomembno  vlogo  George  Soros.  Še  en
razlog, da se je kult spravil na države tretjega sveta, je iztrebljanje črnske populacije.

Tisti, ki mislite, da ste finančno preskrbljeni, še enkrat dobro premislite, saj če niste med 1 % pri
vrhu piramide, se boste slej ko prej pridružili tistim, ki živijo iz rok v usta. To se je lepo videlo pri
neverjetnem prenosu bogastva  ljudi k  1 % po sesutju finančnega trga leta 2008. To, kar so storili
Grčiji,  nameravajo  storiti  celemu  svetu,  in  še  mnogo  več.  Velik  nateg,  da  se  uniči  finančno
neodvisnost  tistih,  ki  so  trenutno  še  bogati,  je  reševanje  bank  s  sredstvi  upnikov,  kar  je  le
sopomenka za legalizirano krajo denarja. O tem se je začelo govoriti po bančni krizi na Cipru leta
2011,  ko  so  tamkajšnje  banke  rešili  tako,  da  so  denar  vzeli  neposredno  z  bančnih  računov
vlagateljev.  Še vedno mislite,  da je vaš denar na banki varen? V času,  ko se je to dogajalo,  je
Evropska unija zagotavljala jamstvo za vloge do 100.000 evrov; tisti, ki so imeli več, so jim denar
preprosto ukradli. Mnogi bogataši po tem niso bili več tako bogati, zato še enkrat dobro premislite,
če ste res imuni na revščino. Mnogo ljudi srednjega in višjega srednjega razreda že živi na ulici.
Leta 2015 je Evropska unija naznanila, da bo jamstvo za vloge britanskim varčevalcem s 85.000
funtov znižala na 75.000 funtov; cilj je, da se po celotni Evropski uniji ukine jamstvo za vse vloge.

KULTNI »IZOBRAŽEVALNI« SISTEM

»V čem je smisel javne debate v družbi, kjer so le redke naučili,  kako razmišljati, medtem ko so milijone naučili,  kaj
razmišljati?« (Peter Hitchens)

»Nočem naroda mislecev – hočem narod delavcev.« (John D. Rockefeller)

Zadnja stvar, ki si jo diktatura želi, je zavedno in informirano prebivalstvo. Manj ko ljudje vejo,
manj težav bodo povzročali. To je razlog za nastanek »izobraževalnega« sistema in razlog, zakaj ta
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sistem uničuje oz. zatira pravo znanje. »Izobraževalni« sistem je odlično orodje za indoktrinacijo
otrok  in  mladine  v  formativnih  letih,  da  bodo  svet  videli  tako,  kot  to  ustreza  sistemu.
»Izobraževalni« sistem igra ključno vlogo pri tem, da se zagotovi, da bodo otroci, ko odrastejo,
poganjali sistem po njegovih pravilih in da bodo do konca življenja sužnji, ki bodo verjeli, da so
svobodni. Učitelji so pri tem žrtve in ne vejo, da za otroke gradijo zapor, saj so šli sami skozi isto
programiranje, ampak tisti, ki nadzorujejo šolski sistem, točno vejo, kaj hočejo s tem doseči. Učenci
kmalu spoznajo, da dobijo dobre ocene, če povejo sistemu tisto, kar hoče slišati  oz. da se je lažje
podrediti kot pa razmišljati s svojo glavo. Tako preverjanja znanja niso dokaz inteligentnosti, ampak
poslušnosti statusu quo. Otroke se indoktrinira s pomočjo ponavljanja in tehnike nagrajevanja in
kazni. To ustvari prepričanje, da sistem že ve oz. da ima vedno prav. Gre za psihološko pripravo na
to, da bodo otroci vse življenje verjeli sistemu in sledili njegovim ukazom. »Izobraževalni« sistem
proizvaja ljudi, ki so odvisni od tega, da zaslužijo denar od ene specializirane veščine, da lahko
plačajo za druge izdelke oz. storitve, kar je nasprotje od neodvisnosti. 

Šola  negativno  vpliva  na  psihično  in  fizično  zdravje  otrok.  Število  samomorov  med  deset-  in
štirinajstletniki se je med leti 2007 in 2017 podvojilo, pri dekletih iste starostne skupine pa med leti
2002 in 2017 potrojilo. V Veliki Britaniji se je število otrok, mlajših od 11 let, ki zaradi razmišljanja
o samomoru kontaktirajo pomoč v stiski, med leti 2015 in 2020 povečalo za 87 %. Število obiskov
učencev pri psihiatru se po koncu šolskega leta bistveno zmanjša, ob začetku novega pa ponovno
poveča; prav tako otroci ne občutijo več nelagodja, potem ko so s šolanjem končali. Raziskava iz
leta 2013 je pokazala, da 83 % ameriških najstnikov občuti šolo kot pomemben faktor stresa, h
kateremu zaradi pričakovanj dobrih ocen doprinesejo tudi starši. 

»Izobraževalni« sistem ima sledeče cilje:

• Vsaditi prepričanje v resničnost  iluzije. Učencem posreduješ uradno različico zgodovine,
religije, znanosti, matematike in sveta nasploh. To dosežeš s programiranjem učiteljev skozi
šolo, fakulteto ter izobraževanja in potem učitelji programirajo naslednje generacije otrok z
istim »znanjem«.  Večina  učiteljev,  zdravnikov,  znanstvenikov in  novinarjev  le  ponavlja,
namesto da bi sami prišli do resnice. Otroci uradne različice ne slišijo le v šoli, ampak tudi
doma od staršev, ki so šli skozi isto programiranje.

• Iz otrok narediti robote, ki bodo slepo sledili ukazom učitelja (sistema). Otroci od mladih
nog dobivajo sporočila, da je treba narediti, kar ti rečejo drugi, in da je treba verjeti v to, kar
ti pravijo drugi. Preverjanja so način, ki zahteva, da poveš sistemu tisto, kar hoče slišati.

• Izbrisati  iz  otrok  idejo,  da  so  edinstveni  in  spontani.  Spontanost  se  začne  zatirati  že  v
osnovni šoli, ki je le priprava na svet odraslih. Šole obstajajo zato, da otroka pripravijo na
delo. Namesto da bi otroci izražali svojo edinstvenost, se jih spodbuja, da postanejo ovce
(koliko je prostora za osebno mnenje?)

Ljudje imajo predstavo,  da je  študent  uspešen,  če opravi  izpit.  Študenti  si  zaradi  neopravljenih
izpitov  delajo  sive  lase  in  se  sprašujejo,  kaj  bo  iz  njih.  Nekateri  celo  storijo  samomor,  če  ne
dosežejo začrtanega uspeha, ali se počutijo krive, ker so razočarali starše (če so starši razočarani
zaradi neuspeha otrok, so si za to krivi sami). In kaj je izpit? Tisto, kar sistem zahteva kot pravilen

101



odgovor  –  mera,  do  katere  so  študenti  indoktrinirani.  »Izobraževalni«  sistem  je  sistem
indoktrinacije, ki ustvarja klone, ki blebetajo to, kar je njemu všeč. Izpiti niso dokaz inteligence,
ampak le tega, koliko snovi si študenti zapomnijo in prikličejo iz spomina. »Izobraževalni« sistem
slavi intelekt, ki je najnižji izraz zavesti, in ne razvija različnih sposobnosti učencev, ampak dela iz
njih robote,  ki bodo dovolj  inteligentni, da bodo sužnji,  a ne dovolj,  da bi to vedeli.  Namen je
programirati  dojemnje sveta za vse življenje. Učni načrt zagotavlja, da so vsi otroci indoktrinirani
enako.

Ljudje  imamo dve hemisferi  (polovici)  možganov:  levo in  desno.  Leva polovica  je  racionalna,
logična, intelektualna, sodeluje s fizičnimi čutili (resnično je tisto, kar lahko vidim, slišim, voham,
okusim in  otipam),  komunicira  s  pomočjo  pisane  in  govorjene  besede  in  razume dogodke  kot
dogajanje v zaporedju (čas). Desna polovica je domišljijska, intuitivna, instinktivna in nas povezuje
z drugimi dimenzijami; v njej prevladujeta stanje zasanjanosti in podzavest. Je umetnik, glasbenik
in ustvarjalni navdih ter komunicira prek slik in simbolov. Da bi ljudje lahko do konca izkoristili
svoje potenciale, morata biti obe polovici možganov enako razviti, a to ni v načrtu. Reptili so sužnji
leve hemisfere možganov, ki je obsedena s hierarhičnimi strukturami, kar se kaže tudi v hierarhični
strukturi človeške družbe.  Desna hemisfera vidi celoto in kontekst ter lahko poveže pike v sliko,
medtem ko vidi leva le ločene pike, se izgublja v podrobnostih in se identificira z oznakami (pike ti
povejo,  kaj se dogaja, kontekst pa zakaj se dogaja). Desna polovica možganov je bolj usklajena z
resničnostjo srca kot leva in srce je zadnje mesto, kjer kult hoče, da bi človek bil. Desna hemisfera
nas  ponese  v  druge  sfere,  kjer  lahko  razumemo pravo  naravo  sveta.  Leva  polovica  možganov
predstavlja znanje in se osredotoča na vedenje o že znanem, desna polovica pa predstavlja modrost
in  hoče  odkriti  nove  stvari.  Ljudje  so  pomešali  spomin  z  znanjem  in  znanje  z  modrostjo  –
»izobraževalni«  sistem  nudi  znanje,  ne  modrosti.  Desna  hemisfera je  subjektivna,  leva  pa
objektivna in kaj je osnova znanstvenih prepričanj? Objektivnost, zato so znanstveniki poosebljeni
zaporniki  leve  polovice  možganov  in  ne  morejo  razumeti  prave  narave  sveta.  Ujetniki  leve
hemisfere so poleg znanstvenikov še akademiki, zdravniki, politiki, pravniki, novinarji in drugi, ki
nam  diktirajo  resničnost.  Če  dominira  desna  polovica  možganov,  pravimo,  da  ljudje  niso
prizemljeni;  taki  ljudje  so  zelo  nadarjeni,  ampak  težko  živijo  v  tem svetu,  zato  je  pomembno
ravnovesje med obema hemisferama.  

»Izobraževalni«  sistem poplavi  levo  polovico  možganov  s  sistemsko  različico  »znanja«,  ki  ga
morajo učenci usvojiti, preden pišejo preverjanje, pri katerem morajo sistemu povedati tisto, kar jim
je sistem povedal, naj verjamejo. Če to storijo, opravijo preverjanje in napredujejo. Bolj uspešno ko
leva polovica možganov sprejema informacije in jih pri preverjanjih ponavlja, višje prilezejo. Če
gre učencem ponavljanje dobro od rok, pridejo na fakulteto in dobijo diplomo, ki kaže njihovo
stopnjo programiranja, v nasprotnem primeru pa so le moteči elementi, saj si upajo postaviti pod
vprašaj »znanje«, ki ga posredujejo učitelji.  Einstein je lepo povedal: »Vsak je genij,  ampak če
sodiš  ribo  po  tem,  kako  dobro  pleza  po  drevesu,  bo  celo  življenje  mislila,  da  je  neumna.«
Američanka Erica Goldson je na podelitvi diplom lepo razkrila »izobraževalni« sistem – njen govor
najdete, če v YouTube vpišete Valedictorian Speaks Out Against Schooling. 

Kot da ne bi otroci dovolj časa preživeli v šoli,  jim naložijo še domačo nalogo. Zakaj? Da jim
vzamejo čas za igro in druge aktivnosti, ki razvijajo desno polovico možganov (izjema so videoigre
in pametni telefoni, ki stimulirajo levo polovico možganov). Očitno ni dovolj, da otroci 15 let ali
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več 5 dni v tednu šest do sedem ur preživijo v šoli. Osnovna šola v Vermontu je ukinila domače
naloge,  kar se je  izkazalo za zelo uspešno. Po šestih  mesecih učenci  akademsko niso prav nič
zaostajali, so pa imeli doma več časa za kreativno razmišljanje in hobije; starši so poročali, da so
otroci po ukinitvi domačih nalog pogosteje brali knjige. Prav tako je v učnem načrtu malo glasbe in
likovne umetnosti,  saj  ta dva predmeta razvijata desno  hemisfero. V ZDA mora biti  vsaj 70 %
šolskih knjig neleposlovnih; leposlovje so zamenjali s tehničnimi knjigami, da se »otroke pripravi
na delo«. Raziskave profesorja Kyunga Heeja Kima iz Virginije kažejo, da so otroci, ki se dlje časa
šolajo,  manj  kreativni,  emocionalno  ekspresivni,  energični,  zgovorni,  zabavni,  domiselni,
nekonvencionalni, živahni in strastni, dojemljivi, manj sposobni povezovati na videz nepomembne
stvari in manjša je možnost, da bodo na stvari gledali z drugačnega zornega kota. To so vse lastnosti
desne polovice možganov, ki jo sistem zatira. 

Charlotte  Iserbyt,  svetovalka  v  administraciji  ameriškega  predsednika  Reagana,  v  knjigi  The
Deliberate Dumbing Down of America (Namerno poneumljanje Amerike) piše o dokumentih, ki jih
je  našla  na  Ministrstvu  za  izobraževanje  v  Washingtonu,  kjer  je  bila  zaposlena.  Dokumenti
razkrivajo načrt  za transformacijo  globalnega  izobraževalnega sistema v način za programiranje
dojemanja sveta, da bi ustvarili nevedne in ubogljive množice, ki bodo vladam in korporacijam
služile kot roboti. Sistem naj bi vcepil sledeče zaznave:

• Resnica prihaja od avtoritete.

• Inteligenca je sposobnost pomnjenja in ponavljanja.

• Točen spomin in ponavljanje se nagradi.

• Neubogljivost se kaznuje.

• Prilagoditi se je treba intelektualno in socialno.

V Veliki Britaniji naj bi že triletne otroke učili jezika in matematike. Zakaj? Da se uniči družino
tako,  da  otroka  čim  prej  po  rojstvu  vzamejo  staršem  in  da  ga  lahko  sistem  začne  čim  prej
indoktrinirati. Že dr. Richard Day je napovedal, da bodo otroci več časa prebili v šolah, vendar se
»ne bodo ničesar naučili«. Zato tudi finančni pritisk na mame, ki hočejo ostati doma in vzgajati
otroke, da se zaposlijo za polni delovni čas in dajo otroka čim prej v roke sistemu – točno tako, kot
je to v romanu Krasni novi svet že leta 1932 opisal Aldous Huxley. Prav tako se na ta način izgubi
raznolikost, ki bi jo otroci imeli, če bi jih vzgajali starši, raznolikosti pa kult seveda noče.

Učenci, ki razmišljajo s svojo glavo, dobijo v Veliki Britaniji in ZDA drugačna »preverjanja«, v
katerih so vprašanja o zaupanju v vlado, terorističnih napadih, političnih zadevah in patriotizmu.
Namen  je  preveriti,  če  indoktrinacija  deluje.  Sistem  ne  cilja  indoktriniranih  množic,  ampak
disidente, ki razmišljajo s svojo glavo.

Plačevanje za indoktrinacijo: cilj je pripraviti študente, da bodo sistemu celo življenje odplačevali
dolg za indoktrinacijo.  V Veliki  Britaniji  znaša šolnina med 30.000 in 40.000 funti;  povprečen
študentski dolg do diplomiranja znaša skupaj s stroški bivanja 53.000 funtov, preden ga odplačajo,
pa z obrestmi vred nanese okrog 100.000 funtov. Poročilo Inštituta za fiskalne raziskave iz leta
2017 navaja, da tri četrtine britanskih diplomantov nikoli ne bo moglo odplačati dolga, mnogi pa ga
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bodo odplačevali še pri starosti petdeset let ali več. Tako bo sistem diplomante prek dolga še dolgo
časa imel pod nadzorom, saj velja formula dolg = nadzor.

KULTNA ZNANOST

»Največja prepreka pri odkritjih ni nevednost, ampak iluzija znanja.« (David Talbott in Wallace Thornhill v knjigi The
Electric Universe)

Znanost je primaren vir,  iz katerega dobijo ljudje občutek resničnosti; informacije o tem, kaj je
mogoče  in  kaj  ne;  informacije  o  pravi  naravi  stvari  in  o  tem,  kdo  smo.  Znanstvenike  vsake
generacije proizvede »izobraževalni« sistem in ko pridejo na delovno mesto, so že programirani. Če
se hočejo za neko področje specializirati, morajo opraviti še več izpitov, se pravi iti skozi še več
indoktrinacije. Naziv »profesor« podeli sistem tistim, ki mu najbolj služijo in ga najbolj podpirajo.
Uradna »znanost« ne išče pravega znanja, ampak brani zacementiran sistem prepričanj in se upira
informacijam, ki bi uničile temelje teh prepričanj; v tem pogledu je uradna znanost zgolj še ena
religija. 

Kako naj bi uradna znanost razumela pravo naravo sveta, če so znanstveniki ujetniki leve polovice
možganov, ki vidijo vse ločeno in ne vidijo celotne slike? Ne more in tako je mišljeno. Ljudi se
obdrži v nevednosti o resničnosti tako, da se v nevednosti obdrži znanstvenike. Tako kot povsod na
tem svetu  je  tudi  v  znanosti  prisotna  kompartmentalizacija,  ki  se  izraža  kot  specializacija,  kar
znanost sistematično razdeli na pike, da ne more videti celotne slike – seveda načrtno. Različne
specializacije se v znanosti imenujejo »discipline«. Pa smo spet pri inverziji, saj znanost ne obstaja
zato, da bi odkrila skrivnosti življenja, ampak da zagotovi, da se jih ne odkrije. Gre za še enega
stražarja sistema. Akademiki, učitelji in politiki citirajo znanstvenike kot »glasnike resnice«, ampak
treba je vedeti,  da preden znanstveniki dobijo finančna sredstva, jim korporacije povejo, kakšni
morajo biti rezultati »raziskav«. Saj menda niste mislili, da korporacije, npr. Monsanto, financirajo
»raziskave« zato, da bodo znanstveniki poročali o tem, da sta njihovi hrana in tehnologija ničvredni.
Seveda ne, saj obstaja nenapisano pravilo, da bodo znanstveniki, ki prejmejo denar od korporacij,
prišli do »pravih« zaključkov, o čemer potem mediji pišejo kot »znanstveniki pravijo«, v bistvu pa
prek znanstvenikov pravijo korporacije.

Večina znanstvenikov ne  raziskuje  resničnosti  ali  velikih  vprašanj  o  človeškem obstoju,  ampak
razvija strupene aditive za hrano in pijačo; išče načine, kako bi še zadnji del drobovja in ostankov
živali  spremenili  v  »hrano«;  razvija  nove  bolezni,  za  katere  lahko  potem  ponudijo  cepiva  in
»zdravila«, in razvija tehnologijo kot so tablice in mobilni telefoni, s katerimi onesnažujemo svet.
Odlično opravljeno!

Rupert  Sheldrake v knjigi  Science Set  Free (Osvobojena znanost) izpostavlja  deset  znanstvenih
dogem, ki preprečujejo, da bi znanost razumela pravo naravo resničnosti. Te so:

• Narava je mehanska.

• Narava nima zavesti.
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• Naravni zakoni se ne spreminjajo.

• Skupna količina materije in energije je vedno enaka.

• Narava nima namena.

• Biološka dediščina je materialna.

• Spomini so shranjeni kot materialne sledi.

• Um je v možganih.

• Telepatija in drugi nadnaravni pojavi so larifari.

• Učinkovita je samo mehanistična medicina.

Narava sveta je pač taka, da če so napačne predpostavke, potem je po definiciji napačno vse, kar iz
njih izhaja. Mediji poročajo o znanstvenih normah kot o dejstvih, ne da bi jih postavili pod vprašaj
ali  da  bi  samostojno  raziskovali.  Tako  se  predpostavke  in  teorije  predstavlja  kot  »znanstvena
dejstva«, v bistvu pa so le to – predpostavke in teorije.

Tudi v znanosti je tako, da dokler znanstveniki trobijo uradno različico, imajo službo, če pa začnejo
razmišljati  s svojo glavo, denarja hitro zmanjka.  Tak primer so  zdravniki,  ki  bi  radi uporabljali
alternativne metode zdravljenja (ki človeka dejansko ozdravijo), in znanstveniki, ki postavljajo pod
vprašaj »podnebne spremembe«, za katere naj bi bil kriv človek. Lep primer, kako sistem ravna z
znanstveniki, ki ne plešejo več tako, kot on piska, je znanstvenik, ki je v 90-ih letih sodeloval pri
tajnih projektih CIE. Ko se je začel upirati delu, ki ni bilo v dobro človeštva, mu je CIA na prsi
namestila neke vrste obliž, v katerem je bila oranžno-zlata tekočina. Njegovo telo so zmanipulirali,
da je potrebovalo to zdravilo, ki ga je bilo treba zamenjati vsakih 72 ur; če tega ne bi storili, bi umrl
dolge in boleče smrti. To se pogosto dogaja znanstvenikom, ko enkrat odslužijo svojemu namenu.
Kaj je ta znanstvenik povedal?

• Zdravilo za raka obstaja že desetletja,  ampak se ga skriva,  saj  kult noče,  da ljudje raka
preživijo; medicina namreč zasluži več z zdravljenjem njegovih simptomov.

• Obstaja tehnologija, ki stimulira energijsko polje rastlin, tako da začnejo v puščavi zelo hitro
rasti. S tem znanjem bi lahko odpravili lakoto, a so namesto tega to tehnologijo v Etiopiji v
obdobju lakote uporabili za množičen poboj ljudi.

• Obstaja  tehnologija  na  prosto  energijo,  s  katero  bi  se  lahko  vsi  brezplačno  greli  in
pridobivali energijo.

• Ljudem s programi cepljenja v telo vbrizgajo mikročipe, ki so tako majhni, da jih s prostim
očesom ne moremo videti. 

• Načrt je, da se čipira vse ljudi, da nas bo imel kult stalno pod nadzorom.
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KULTNA MEDICINA

»Če nekaj hoče farmacevtska industrija, potem je to zagotovo slabo za človeštvo.« (David Icke)

»Medicinska znanost tako neverjetno napreduje, da kmalu ne bo nihče več zdrav.« (Aldous Huxley)

Moderna  medicina  je  ključna  pri  zagotavljanju,  da  se  ljudje  ne  zavedajo  resničnega  sebe  in
resničnosti sveta. Če bi zdravnikom povedali, kaj je telo in kako deluje in če bi bolnike zdravili na
tak način, bi bili medicina in farmacevtski kartel v trenutku ob posel. Kako lahko medicina prepreči
izdelavo »zdravil«, ki ne naredijo več škode kot koristi, če ne pozna prave narave človeka? Seveda
ne more. Leta 1972 je komisija, ki jo je sestavil čilski predsednik Salvador Allende, ugotovila, da ni
učinkovitih  več  kot  dva  ducata  »zdravil«.  Zanimivo,  da  so  ga  v  roku  enega  leta  odstranili  z
državnim udarom. Uradna medicina zdravi simptome bolezni in ne njenih vzrokov, ampak bolezen
lahko izgine šele, kadar se odpravi njen vzrok  na energijski ravni; pri tem je lokacija simptoma
redko tudi lokacija vzroka. Najpogostejši vzrok za bolezen je čustveno neravnovesje.

Farmacevtska industrija je osnovana na trpljenju ljudi – več ga je, več dobička ima. Konec koncev
stroškov zdravljenja ne plačujejo zdravi ljudje, ampak bolni. Farmacevtska industrija nadzoruje, kaj
se uči na medicinskih fakultetah; »zdravila«, ki se predpisujejo; v kakšni meri se lahko zdravniki
odtujijo od norm (zelo malo) in diktira vladno »zdravstveno« politiko. 

Najprej  je  obstajalo  homeopatsko  zdravljenje,  potem pa  so  Rothschildi  in  Rockefellerji  začeli
ustanavljati  zdravstvena  društva  in  tako  je  nastala  alopatska  medicina.  Cilj  Ameriškega
zdravstvenega združenja je bil sistem licenciranja, ki naj bi zagotovil usposobljeno osebje. Če že
govorimo  o  usposobljenem  osebju  –  res  je,  da  tudi  med  alternativci  obstajajo  šarlatani  in
zaslužkarji, vendar po številu mrtvih bolnikov alopatski zdravniki bistveno prekašajo alternativce.
Zvijača z licencami se uporablja, da se zagotovi, da zdravniki delajo po nareku sistema ali pa sploh
ne smejo delati. Naveza Rothschild-Rockefeller danes nadzoruje vse »strani« medicine: ameriško
Upravo za hrano in zdravila (FDA), Svetovno »zdravstveno« organizacijo (inverzija),  Center za
nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) ter farmacijo.

Nekaj statistik:

• V ZDA je prvi vzrok smrti zdravljenje (smrt zaradi zdravnika oz. kirurga, zdravljenja ali
diagnostičnih postopkov – 783.000 na leto), drugi srčne bolezni (700.000 na leto) in tretji
rak (553.000 na leto), s tem da ljudje v 85–94 % primerih neusodnih reakcij na »zdravila«
sploh ne prijavijo. Kolikšna mora biti šele prava številka!

• Leta 2013 je bilo v ZDA več samomorov kot žrtev prometnih nesreč.

• Tretjina brezposelnih Američanov trpi za kroničnim stresom.

• 11 % Američanov, starejših od 12 let, jemlje antidepresive.

• 1 od 13 Američanov jemlje psihoaktivna »zdravila«.

• 6,4 milijona otrokom med 4. in 17. letom predpišejo Ritalin.

• 23 % Američanov med 40. in 60. letom jemlje antidepresive.
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• V Veliki Britaniji je v štirih letih več kot 1.000 bolnikov v bolnišnicah stradalo do smrti;
število bolnikov, ki so bolnišnico zapustili podhranjeni, je doseglo 5.558.

• Leta 2013 je v ZDA prvi dan po porodu umrlo 11.300 dojenčkov, kar je 50 % več kot v vseh
ostalih industrijskih državah skupaj.

Raziskovalci, ki delajo za revijo British Medical Journal, so testirali 2.500 najpogosteje predpisanih
»zdravil« in ugotovili, da jih 90 % sploh nima učinka. Testiranje »zdravil« in postopki testiranja so
v večini primerov prav patetični in v ZDA lahko pridejo »zdravila« na tržišče tudi brez testiranja.
Kako smešno je gledati reklame za »zdravila« na televiziji, ko na koncu zdrdrajo »stranske« učinke,
kar  lahko  traja  toliko  časa  kot  reklama  sama;  poleg  tega  pri  »stranskih«  učinkih  ni  nič
»stranskega«, ampak gre le za negativne učinke. Eden od nategov farmacevtskega kartela je
»preventivna« medicina:  namesto,  da bi  ljudje  živeli  zdravo,  se jim predpisuje  »zdravila« (npr.
statine, »zdravila« proti Alzheimerju) za bolezni, ki jih nimajo, da ne bi za njimi zboleli.

90 % bolezni povzročijo čustvena neravnovesja. Medicina se osredotoča le na simptome in njeni
rešitvi sta skalpel in »zdravilo«: skalpel izreže fizično manifestacijo bolezni, »zdravilo« pa cilja
kemična  neravnovesja.  Rak  se  navadno  vrne,  če  pri  sebi  ničesar  ne  spremenimo,  ker  vzrok  –
čustveno  neravnovesje  –  s  kemoterapijo  ali  obsevanjem  ni  bil  odpravljen.  Ker  smo  ljudje
primarno energijska bitja,  lahko bolezen izgine  šele,  kadar rešimo problem na energijski
ravni; šele takrat se bo odprava neravnovesja manifestirala kot ozdravitev tudi na »fizični«
ravni.  Vse  ostalo  (»zdravila«)  je  samo  metanje  peska  v  oči,  saj  »zdravila«  bolezni  ne
pozdravijo, temveč le prikrijejo njene simptome.

Kadar hoče medicina  farmacevtski industriji ustvariti dobiček, si nove bolezni preprosto izmisli.
Lep primer je demoniziranje Sonca, ki naj bi povzročalo raka. Prvo dejstvo je, da raka ne povzroča
Sonce,  ampak  konvencionalne  kreme  za  sončenje;  drugo  dejstvo  je,  da  ljudje  za  zdravje
potrebujemo vitamin D, ki ga dobimo od Sonca. Podoben primer je demoniziranje holesterola kot
krivca za srčni napad, ampak dejstvo je, da telo potrebuje holesterol, da ultravijolično svetlobo, ki
jo prejme od  Sonca, pretvori v vitamin D. Pomanjkanje tega vitamina prizadene ledvice in kosti,
povzroča  diabetes,  raka  in  shizofrenijo.  Demonizacija  Sonca  in  holesterola  je  voda  na  mlin
depopulacijski  agendi  in  vir  dobička  za  farmacevtsko  industrijo.  Ta  za  zmanjšanje  holesterola
ponuja statine, ki naj bi ljudi zaščitili pred boleznimi srca, ampak statini povečajo možnost zanje!
Nekateri  »stranski«  učinki  statinov  so:  bolečine  v  mišicah,  povišan  krvni  sladkor,  kognitivna
izguba, nevropatija, anemija, vročina, siva mrena, spolna disfunkcija, povečana možnost za raka ter
disfunkcija jeter in trebušne slinavke. Statine uživa 8 milijonov Britancev in četrtina Američanov
nad 45. letom. Prav tako ne obstaja povezava med holesterolom v hrani in tistim v krvi.

Dr. med. Robert Strecker pravi, da AIDS povzroča združitev dveh živalskih bolezni – levkemije pri
živini in virusa visna pri ovcah. Strecker trdi, da geni virusa, ki povzroča AIDS, pri primatih in
ljudeh ne obstajajo.  Na zaslišanjih  komisije  Church leta  1969 je  prišlo  na dan,  da je  ameriško
Ministrstvo za obrambo zaprosilo za 10 milijonov dolarjev, da bi ustvarili nove viruse, ki bi uničili
človeški  imunski  sistem.  Leta  1972  je  skupina  virologov  v  biltenu  Svetovne  »zdravstvene«
organizacije predlagala, naj se ustvari nov virus, ki bi pri človeku uničil limfocite B in T. Tako bi
virus povzročil raka in levkemijo, da bi lahko poiskali zdravilo za te bolezni. Streckerjeva raziskava
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kaže, da so virus, ki pri živini povzroča levkemijo, in virus visna v laboratoriju zmešali, da so dobili
virus,  ki  uničuje človeški  imunski  sistem in ga imenujemo »AIDS«. »AIDS« so v  70-ih letih
20. stoletja pod pretvezo cepiva proti kozam vbrizgali v 300 milijonov Afričanov. Prav tako se je v
ZDA »AIDS« razširil v mestih, kjer je ameriška vlada testirala cepivo proti hepatitisu B na mladih
homoseksualnih moških med dvajsetim in štiridesetim letom starosti (New Yorku, San Franciscu,
Los Angelesu, Chicagu in St. Louisu). 

Za konec še nekaj izjav bivše ortopedske kirurginje dr. Lorraine Day o uradni medicini:

• Zdravstvena industrija je bila ustanovljena za nadzor nad in finančni dobiček od bolnikov.

• Vsa »zdravila« spreminjajo um in ljudem otežujejo razumevanje resničnosti.

• »Zdravila« ne pozdravijo vzroka bolezni, ampak le prikrijejo njene simptome.

• Mamogrami povzročajo raka.

• Splav poveča možnost za raka dojk in avtoritete to vejo.

• AIDS so prek programov cepljenja namensko vbrizgali v homoseksualne skupnosti v San
Franciscu in v prebivalce Afrike. Cilj v Afriki je iztrebljanje prebivalstva. AIDS je bil po
vsej verjetnost ustvarjen v ameriškem programu za biološka orožja v Marylandu.

• Bolj kot hrana, ki jo uživamo, bo poslabšanje zdravja, bolezni in smrt povzročilo obvezno
cepljenje.

• Pred uvedbo cepiv ni bilo avtizma in sindroma nenadne smrti dojenčka.

• Cepiva ne preprečujejo nalezljivih bolezni.

• Poskus, v katerem so otroke povezali s senzorji za merjenje krvnega pritiska ter srčnega in
dihalnega ritma, je pokazal, da je bilo vse normalno, dokler jih niso cepili, potem pa so bili
senzorji tri tedne čisto zmešani: otroci so imeli napade, nekateri so za nekaj časa prenehali
dihati in telesna temperatura se jim je tako dvignila, da bi jim lahko poškodovala možgane.

KULTNI MEDIJI

»Obsojanje brez raziskovanja je višek nevednosti.« (Albert Einstein)

Če bi moral povzeti vlogo uradnih medijev v enem stavku, bi to storil z besedami slovenskega
neodvisnega raziskovalca Mirana Vučka: »Uradni mediji obstajajo zato, da resnico proglasijo za
laž.« 

Mediji so pomembni, saj stojijo med dogodki in tistim, kar javnost izve, da se dogaja. Če hočeš
nadzorovati ljudi z manipulacijo  načina dojemanja resničnosti, moraš diktirati informacije, ki jih
ljudje dobijo, saj se način dojemanja resničnosti ustvari na podlagi informacij. Pri tem je ključnega
pomena  nadzor  nad  mediji  in  »izobraževalnim«  sistemom.  Leta  1984  je  bilo  v  ZDA
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50 »neodvisnih« medijskih podjetij, leta 2019 pa so 90 % ameriških medijev nadzorovale sledeče
4  korporacije:  Comcast  (NBC Universal),  Disney,  AT&T (Warner  Media)  in  Viacom; v  Veliki
Britaniji  80  %  medijev  nadzoruje  pet  milijarderjev.  Raznolikost  informacijskih  virov  pomeni
raznolikost  potencialnih  načinov  dojemanja  resničnosti –  tako  se  lahko  ljudje  odločijo,  katera
različica dogodkov se jim zdi najbolj kredibilna – če pa korporacije nadzorujejo medije in dobivajo
ljudje le eno različico dogodkov, obstaja velika verjetnost, da bo večina tem informacijam verjela.
Uradni mediji poročajo o dogodkih kot o nepovezanih pikah, ki se dogajajo naključno, torej brez
konteksta. Namen je programirati ljudi tako, da bodo sebe in svet videli v »pravi« luči – seveda
»pravi« z zornega kota kulta. 

Uradni mediji so korporativni mediji in propagandna roka sistema, kjer so vsi večji časopisi, revije
in televizijske ter radijske postaje v lasti kultnih korporacij. Lastniki (kult) imenujejo in nadzorujejo
urednike,  ki  imenujejo in nadzorujejo novinarje,  ki  poročajo,  o čemer jim rečejo,  naj  poročajo.
Nadzor nad mediji ne pomeni nadzor nad vsakim novinarjem – treba je le uvesti norme, ki čez nekaj
časa postanejo refleksni odziv vseh, ki so v medijih zaposleni. Vsak dan, preden se natisne časopis
ali  predvaja  novice,  imajo  zaposleni  uredniško konferenco,  kjer  se  določi,  katere  zgodbe bodo
vključene v novice in kakšne obravnave bodo deležne. Ljudje mislijo, da se levi in desni mediji med
sabo  razlikujejo,  ampak  oboji  imajo  istega  lastnika.  Na  YouTube  si  lahko  ogledate  posnetke
»različnih« TV-postaj s celotnih ZDA, ki govorijo o istih zgodbah na isti način – in to do besede
natančno.

Velik vpliv na to, o čemer poročajo mediji, ima CIA. Nemški novinar Udo Ulfkotte, bivši pomožni
urednik nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung, je povedal, da je bil prisiljen objavljati
članke pod svojim imenom, ki so mu jih dale obveščevalne službe; če bi jih zavrnil, bi ga to stalo
službe. Na koncu je imel vsega dovolj in je javnosti razkril, kako nemški in ameriški mediji brez
razloga  demonizirajo  Rusijo,  da  bi  šel  Zahod  z  njo  v  vojno.  Ulfkotte  je  povedal,  da  so  ga
milijarderji in ameriške obveščevalne službe podkupile, da je pisal članke, ki so bili proameriški in
proevropski, a nikoli proruski. Svoje novinarske izkušnje je objavil v knjigi  Journalists for Hire:
How the CIA Buys the News (Novinarji za najem: Kako CIA kupuje novice). Ulfkotte trdi, da ima
CIA nadzor nad vsemi pomembnimi novinarji v Evropi.

Nemška obveščevalna služba BND je dvajset let vohunila za tujimi novinarji in prisluškovala vsaj
50  telefonskim  številkam,  faks  številkam  in  e-poštnim  naslovom  novinarjev  po  svetu  ter te
informacije delila z drugimi globalnimi obveščevalnimi službami. Obveščevalne službe vohunijo za
lastnimi vladami, ki naj bi jih nadzorovale, saj so zveste svojim gospodarjem in ne vladam. Politiki
pridejo in  grejo,  obveščevalne službe pa so vedno v ozadju. Leta  2015 so razkrili,  da je BND
pomagala vohuniti ameriški NSA za »prijateljskimi« vladami Poljske, Avstrije, Danske in Hrvaške
ter nekaterimi veleposlaništvi v Nemčiji; prisluškovali so celo nemški kanclerki Angeli Merkel.

Novinarji imajo enega najbolj zaprtih umov in so na splošno neverjetno neinformirani o svetu, o
katerem poročajo.  Novinarji  ne raziskujejo,  temveč le ponavljajo razlage,  ki  pridejo od uradnih
virov – enako kot znanstveniki, zdravniki, akademiki in politiki – in uradna različica se ponavlja
toliko  časa,  da  postane  uradna  zgodovina.  Dve  pravili  dezinformiranja,  ki  se  jih  novinarji
poslužujejo, sta, da naj bodo novice preproste in naj se ljudem pove tisto, kar hočejo slišati.
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Tisti, ki samostojno raziskujejo in uradno različico dogodkov postavljajo pod vprašaj, so navadno
tarča posmeha s strani medijev. Gre za taktiko ad hominem, kar pomeni, da če nekdo govori resnico,
ki  ti  ni  všeč,  napadi  sla  in  ne  resnice.  Totalitarni  režimi  kot npr.  tisti  v  nacistični  Nemčiji  in
Sovjetski zvezi so ljudi, ki so tiranijo postavljali pod vprašaj, imenovali psihotiki in norci, da so
upravičili  njihovo zaprtje  v psihiatrične bolnišnice.  Ista  taktika se danes uporablja  za svobodne
raziskovalce, ki razkrivajo pravo ozadje svetovnega dogajanja, in ljudi, ki nasprotujejo sistemu.

Mediji igrajo odločilno vlogo pri tem, kako (ne)pristransko se o stvareh poroča in s tem vplivajo na
način dojemanja ljudi. Pri poročanju o vojni v Iraku, npr., smo vedno slišali le o žrtvah ameriških
vojakov in kako so bile zaradi izgub prizadete njihove družine, nikoli ali pa zelo redko pa smo
slišali zgodbe iraških civilistov in njihovih družin, ki so bili očitno le neizogibna kolateralna škoda.
Američani  so  bili  predstavljeni  kot  rešitelji  in  žrtve,  vsi  ostali  pa  kot  živo  zlo.  Gre  za
institucionaliziran rasizem.

Uradni mediji hočejo diskreditirati alternativne medije, češ da jim kradejo bralce, ampak uradni
mediji so si za to krivi sami. Nasvet, da ne verjemite ničesar, kar slišite v uradnih medijih, je treba
razširiti: ne sprejmite ničesar, česar niste sami preverili ali kar ne prihaja iz vira, ki ima res dolgo
zgodovino natančnosti poročanja in avtentičnosti. Pravo novinarstvo lahko najdemo na internetu,
kar je razlog, da uradni mediji izgubljajo bralce in da se internet vedno bolj cenzurira, a to tem več
pozneje.

KULTNA POLITIKA

»Kdorkoli je kadarkoli poskušal uporabiti politično moč za skupno dobro, se je pri tem počutil neverjetno nemočnega.«
(Robert Casey) 

»Ljudi je lažje preslepiti kot pa jih prepričati, da so jih preslepili.« (Mark Twain)

Pri globalni zaroti je treba razumeti, da kult manipulira z vsemi »stranmi«. Če nadzoruješ eno stran,
na igro vplivaš;  če nadzoruješ obe strani,  igro nadzoruješ.  Večstrankarske države so iluzija.  Na
videz sicer lahko izgleda, da obstaja veliko »različnih« strank, ampak iz ozadja vse nadzoruje ista
sila.  Večina  ljudi  misli,  da  so  svobodni,  ker  lahko  izbirajo  med  dvema  ali  tremi političnimi
strankami, ampak ljudje ne ločijo med svobodno in ponujeno izbiro.

Ljudje demokracijo enačijo s svobodo, ampak to je daleč od resnice.  Demokracija je diktatura,
zamaskirana v svobodo. Edina razlika med fašistično/komunistično diktaturo in izvoljeno diktaturo
(demokracijo) je, da lahko ljudje vsake štiri ali pet let volimo. Zakaj bi sploh volili, če vse »strani«
nadzoruje isti kult? Ker med volivci in strankami ni pogodbe, vedno volimo za neznano – za tisto,
kar se navadno ne uresniči. Ko oddate svoj glas, lahko izvoljena vlada počne, kar hoče. Verjetno ste
volili stranko, ker ste verjeli, da bo izpolnila predvolilne obljube, ampak ko stranka enkrat pride na
oblast,  ji  tega ni treba.  Lep primer je Barack Obama, »mož sprememb in miru«: v osmih letih
njegovega predsedovanja ni minil niti en dan, ko Amerika ni bila v vojni, pa tudi zapor Guantanamo
Bay je še vedno odprt.
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Zakon  je  skupaj  z  denarjem  najboljši  način  za  vsiljevanje  volje  ljudstvu.  Ljudi  je  preprosto
nadzorovati: manjšina diktira zakon in vsakega, ki zakona ne spoštuje, se kaznuje. Če se ljudje ne
bomo zakonom množično uprli v številu, ki bo nadvladalo sistem, je to vse, kar  kult potrebuje.
Posameznike, ki se zakonom uprejo, se enega za drugim kaznuje, kar služi kot opozorilo ostalim, ne
glede na to, kako krivični so ti zakoni. Sistem postane še močnejši, ko zagotoviš, da ljudje, ki se jih
zakoni  tičejo,  nimajo  vpliva  na  njihovo sprejemanje.  Tako se  sprejema vedno več  zakonov,  ki
posegajo v vse pore človekovega obstoja. V devetih letih, ko je britansko vlado vodil Tony Blair, je
bilo ustvarjenih 3.000 novih prekrškov – skoraj vsak dan eden.

Če bi vam kdo rekel, da podpišite dokument, ne da bi ga prej prebrali, bi takoj postali sumničavi,
ampak točno to počnejo člani parlamentov in kongresov po svetu. Njihova naloga je, da glasujejo za
ustavo, ki bo korenito spremenila življenje vseh, ne da bi jo pred tem prebrali. Kongresnik Ron Paul
iz Teksasa je povedal, da nihče v kongresu  ni smel prebrati osnutka zakona Patriot Act, ki  so ga
uvedli po »terorističnih« napadih 11. septembra 2001. Enako je bilo z Maastrichtsko pogodbo leta
1992, ki  je veliko moči Velike Britanije predala Bruslju in Evropski uniji.  Osnutka pogodbe ni
prebral skoraj nihče od tistih, ki so zanjo glasovali. In to so ljudje, ki predstavljajo ljudstvo. Ljudje
imamo predstavo, da morajo, preden nekaj postane zakon, o tem debatirati izvoljeni predstavniki v
parlamentih, ampak to ne drži. 75 % britanskih zakonov izvira od neizvoljenih birokratov Evropske
unije. V Veliki Britaniji in ZDA lahko zakone sprejmejo brez vednosti ljudi in javne debate. V ZDA
obstaja predsedniška odredba, ki zaobide kongres in mnogo zakonov je sprejetih na tak način. Ti
zakoni ne potrebujejo privolitve kongresa, imajo pa enako težo kot zakoni, ki jih potrdi kongres.
Namen je,  da se z  zakoni  ustvari  globalen zapor,  še preden ljudje  spoznajo,  kaj  se  pravzaprav
dogaja. To se doseže tako, da se zaduši debato o neki temi, ali pa tako, da predlog zakona postane
zakon, še preden so ljudje zanj sploh slišali.

Kraljevske dinastije so tisoče let vladale človeku, ampak prišlo je do točke, ko se je zavest ljudi
toliko dvignila, da so se začeli vidni oblasti kraljevskih dinastij upirati. Tako je kult začel proces
zamenjave vidne diktature za prikrito. Tiranijo, ki so jo ljudje videli, je zamenjal za bolj prefinjeno
tiranijo, ki jo ni mogoče videti. Ko so monarhije padle, je bila koncentracija politične moči  kulta
ogrožena, dokler niso ustanovili političnih strank. In kaj so stranke? Koncentrirana politična moč.
Stranke so, tako kot vse organizacije, hierarhične piramide, kjer manjšina pri vrhu diktira politiko.
Če hočete kandidirati  zunaj  največjih  strank,  se  boste mučili s  finančnimi  sredstvi  in  ne  boste
deležni medijske pozornosti. Skoraj v vseh državah imata možnost za sestavo vlade le največji dve
ali tri stranke.

Kaj se zgodi z ljudmi, ki pridejo v politiko, da bi kaj spremenili? Sistemska vibracija je tako močna,
da večino kandidatov potegne v svojo psihopatsko vibracijo. Navadno so take zelene stranke, ki
imajo  idejo,  kako  spremeniti  svet,  na  koncu  pa  postanejo  iste  kot  stranke,  ki  so  jih  pred  tem
obsojale. Najprej se je treba pridružiti stranki, kar je preprosto – prijaviš se in plačaš članarino.
Potem moraš predstavnike strank prepričati, da si ravno ti pravi za kandidaturo. Promovirati moraš
strankarsko politiko, ki jo določa manjšina pri vrhu piramide. 5 % politikov izvaja agendo, medtem
ko 95 % politikov sploh ne ve, da agenda obstaja. Ne glede na lastna prepričanja moraš zagovarjati
tisto, kar zagovarja stranka. Pa smo spet tam, kjer ne smeš spreminjati statusa quo in nasprotovati
stranki.  Pravi  napredek  v  tej  strukturi  zahteva,  da  zapreš  svoj  um in  prodaš  svojo  dušo  –  po
možnosti oboje. Stranka je tvoj bog. Preden prilezeš do vrha, si navadno že skorumpiran, saj lažeš
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in se pretvarjaš, da bi na poti poteptal ostale lažnivce. En kompromis vodi k drugemu in ko prideš
na vrh, da bi stvari spremenil, postaneš tisto, kar si nekoč hotel spremeniti.

Obstajajo tri vrste politikov: manjšina, ki ve, da so del zarote in poznajo agendo; tisti, ki hočejo moč
ter status in bodo zanju naredili vse; in tisti, ki imajo skrivnosti, ki bodo postale javne, če ne bodo
izvrševali ukazov svojih gospodarjev. Več skrivnosti ko imajo, ki bi uničile njihovo kariero, če bi
prišle v javnost, bolje je imeti take ljudi na ključnih položajih. V vrhu politike je polno ljudi, ki
plešejo tako, kot piskajo drugi in imajo polno nakuhanih, od pedofilije do finančnih goljufij. 

Vodilne politike – predsednike držav in vlad – se navadno izbere, ko so še mladi (Bush st., Obama,
Clinton  itd.)  »Izvoljene«  voditelje  izbere  kult  in  mnogi  so  iz  krvnega  rodu  Rothschild  ali
Rockefeller,  ki so jih vzgajali pod drugačnimi imeni. Izbira predsednika države ali  vlade toliko
vnaprej ni težka, če nadzoruješ denar, stranke, medije in poznaš skrivnosti potencialnih rivalov. V
ZDA živi 300 milijonov ljudi, pa vendar lahko volivci na koncu volilnega boja izbirajo le med
dvema kandidatoma. Demokracija?

Stalna vlada je po definiciji vlada, ki je vedno prisotna. Stalna vlada je sestavljena iz obveščevalnih
služb,  vojske,  organov  pregona,  vladne  administracije,  bančnih  in  finančnih  omrežij,  večjih
korporacij,  uradnih  medijev,  pravnega  sistema  in  sodišč,  tehnoloških  velikanov,  farmacevtske
industrije, biotehnologije itd. Na čelu naštetega so člani tajnih društev, ki so zvesti društvom in ne
ljudem, ne glede na zaobljube, ki jih dajo v javnosti. Politiki in stranke pridejo in grejo, stalna vlada
pa je vedno v ozadju – to je razlog, da se vedno odvija ista agenda, ne glede na to, katera stranka
vlada.  Politični nivo obstaja zato, da daje ljudem videz vpliva in izbire ter da uradno (v obliki
ustave) sprejme, kar je odločila stalna vlada. Stalne vlade držav povezuje pajkova mreža in skupaj
tvorijo stalno globalno vlado, zato se ista agenda istočasno koordinirano odvija po celem svetu.

Mediji poročajo, kot da bi bili politiki pri vrhu piramide, vendar niso – so zgolj lutke tistih, ki so v
resnici pri vrhu. Tako tisti, ki nadzorujejo življenja ljudi, ostanejo v senci, medtem ko so v soju
žarometov tisti, ki dajejo videz, da so na oblasti. Mediji so javnost prepričali, da »izvoljeni« politiki
sprejemajo odločitve na globalni ravni. Če ljudje v to iluzijo ne bi verjeli, bi se začeli spraševati,
kdo v resnici nadzoruje dogodke. Ljudje morajo spoznati, da živimo v enostrankarskih državah in
da so na videz »drugačni« politični pogledi zgolj fasada.

Vedno več ljudi spoznava, da so volitve nesmiselne, saj se nikoli nič ne spremeni. To je vedel že
Mark Twain, ko je rekel: »Če bi volitve karkoli spremenile, bi bile prepovedane.«  Sedaj veste, zakaj
je tako. »Nasprotniki« na volitvah za predsednika ali premiera so člani istih tajnih društev.  Večje
stranke so postale tako podobne druga drugi, da jih loči le še ime. Zdi se, da vladajoča stranka vlada
in da ji opozicija nasprotuje, ampak ko pride na oblast opozicija, se odvija ista agenda kot prej –
agenda v smeri orwellovske države – saj je v ozadju ista sila.
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KULTNA RELIGIJA

»Ljudje se svoji moči najpogosteje odpovejo zato, ker mislijo, da je nimajo.« (Alice Walker)

»S prepričanjem je mogoče manipulirati; le znanje je nevarno.« (Frank Herbert)

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je religij malo morje, gre v bistvu le za eno religijo, ki ima različna
imena – nadzorizem. Religije so ujele ljudi v past tako, da so popačile ezoterično znanje, ki  ga je
kult dobil prek šol misterijev, in tako, da prodajajo analogijo in simbolizem kot dobesedno resnico.
Tako religije kot tajna društva imajo svoj izvor v prastarih šolah misterijev in religije so zgolj javni
obraz  tajnih  društev.  Vernikom govorijo,  naj  svete  knjige  berejo  dobesedno,  medtem ko  tajna
društva poznajo skriti pomen in simbolizem. S pomočjo religij  kult zapre um ljudi, vsili omejen
pogled na resničnost in pripadnike prisili, da podvržejo svojo voljo »bogu« (demiurgu). Ljudje tako
zavračajo ezoterično znanje,  ki  bi  jih  odrešilo,  kult pa deli  in  vlada ter  podžiga konflikte  med
posamezniki, skupinami in narodi. Religije preživijo zaradi predpostavk, ki jih imajo ljudje o njih.

Kult ljubi religije, pa naj si gre za krščanstvo, new age, Facebook, pametni telefon, nakupovanje,
šport, denar, politični -izem ali gospodarsko teorijo. Kultu ni pomembno, v kaj verjameš, dokler v
nekaj verjameš in tako zapreš svoj um pred alternativami. Načrt je, da se ljudje tako osredotočijo na
eno obsesijo,  da ne vidijo  celotne slike.  Osnova vseh religij  je formula strah = nadzor  = moč.
Religije ljudem najprej vcepijo prepričanje, da so rojeni z izvirnim grehom in od prvega dne naprej
nevredni;  potem jih  prepričajo,  da jih  lahko reši  le odrešenik in sicer  tako, da sledijo besedam
duhovščine, na koncu pa jih še prestrašijo, da se bodo cvrli v peklu, če tega ne storijo.

Religije so orodje, s katerim kult z uporabo strahu pred posledicami prestraši ljudi, da se podredijo
tistemu,  kar  zahteva  »bog«  (kult).  Dve  glavni  orožji  religij  sta  strah  in  krivda.  Religija  je
najpogosteje  uporabljena  tehnika  za  nadzor  uma  in  najmočnejše  orožje  agende  že  tisoče  let.
Množice ljudi sprejmejo besede mož v dolgih haljah, ki jim pravijo, da gre za božji načrt. Imej
danes sranje in jutri boš imel raj. Ampak ta raj je vedno le v prihodnosti, ki ne obstaja.

Načrt za nadzor uma s pomočjo religij je nastal v Babilonu, ki je po padcu  sumerskega imperija
postal  sedež  kulta.  Vse  največje  religije  (islam,  hinduizem,  krščanstvo  in  judaizem)  izhajajo  z
območja med Srednjim in Bližnjim vzhodom. Kasneje se je sedež  kulta preselil  v Rim, kjer je
nastala  Rimskokatoliška  cerkev,  ki  je  le  kopija  babilonske,  vključno  z  metodami,  simboli  in
zgodbami.  Rim je  bil  ustanovljen kot  novodobni  Babilon,  zato najdemo tam veliko  babilonske
simbolike.

Cilj nadzora uma s pomočjo religij je:

• Piti energijo cerkvenim skupnostim s tem, ko se osredotočajo na simbole Saturna.

• Zmanipulirati ljudi, da kot bogove častijo reptile.

• Zapreti um vernikov, da zavračajo vse, kar ni v skladu z njihovo religijo.

• Izigrati religije tako, da naščuvaš eno proti drugi oz. eno vejo religije proti drugi v smislu
»moj bog je edini pravi bog«, a v resnici vse častijo istega »boga« (demiurga).  
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Religije uporabljajo sledeče metode:

• Ljudi  je  treba  prepričati,  da  se  pridružijo  religijam  in  sprejmejo  njihova  pravila  ter
življenjski slog, ne da bi poznali njihovo pravo ozadje.

• Pripadnike religij je treba prisiliti, da ti postanejo popolnoma predani.

• Uničiti je treba samopodobo vernikov, dokler ne postanejo ovce, ki ti sledijo brez vprašanj.

• Vernikom je  treba  diktirati  obnašanje  in  jim preprečiti,  da  bi  se  sami  odločali  o  svojih
življenjih.

• Organizirati je treba skupinske napade na ljudi, ki se nočejo podrediti.

• Vernike je treba prisiliti, da priznajo svoje grehe.

• Pripadnike religije je treba prisiliti, da prekinejo vezi s prijatelji in družinskimi člani, ki ne
pripadajo isti religiji.

Ne glede na to ali  častijo ljudje simbol dobrega Jezusa oz. kateregakoli  drugega odrešenika ali
hudiča/Saturn,  častijo  isto  silo.  Kult nam je dal  »izbiro«:  ali  častimo  zlo  neposredno  v  obliki
satanizma  ali  pa  posredno  prek  božanstev,  ampak  v  obeh  primerih  častimo  istega  »boga«  –
demiurga.  Religije  so  fantastičen  vir  energije  za  reptile,  saj  so  verniki  zmanipulirani,  da  se
osredotočijo na simbolna božanstva in tako se vzpostavi energijska povezava, prek katere reptili
črpajo njihovo energijo (koliko energije se ustvari pri romanju množic v Meko). Energija gre tja,
kamor  gre  pozornost  in  čaščenje  je  ekstremna oblika  pozornosti.  To energijo  začutimo npr.  na
nogometnih tekmah in temu pravimo »ozračje«, v bistvu pa gre za elektromagnetna polja, s katerimi
se reptili hranijo. Šport je ravno tako stvaritev kulta, s katero preusmerjajo pozornost ljudi; najlepši
primeri so nogomet, olimpijske igre in superbowl v ZDA. Olimpijske igre v Londonu leta 2012 so
bile  lep  primer  javnega  satanističnega  rituala:  olimpijski  ogenj  in  olimpijski  krogi  so  simboli
babilonskega boga Nimroda, Nimrod pa simbolizira Saturn,  torej  demiurga.  V kolikor se ljudje
osredotočijo na te simbole,  se energijsko povežejo s  tem, kar  predstavljajo – v tem primeru z
reptili – in jim tako dajejo svojo energijo.

Religije pred ustanovitvijo krščanstva: Kult je današnjim religijam postavil temelje pred 6.000
leti v Babilonu. Ustanovitelj Babilona je bil Nimrod, ki je vladal z ženo Semiramido (babilonsko
boginjo Lune,  ki  simbolizira  Ninhursago) in  to  sta  še  danes  ključni  božanstvi  kulta.  Simbol
Nimroda je riba, simbola Semiramide pa sta riba in golobica (papež še danes nosi mitro v obliki
ribe). Golobica z olivno vejico zaradi inverzije simbolizira smrt in uničenje ter vrnitev »bogov« po
kataklizmi oz. vesoljnem potopu (v Svetem pismu golobica z vejico prileti  na Noetovo barko).
Nimrod predstavlja  tako boga očeta  kot  tudi  sina  Tamuza,  kar  je  prevzelo krščanstvo.  Kraljica
Semiramida naj bi izjavila, da bo Nimrod po smrti na Zemlji navzoč v obliki plamena oz. ognja in
od tukaj izvira simbol ognja oz. prižgane bakle, ki jo drži Kip svobode. Jezus je krščanski simbol za
Nimroda/Tamuza in Marija Magdalena za Semiramido.
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Babilonci  so  častili  Sonce,  saj  so razumeli  njegovo pravo moč.  Nekoč sta  v  sončnem sistemu
obstajali dve sonci in Saturn je vladal na Zemljinem nebu ter postal središče čaščenja. Saturn je bil
glavno rimsko božanstvo in krščanstvo še danes časti Saturn. V Egiptu je sončni vzhod simboliziral
Horus (zato v angleščini hori-zon), sončni zahod po Set, bog temne sile (zato v angleščini sun-set).
Krščanske cerkve so navadno zgrajene v smeri  vzhod–zahod in oltar ter verniki so obrnjeni proti
vzhodu, v smeri vzhajajočega sonca. Zakaj? Ker je krščanstvo reciklirana babilonska religija Sonca,
kjer so častili Nimroda, hišo vzhajajočega Sonca. Tudi bazilika Sv. Petra je zgrajena v smeri vzhod–
zahod, torej v skladu z gibanjem Sonca na Zemlji.

Starodavna  ljudstva  so  vzela  krog,  v  središču  katerega  stoji  Sonce  (zodiak  –  živalski  krog,  ki
predstavlja napredovanje Sonca skozi 12 mesecev), in ga s križem razdelila na štiri letne čase. Jezus
je v Svetem pismu simboliziran kot riba, saj je bila  Zemlja v času njegovega življenja v obdobju
ribi. Sedaj smo v obdobju vodnarja, ki se je začelo 21. 12. 2012. Vsako obdobje traja 2.160 let,
skupaj  25.920 let. Predkrščanski bogovi so se ravno tako rodili 25. decembra, saj se takrat  Sonce
vidno, po treh dneh mirovanja na najnižji  točki,  začne dvigovati  in dan se začne daljšati  (zato
simbolika,  da je  Jezus vstal  od mrtvih).  Krst  izvira iz Babilona,  kjer  so verjeli,  da jih bo rešil
grehov. Tudi velika noč izvira iz istega vira: Jezusa so križali na veliko noč, ki je bila v tistih časih
na dan spomladanskega enakonočja, zato v Svetem pismu piše, da je Jezus premagal temo, saj je od
spomladanskega  enakonočja  naprej  dan  daljši  od  noči.  Danes  velika  noč  ni  več  na  dan
spomladanskega enakonočja, a simbolizem je ostal.  Ime »velika noč« (angleško  Easter) pride od
babilonske kraljice Ištar  (drugo ime za Semiramido). Tudi velikonočna jajca in velikonočni zajec
prihajata iz Babilona: Semiramida naj bi na  Zemljo prišla z  Lune v velikem jajcu (Ishtar egg –
Easter egg), sin Tamuz pa naj bi imel rad zajce.  

Semiramida je v različnih kulturah poznana pod sledečimi imeni:  Izida,  Bharati,  Hekata,  Luna,
Afrodita, Venera, Artemida, Dijana, Minerva, Demetra, Cerera, Gaja, Terra, Hera, Junona, Hestija,
Vesta, Kibela, Evropa, Fortuna in Rea.

Nimrod/Tamuz je v različnih kulturah poznan pod imeni Osiris/Horus, Baal, Bel, Moloh, Saturn,
Jupiter, Janus, Marduk in Pan.

Najbolj znane odrešilne figure pred Jezusom: Tamuz (Babilon), Osiris/Horus (Egipt), Krišna/Buda
(Indija),  Mitra  (Perzija  in  Rim),  Dionizij  (Grčija  in  Rim),  Attis  (Turčija),  Mohamed  (Arabija),
Quetzalcóatl  (Srednja  in  Južna  Amerika),  Bel  (Sumerija)  in  drugi.  Jezusu  so  tako  le  pripisali
lastnosti, ki so jih imeli odrešeniki pred njim.

Vsa zgoraj našteta božanstva so zgolj druga poimenovanja za babilonsko trojico Nimrod–Tamuz–
Semiramida, ki predstavlja reptilske »bogove«, zato vse religije nevede častijo reptile.

Krščanstvo: Krščanstvo je recikliran paganizem, ki paganizem obsoja kot zlo. Že angleško ime za
nedeljo (Sun-day) nam pove, da gre za religijo Sonca. Katoliška maša je le javno sprejeta različica
satanistične črne maše. Evharistija je odsev zgodnejših ritualov, povezanih z žrtvovanjem ljudi in
pitjem krvi, kar satanisti počnejo še danes.

Obstajata  dva  načina  branja  biblije:  iniciiranci  prepoznajo  simbolizem  in  zakodirano  resnico,
medtem ko jo laiki berejo dobesedno. Sestavljanje biblije je bila popolna farsa, saj je Cerkev njeno
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vsebino  nenehno  spreminjala,  da  je ustrezala njeni  trenutni  resnici.  Evangelijev  niso  napisali
apostoli  in tega tudi Cerkev ne trdi.  Evangelije naj bi napisali  Matej,  Marko, Luka in Janez in
Cerkvi ustreza, da ljudje te može povezujejo z domnevnimi apostoli z istimi imeni, a v resnici nihče
ne  ve,  kdo je  ta  besedila  napisal.  Zakaj  samo Matej  in  Luka omenjata  brezmadežno spočetje?
Obstajajo še drugi evangeliji, ki v biblijo niso bili vključeni, saj ne podpirajo uradnega cerkvenega
nauka. Prvi evangelij je bil Markov, ostali so le njegove kopije. Reinkarnacija je iz Svetega pisma
začela  izginjati  za  časa  Konstantina  Velikega  (okrog  leta  325),  dokončno  pa  je  izginila  na
ekumenskem  cerkvenem  koncilu  leta  553,  med  vladavino  cesarja  Justinijana.  Stara  zaveza  je
revidiran prepis sumerskih tablic iz leta 2.000 p. n. š in vsebuje veliko prevajalskih napak (Sveto
pismo kralja  Jakoba vsebuje  36.191 prevajalskih  napak);  ena  od  njih  je,  da  govorijo  tablice  o
bogovih – anunnakih – v množini, ki so prišli na  Zemljo v »nebeških čolnih« in prinesli s sabo
znanje in tehnologijo, Sveto pismo pa govori o bogu v ednini.  

Jezusu je bilo v resnici ime Jeshuah. Uradno je Jezus umrl na križu, neuradno pa so ga po križanju
ozdravili in je živel naprej. Z gobo, ki so mu jo ponudili, so ga omamili, da se je zdelo, da je umrl.
Njegov nauk je postal znan šele po njegovi navidezni smrti, kar je bil namen križanja. Cilj njegove
inkarnacije  na  Zemlji  je  bila  pomoč  ljudem  in  planetu.  Ni  pa  bil  Jezus  edina  visoko  razvita
inkarnacija  – vedno so bile  in vedno bodo (npr.  Buda, Konfucij,  Laodzi);  njihov namen je,  da
prebudijo človeštvo. Jezus tudi ni bil brezmadežno spočet, saj je bil njegov oče Jožef iz Arimateje.
Brezmadežno spočetje  je  krščanstvo prevzelo od Egipčanov (Horus).  Jezus  naj  bi  imel  vsaj  tri
otroke  z  vsaj  dvema  partnericama  (njegova  žena  je  bila  Marija  Magdalena).  Besede,  ki  jih
pripisujejo  Jezusu,  so citati  predkrščanskih  odrešenikov.  Jezusov vnebohod simbolizira  njegovo
povezavo z višjo zavestjo. Duhovnik Bérenger Saunière je v cerkvi v kraju Rennes-le-Château v
Franciji našel štiri pergamente, na katerih naj bi bili dokazi, da je bil Jezus leta 45 skupaj z Marijo
Magdaleno in otroci v Franciji, kjer je verjetno tudi umrl. Cerkev to ve in dokazi o tem so shranjeni
v vatikanskih arhivih. 

Večina likov v Svetem pismu je izmišljenih (Jezus, Samson, Abraham, Mojzes, David, Salomon
itd.), saj jih ne najdemo v nobenem drugem besedilu iz tistega časa. V tistem času je dogodke na
območju, kjer naj bi Jezus živel, popisovalo več kot 40 kronistov, a nihče ga ne omenja. Človek bi
mislil, da bodo o človeku, ki je delal čudežne stvari, na veliko pisali.

Eden od ciljev krščanstva je zatiranje ženske energije, intuitivne povezave z višjo zavestjo; tako
postanejo ljudje prepuščeni zmanipuliranim informacijam, ki jih dobijo prek petih čutil.  Šele na
koncilu  v  Trentu  leta  1545  je  Rimskokatoliška  cerkev  odločila,  da  imajo  ženske  sploh  dušo!
Krščanstvo predstavlja ekstremno moško vibracijo, energijo  Sonca. To se je videlo v preganjanju
medijev, kanalov in jasnovidcev, torej vseh, ki so imeli povezavo z višjimi nivoji. To je bilo delo Sv.
Hieronima, ki je papeža prepričal, naj kanaliziranje prepove. Hieronim je dosegel, da so posredniki
med bogom in človekom postali duhovniki  in on je določil, da je bil Jeshuah Jezus Kristus, ki je
umrl, da bi bili človeštvu odpuščeni grehi.

Krščanstvo  prav  tako zatira  spolno oz.  ustvarjalno  energijo.  Celibat  je  leta  1074 uvedel  papež
Gregorij VII.  in duhovniki se ga morajo še danes držati, kar se kaže v stopnji pedofilije v Cerkvi
(tako je,  če na silo zatreš naravno potrebo).  Ista sila kot je ustvarila  religije,  sploh krščanstvo,
judaizem in islam, da bi uničila resnico o spolnosti, je bila tudi inspiracija za pornografijo. Religije
učijo,  da je  spolnost nekaj grešnega,  česar se je  treba sramovati.  Tako pornografija  kot  religije

116



zaprejo kronsko čakro in zaradi strahu ter krivde, povezanih s spolnostjo, povzročijo neravnovesje v
spolni čakri ter solarnemu pleksusu, kar zaustavi pretok kundalinija, ki posledično ne poveže vseh
nivojev bitja v celoto. 

Pri religijah igra pomembno vlogo poroka – on je moj, ona je moja, zato si te lastim. Pri poroki ne
gre za ljubezen, temveč za lastništvo in nadzor.  Do večine porok ne pride zaradi ljubezni, ampak
zaradi družbe, finančne varnosti, navade, družbenega konformizma ali strahu pred alternativami.
Kako lahko zveza postane institucionalizirana? Kako se lahko pri dvajsetih ali petindvajsetih letih
zaobljubiš eni osebi, če ne veš, kaj vse te v življenju še čaka? Veliko ljudi raje trpi v zakonu kot pa
reče, da je dovolj; da so zvezo prerasli in da je čas, da gre naprej vsak svojo pot. Na Irskem, kjer
ima religija  velik  vpliv,  je  bilo  do leta  1995 zakonsko zvezo celo  nemogoče prekiniti!  Čeprav
Cerkev trdi, da potrebuje svet več ljubezni, očitno postane problematično, kadar začneš to ljubezen
telesno izražati več osebam istočasno. 

Pomemben del indijskih religij je karma, ki jo David Icke razume drugače kot večina ljudi: gre za
to, da če se do nekoga obnašamo grdo, izraža to naše stanje, ki ga oddajamo na vibracijski ravni. Če
se iz posledic takega ravnanja ničesar ne naučimo, bomo na vibracijski ravni še naprej oddajali isto
stanje, kar bo k nam po zakonu o privlačnosti vibracij pritegnilo enake vibracije, torej nekoga, ki bo
nam storil isto. Če pa se iz posledic svojega ravnanja naučimo lekcije, se način dojemanja nas samih
spremeni in posledično se spremenijo tudi vzorci obnašanja. Tako smo se naučili iz izkušenj in ni
razloga, da bi pritegnili »slabo karmo«.  Karma se ustvari zaradi namena za dejanjem, ne zaradi
dejanja samega. Če nekaj počnemo z dobrim namenom in se ponesreči, ne bomo trpeli karmičnih
posledic;  če pa počnemo nekaj,  kar je na videz pozitivno, a imamo pri  tem slab namen, bomo
doživeli to, kar smo storili drugim. 

Simbolika števil iz Svetega pisma:

• 3: 3 dni je Jezus ležal v grobu in potem vstal, 3 dni je Sonce na najnižji točki.

• 7: 7 božjih duhov, 7 zlatih svečnikov, 7 pečatov, 7 trobent, 7 angelov, Noe vzame na barko 7
parov živali, po 7 dneh so se podrli zidovi Jerihe.

• 12: leto je razdeljeno na 12 mesecev, 12 hiš zodiaka, 12  Izraelovih rodov,  12 Jakobovih
sinov, 12 apostolov, 12 vitezov okrogle mize kralja Arturja, simbol Evropske unije ima 12
zvezd, iz oboka Arc de Triomphe v Parizu vodi 12 cest.

• 13: Jezus in 12 apostolov;  Osiris/Buda/Quetzalcoatl  in 12 privržencev; grb ZDA ima 13
zvezd, 13 puščic, 13 listov in oliv ter 13 črt na ščitu; 13 iluminatskih stopenj.

• 33: Jezus je naredil 33 čudežev, umrl pri 33. letih; kralj David je vladal 33 let, človeška
hrbtenica ima 33 vretenc, Janez Pavel I. je bil umorjen na 33. dan papeštva,  škotski red
prostozidarstva ima 33 stopenj.  Števili 13 in 33 najdemo v simbolih in logotipih mnogih
podjetij in institucij.

• 40: vesoljni potop je trajal 40 dni in 40 noči, Mojzes je šel v Midian pri 40. letih in tam ostal
40 let, Jezus je šel v puščavo za 40 dni, Adam je vstopil v raj pri 40. letih, Eva mu je sledila
čez 40 let; Jožef je bil star 40 let, kot je v Egipt prispel Jakob.
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Izmišljotine iz biblije:

• Jožef ni bil tesar – gre za prevajalsko napako.

• Jezus se ni rodil v hlevu.

• Prerokbe so napovedale, da se bo mesija imenoval Emanuel, v evangelijih pa se imenuje
Jezus.

• V tistih časih ljudi zaradi kraje niso križali, zato razbojnikov niso križali skupaj z Jezusom
zaradi kraje.

• Poncij Pilat naj bi si umil roke in predal odgovornost za Jezusovo smrt ljudstvu, vendar je
bilo umivanje rok v tistem času simbol nedolžnosti.

• Nazaret za časa Jezusa ni obstajal; naziv Jezus »Nazarečan« se nanaša na tajno društvo.

Pomeni nekaterih besed:

• »Prerok« prihaja iz grščine in pomeni medij.

• »Amen« na koncu molitev: Amen/Amun je bil egipčanski bog Sonca.

• »Angel« prihaja iz grščine in pomeni sel, simbolizira pa nečloveške entitete.

• »Jeruzalem« pomeni mesto miru.

• »Bazilika« izvira iz besede »bazilisk«, ki je definiran kot mistični plazilec, kuščar ali zmaj,
čigar pogled in dah sta bila usodna.

New age: New age je bolj razsvetljeno gibanje od konvencionalnih religij in humanistične misli, saj
razume, da je svet le ena od neskončnih dimenzij obstoja. Govori o enosti in ve, da je mogoče
komunicirati  z  različnimi  vibracijskimi  svetovi,  pa  vendar  še  vedno  uporablja  jezik  polarnosti
(svetloba–tema). Tudi new age ima svoje »guruje« in »učitelje«, ki jim je treba slediti, in ljudje
vidijo  sebe  kot  manjvredne  od njih.  New age  ne  bo  rešil  svetovnih  problemov,  saj  si  njegovi
pripadniki zatiskajo oči pred resnico v smislu »Ti povsod vidiš samo negativno.«  New age je bil
naslov prostozidarske revije; začetnik gibanja je bil Henry Kissinger v 70-ih letih. Gibanje new age
je ustvarila ista sila kot preostale religije in  izvira iz hipijevske generacije;  njegov namen je bil
zatreti um ljudi, ki so se začeli prebujati, predvsem zaradi lahke dostopnosti droge LSD. New age
ne pospešuje prebujenja, ampak ga zatira. New age je še zadnja zanka za tiste, ki jih nista ulovili
konvencionalna religija ali znanost.

To poglavje lepo povzemajo besede Michaela Ellnerja: »Poglej nas – vse je obrnjeno na glavo:
zdravniki uničujejo zdravje, odvetniki uničujejo pravico, univerze uničujejo znanje, vlade uničujejo
svobodo, mediji uničujejo informacije in religije uničujejo duhovnost.« 
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Sedaj veste, zakaj:

• Zdravniki: so le dozirniki »zdravil« farmacevtskega kartela, čigar cilj ni zdravje ljudi.

• Odvetniki: zakon je z bančništvom največje orodje za zatiranje in nadzor.

• Univerze: ker hoče kult nevedno populacijo, ki bo verjela v resničnost iluzije. 

• Vlade: diktirajo ljudem, namesto da bi jim služile.

• Mediji: njihova vloga je očarati svet petih čutil in širiti iluzijo.

• Religija: religije niso nastale, da bi duha osvobodile, ampak ga ujele v omejitve, strah in
nevednost.

Razlog za to je, da je med nami virus, ki vse popači in obrne na glavo.
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Ekocid (ubijanje življenja)

»Če pomeni svoboda kaj, potem je to pravica, da poveš ljudem tisto, česar nočejo slišati.« (George Orwell)

Nima smisla lagati:  kult  smrti  je v procesu iztrebljanja prebivalstva. Kopija osnutka dokumenta
Združenih  narodov  z  naslovom  Ocena  globalne  biodiverzitete zahteva  zmanjšanje  števila
prebivalstva  na  milijardo;  na  kamnih  v  Georgii  v  ZDA,  ki  jih  nekateri  imenujejo  »ameriški
Stonehenge«, je zapisano, da je treba globalno prebivalstvo obdržati pod 500 milijonov. Z zornega
kota  kulta so številke ušle izpod nadzora, zato hoče prebivalstvo iztrebiti na število, ki ga bo še
lahko nadzoroval.  Razlog za  redčenje  prebivalstva  je  tudi,  da  bo  kmalu  vse  poganjala  umetna
inteligenca in ne bo več potrebe po toliko človeških sužnjih.  Kult je človeštvo zmanipuliral, da je
zgradilo tehnološko infrastrukturo, s pomočjo katere bo umetna inteligenca poganjala vse, in sedaj
lahko odjebamo.

»ZDRAVILA«

Tarča kulta so predvsem otroci in mladi ter njihovi možgani in DNK, saj bodo oni odrasli, ko bo
vzpostavljen novi svetovni red, zato z vseh strani bombardirajo njihov imunski sistem. Imunski
sistem je človeški protivirusni program, ki poišče viruse in jih uniči, če pa je podvržen napadom s
preveč strani, lahko oslabi. Imunski sistem otrok bombardirajo s cepivi, »zdravili«, aditivi v hrani in
pijači  ter  elektromagnetnim  sevanjem.  Medicina  si  stalno  izmišlja  nove  »bolezni«,  da  lahko
otrokom deli »zdravila« kot bonbone. Skupni imenovalec vseh teh napadov je spremeniti človeško
DNK in zatreti desno polovico možganov, ki človeka povezuje z višjimi nivoji.

Kadar hoče farmacevtska industrija upravičiti nova »zdravila« ali cepiva, si nove bolezni preprosto
izmisli. Lep primer je jutranja slabost, ki je le naraven način, s katerim nosečnice iz telesa izločijo
strupe,  da  ne  prizadenejo  zarodka.  A farmacevtska  industrija  je  za  to  »bolezen«  takoj  imela
»rešitev« pod imenom talidomid. Posledica tega je bila, da je veliko žensk v 50-ih in 60-ih letih
otroke splavilo ali pa so se rodili z defektom.

Otrokom zaradi izmišljene »motnje« aktivnosti in pozornosti predpisujejo »zdravila« kot sta Ritalin
in Prozac, ki poškodujeta možgane. Gre za tipičen primer ni problema–reakcija–rešitev. »Motnja«
aktivnosti in pozornosti pomeni le, da otroke šola dolgočasi (kar ni nič čudnega) in da se ne zberejo
dovolj,  da  bi  poslušali  stvari,  s  katerimi  jih  hoče  sistem indoktrinirati.  Starši  otrok,  ki  so  jim
predpisali Ritalin ali Risperdal, poročajo, da so otroci postali kot zombiji oz. bolniki v psihiatrični
bolnišnici. Znano je, da »motnjo« aktivnosti in pozornosti povzročajo aditivi v hrani.

Ritalin, ki je psihoaktivna droga, zmanjša pretok krvi v možgane in povzroča njihovo okvaro, moti
rastni  hormon,  povzroča  psihozo,  depresijo,  nespečnost,  vznemirjenost,  odvisnost,  zmanjšuje
sposobnost  učenja  in  poslabša hiperaktivnost.  V ZDA jemlje  Ritalin  4 milijone  otrok;  v  Veliki
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Britaniji so zdravniki leta 1993 predpisali 3.500 receptov za Ritalin, leta 1996 26.500, leta 2006
250.000 in leta 2007 461.000. Prozac med drugim povzroča vročino, napade,  živčnost,  šibkost,
izgubo  telesne  teže  in  apetita,  slabost,  suha  usta,  nespečnost,  potenje,  glavobol,  drisko,
napihnjenost, impotenco, amnezijo, zmedenost, motnje spanja, izgubo sočutja (to se je pokazalo pri
ljudeh, ki so na šolah v ZDA izvedli strelske napade) in visok krvni tlak. Poleg tega otrokom kot
bonbone delijo Risperidal, ki so ga v Sovjetski zvezi uporabljali,  da so od zapornikov pridobili
informacije. Kaj?!? Cilj je zadrogirati otroke čim bolj zgodaj.

ADITIVI V HRANI

Kemikalije v hrani in pijači oddajajo frekvence, ki zmotijo pretok informacij med DNK in RNK ter
tako uničujejo zdravje. Aditivi v hrani so tisti, ki povzročajo hiperaktivnost, obsesivno obnašanje,
pomanjkanje koncentracije in to, da otroci niso sposobni dokončati zastavljenih nalog. Vse to so
sindromi »motnje« aktivnosti  in pozornosti.  Aditivi  v hrani povzročajo spremembe v obnašanju
otrok in farmacevtska industrija ima za to takoj pripravljen odgovor – Ritalin. Pa smo v začaranem
krogu.  Ljudje  poročajo,  da  bolj  kot  Ritalin  pomaga  ribje  olje.  Organizacija  Watchdog  Says  je
sporočila,  da  »zdravila«  za  izmišljeno  »motnjo«  aktivnosti  in  pozornosti  dobiva  274.000
enoletnikov; do petega leta je takih otrok že več kot milijon, med šestim in dvanajstim letom pa že
več  kot  4  milijone.  Ta  psihiatrična  »zdravila«  spreminjajo  um  in  povzročajo  vznemirjenost,
maničnost, agresivnost, sovražno vedenje, epilepsijo, halucinacije in nenadno smrt. Namen aditivov
in gensko spremenjene hrane je gensko spremeniti človeka, da bo slepo sledil ukazom.

Codex  Alimentarius  (latinsko  za  prehranski  kodeks)  je  delo  farmacevtskega  kartela,  Svetovne
»zdravstvene« organizacije (inverzija) in Združenih narodov. Uradno gre za iskanje mednarodne
harmonizacije  na področju zdravja  in  prehranskih  dodatkov,  pravi  razlogi  pa so seveda drugje.
Kodeks uvaja sledeče:

• Prehranska dopolnila se ne smejo prodajati za preventivne/terapevtske namene. Iti morajo
skozi toksikološko testiranje, ki je zasnovano tako, da zagotovi, da snovi nimajo vidnega
učinka.

• Učinki prehranskih dopolnil so omejeni na zelo nizke količine (manjše, kot jih telo potrebuje
za optimalno delovanje).

• Za večjo dozo so potrebni recepti.

• Vsa prehranska dopolnila, ki ne grejo skozi testiranje, so prepovedana.

• Skoraj vsa hrana je obsevana.

• Nekatera  pogosta  hrana  je  kvalificirana  kot  zdravilo  ali  tretja  kategorija  (ne  hrana  ne
zdravilo) in prodaja jo lahko le farmacevtska industrija. Hrana s terapevtskim učinkom se
razume kot zdravilo.
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• Gensko spremenjeno hrano lahko po celem svetu prodajajo brez oznake, da gre za gensko
spremenjeno hrano. Kravam mlekaricam morajo dodajati Monsantov rastni hormon, živalim
za zakol – tudi tistim iz ekološke reje – pa antibiotike.

• Sedem od devetih kancerogenih kemikalij (obstojnih organskih onesnaževalcev), ki so bile v
180 državah prepovedane, se lahko spet uporablja, saj je Kodeks nad zakoni držav.

Strupe  zaužijemo  tudi  s  tem,  ko  jemo  hrano,  zavito  v  plastiko,  saj  oddaja  plastika  negativno
vibracijo,  ki  slabo  vpliva  na  ekološko  pridelano  hrano4.  Plastika  vsebuje  motilec  endokrinega
sistema  in  hormonski  motilec  BPA (bisfenol  A),  ki  je  kriv  za  drastičen  upad  števila  moških
semenčic. Predvidevajo, da bo do leta 2050 99 % morskih ptic v želodcu imelo plastiko. BPA se
uporablja  v  pločevinkah,  plastenkah,  plastični  embalaži  za  hrano  in  blagajniških  računih.
90 % testiranih v ZDA je imelo v krvi BPA, ki sproža pri miših zgoden nastop pubertete, pri ribah
spremembo spola, pri ženskah raka dojk, pri moških spolno disfunkcijo in pri otrocih poškodbe
možganov.  Britanski  znanstveniki  opozarjajo,  da  vsebujejo  barve  za  lase  polno  kancerogenih
kemikalij;  32  popularnih  šmink vsebuje  kadmij,  krom,  aluminij  in  vsaj  pet  drugih  kovin.  Moč
aditivov v hrani lahko bistveno poveča HAARP. 

Pojem »mikroplastika« označuje plastične delce, manjše od 5 mm. Poročilo Reutersa, v katerem so
zbrali podatke iz 50 raziskav, je razkrilo, da ljudje na teden večinoma prek vode in zraka zaužijemo
2.000  koščkov  mikroplastike.  Mikroplastiko  so  našli  v  vzorcih  vode  in  snega  na  oddaljenih
območjih, globoko v sedimentu oceana in v planktonu. Mikroplastika povzroča notranja vnetja in
imunski odziv (glej cepiva in avtoimunske bolezni). Mikroplastika s sabo nosi strupe, vključno z
živim srebrom,  pesticidi  in  dioksini,  ki  se  nabirajo  v  maščobnem tkivu.  Plastika  je  energijsko
popačenje, ki začne z vstopom v človeka njegovo telo spreminjati v sintetičnega. 

Ljudje kemikalije zaužijejo tudi z mesom, saj je potrebno od uvedbe Codexa Alimentariusa živalim
dodajati antibiotike in rastne hormone, da čim prej dosežejo želeno velikost. Prav tako zaužijemo s
hrano vse tisto, kar škropijo po nebu z letali.

UMETNA SLADILA IN OJAČEVALCI OKUSA

Aspartam (oznaka E951), znan tudi pod imeni Nutrasweet, Equal, Spoonful in Equal-Measure, je
izdelek Monsanta. Najdemo ga v instant zajtrkih, bonbonih proti zadahu, žitih, žvečilnih gumijih
brez sladkorja, kakavovih mešanicah, zmrznjenih sladicah, sladicah iz želatine, sokovih, odvajalih,
multivitaminih,  mlečnih pijačah,  »zdravilih« in  prehranskih dodatkih,  šejkih,  osvežilnih pijačah,
sladilih, čajih, instant kavi in jogurtu. Aspartam je 200-krat bolj sladek od sladkorja. Po zaužitju
poročajo ljudje o okoli 90 sindromih; med njimi so glavobol in migrena, omotica, napadi, slabost,
mišični krči, povečana telesna teža, depresija, utrujenost, razdraženost, nespečnost, težave z vidom,
izguba sluha, težave z dihanjem, izguba okusa in spomina ter bolečine v sklepih. Razlog za to je, da
aspartam zmoti komunikacijski sistem DNK. Ameriški piloti ne smejo uživati pijač brez sladkorja z

4 Pomagate si lahko z izdelki Poznik.
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aspartamom, saj take pijače vplivajo na sposobnost operiranja letala. Aspartam vsebuje metanol –
strup, ki povzroča slepoto in smrt. Majhne doze po majhnih korakih uničijo možgane, saj so učinki
kumulativni.  Laboratorijski  testi  so  pokazali,  da  aspartam spreminja  DNK,  povzroča  tumor  na
možganih in zavira nastanek serotonina (hormona sreče). 

Raziskava, ki je trajala 22 let in v kateri je sodelovalo 47.810 moških in 72.218 žensk, je pokazala,
da ena gazirana pijača brez sladkorja na dan pri obeh spolih poveča možnost za levkemijo za 42 %
in pri moških možnost za diseminirani plazmacitom za 102 % ter za neHodgkinov limfom za 31 %.
Coca-Cola brez sladkorja je vse prej kot nizkokalorična, saj se ljudje zaradi nje zredijo. Aspartam in
MSG sta v ZDA vodilna vzroka za okvaro osrednjega živčnega sistema. 

Prav  tako  kot  aspartam  je  živčni  strup  tudi  ojačevalec  okusa  in  ekscitotoksin  mononatrijev
glutamat (MSG – oznaka E621). Ojačevalci okusa prevarajo možgane, da okusijo več okusa, kot
ga hrana dejansko ima. Dve čajni žlički mononatrijevega glutamata ubijeta psa v nekaj minutah.
MSG povzroča srčne težave, Alzheimerja, Parkinsona, astmo, raka, debelost in možganske okvare.
MSG  napade  hipotalamus  in  krvno-možgansko  pregrado,  ki  preprečuje  strupom  dostop  do
možganov. 

Ekscitotoksin  neotam (oznaka  E961),  prav  tako  izdelek  Monsanta,  je  modificirana  različica
aspartama. Neotam, ki ga prodajajo po celem svetu, je ojačevalec okusa in še močnejše kemično
nadomestilo za sladkor kot aspartam. V ZDA zakon ne določa, da ga je na izdelkih treba označiti.
Aspartam in neotam dodajajo živini, da se čim prej in čim bolj zredi.

SLADKOR

Leta 1822 so enako količino sladkorja, kot jo danes vsebuje plastenka Coca-Cole (9 čajnih žličk),
zaužili vsakih 5 dni, danes pa jo vsakih 7 ur; posledica tega sta diabetes in debelost. Gazirane pijače
spreminjajo metabolizem in povzročijo, da mišice za energijo namesto maščobe porabljajo sladkor,
kar povzroči hitro povečanje telesne teže in nevarnost za diabetes tipa 2. Dve gazirani pijači na dan
povečata možnost za raka trebušne slinavke za petkrat. V raziskavi v Londonu so testirali 346 otrok
in ugotovili, da so zaradi uživanja gaziranih pijač hoteli piti še bolj pogosto (tudi kadar niso bili
žejni) in da so bile njihova izbira sladke pijače – torej povzročajo gazirane pijače odvisnost od
sladkorja.  Uživanje  gaziranih  pijač  se  je  od  leta  1985  kljub  dokazom  o  njihovi  škodljivosti
podvojilo. V ZDA so v raziskavi 20 let spremljali zdravje 42.000 moških. Zaključek? Ena gazirana
pijača na dan poveča možnost za srčno bolezen za 20 %. V Veliki Britaniji se je število sladkornih
bolnikov med leti 2005 in 2015 povečalo za 60 %; polovica Američanov trpi za diabetesom ali
prediabetesom.

Rafinirani sladkor zakisa telo, ki mora zato sprostiti veliko kalcija iz zob in kosti, kar po določenem
času povzroči  osteoporozo.  Rafinirani  sladkor  vpliva  na  češeriko  in  posledično na  proizvodnjo
serotonina (hormona sreče); ko se količina serotonina izprazni, postane človek depresiven. Sladkor
celicam dostavlja  inzulin  v obliki  glukoze  in  če  ga  zaužijemo preveč,  to  ali  vodi  v  stanje,  ko
trebušna slinavka ne zmore več proizvajati dovolj glukoze, ali pa pride do preobremenitve sistema.
Posledica tega je, da se glukoza ne absorbira in ne porabi kot energija, ampak se začne kopičiti kot
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maščoba.  Neravnovesje  inzulina  lahko povzroči  raka  prostate  in  dojk,  diabetes  in  neravnovesje
ščitnice.

FLUORID5

Uraden razlog za dodajanje fluorida vodi in zobnim pastam je skrb kulta za zdravje zob. Kako lepo
od njih.  A kot  vedno so  pravi  razlogi  drugje.  V ZDA ga  že  dodajajo  vodi,  v  Veliki  Britaniji,
Avstraliji in Evropski uniji pa je v procesu uvajanja. Fluorid sestoji iz več kot 100 industrijskih
kemikalij in težkih kovin, ki so večinoma uvožene iz Kitajske.

Fluorid je odpadek industrije aluminija in se uporablja v strupih za podgane. Nacisti so ga, poleg
aspartama, dodajali vodi v koncentracijskih taboriščih, da so oslabili um zapornikov, zaradi česar so
ti postali krotki. Fluorid je sestavina psihoaktivne droge Prozac, živčnega plina Sarina, anestetikov
in otroške hrane; vsebujejo ga osvežilne pijače in pivo, pospešeno pa se ga dodaja tudi soli.

Fluorid povzroča raka, genetske okvare, Alzheimerja, zgodnejši nastop pubertete in kalcifikacijo
češerike, kar preprečuje povezavo z nefizičnimi nivoji. Fluorid škoduje živčnemu sistemu in lahko
prodre skozi krvno-možgansko pregrado v možgane. Fluorid manjša število rdečih krvničk, blokira
nastajanje vitamina B12 in poškoduje DNK.

Prava razloga za dodajanje fluorida vodi in zobnim pastam sta zmanjšati upor ljudi proti dominaciji,
nadzoru in izgubi svobode ter zatreti njihov intelekt, da ne bodo razmišljali, postavljali vprašanj ali
se upirali. Fluorid povzroča nejasno razmišljanje, niža inteligenčni količnik, napade imunski sistem
in povzroča avtoimunske bolezni. V eni tubi zobne paste je dovolj fluorida, da bi otrok umrl, če bi
pojedel vso naenkrat. Tudi trditev, da fluorid pomaga varovati zobe, je laž – nasprotno, povzroča
zobno fluorozo.

Na Kitajskem so testirali več kot 500 otrok med osmim in trinajstim letom v dveh vaseh, eni z
veliko in eni z majhno vsebnostjo fluorida v vodi. V vasi z majhno vsebnostjo fluorida je imelo
28 % otrok normalen ali  visok inteligenčni  količnik,  v tisti  z večjo pa le 8 %; pri  tem je  bila
vsebnost fluorida v vasi z veliko količino fluorida v vodi bistveno nižja (0,7 do 1,2 delca na milijon)
od tiste, ki jo kot »varno« določa Agencija za zaščito okolja (4 delce na milijon).

Sedaj tečejo pogajanja, da bi začeli vodi dodajati tudi litij, kar bo naredilo ljudi še bolj podložne.
Litij se uporablja za zdravljenje bipolarne motnje in njegovi zagovorniki trdijo, da bo množično
»zdravljenje« z litijem naredilo ljudi »bolj srečne«.

5 Pomagate si lahko z izdelki Poznik.
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RAK6

Za rakom vsako leto umre 8 milijonov ljudi. Rak je največji vzrok smrti pri mlajših od 85 let.
Zaradi  raka  v  povprečju  umre  vsak  četrti  Američan;  rak  je  v  ZDA prvi  vzrok  smrti  otrok.
Dr. Richard Day je že leta 1969 dejal, da lahko pozdravijo vse vrste raka in da so informacije o
zdravilu na voljo na Rockefellerjevi univerzi. Dodal je še, da če pustiš ljudi umreti za rakom, bo to
ustavilo rast prebivalstva. Reptili hočejo, da ljudje trpijo in umirajo in dlje časa ko trpijo, bolje je,
saj se hranijo z energijo trpljenja in smrti.

Farmacevtska industrija nima za cilj ozdraviti raka, saj zasluži pravo bogastvo z »zdravljenjem«
njegovih  simptomov.  A ne  gre  le  za  denar,  saj  hoče  kult  zmanjšati  število  prebivalstva.  Tako
farmacevtska industrija takoj napade vsakogar, ki najde alternativne metode zdravljenja raka. Lep
primer je italijanski zdravnik Tullio Simoncini, ki je odkril, da raka povzroča gliva kandida. Proces
poteka takole:

1. Imunski sistem ima kandido navadno pod nadzorom, kadar pa oslabi, se kandida razširi in
začne tvoriti kolonije.

2. Kandida prodre v organe in imunski sistem se mora na to odzvati drugače.

3. Ta drugačen način je, da zgradi obrambni zid iz lastnih celic, čemur pravimo rak.

Uradna medicina trdi, da se rak širi v druge dele telesa zaradi malignih celic, ampak Simoncini
pravi, da širjenje povzroča gliva kandida, ki zbeži iz prvotnega vira. Rak nastane zaradi šibkega
imunskega sistema, ki ga  kult uničuje z aditivi v hrani in pijači, kemičnim kmetovanjem, cepivi,
elektromagnetno in mikrovalovno tehnologijo ter »zdravili«.

Uradna medicina kot rešitev za raka priporoča kemoterapijo in obsevanje, ampak ti dve metodi še
bolj uničita imunski sistem. Kaj je kemoterapija? Kemoterapija je strup, narejen, da uniči celice.
Ne bolne celice, ampak vse celice. Uradna medicina kot višek napredka »zdravljenja« raka ponuja
zastrupljanje bolnikov in upanje, da bodo prej uničili rakaste celice kot zdrave celice. Bog pomagaj!
Dejstvo  je,  da  kemoterapija  uniči  tudi  zdrave  celice  in  pusti  za  sabo  uničen  imunski  sistem.
Raziskave iz leta 2012 in 2013 so pokazale, da kemoterapija ne zavira rasti raka, ampak njegovo
rast celo pospeši!  Drugi način zdravljenja raka je obsevanje. In kaj povzroča raka? Sevanje.
To je razlog, zakaj mamogrami povzročijo več raka kot ga odkrijejo, poleg tega pa so nezanesljivi,
saj 70 % »raka«, ki ga odkrijejo, sploh ni rak. Zmanjševanje števila prebivalstva je razlog, zakaj se
danes  ljudi  množično  pošilja  na  slikanje  z  rentgenom,  računalniško  tomografijo,  magnetno
resonanco in pozitronsko emisijsko tomografijo, ko to v mnogih primerih sploh ni potrebno. Zaradi
uporabe takih naprav letno umre okrog 25.000 Američanov. Priporoča se, da se otroci in nosečnice s
temi napravami ne slikajo. Simoncini kot rešitev za raka priporoča natrijev hidrogenkarbonat, na
katerega kandida ne postane odporna.

Dokumenti,  ki so pricurljali v javnost, dokazujejo, da telesni skenerji  na letališčih niso varni in
ameriška Uprava za varnost v prometu je hotela prikriti podatke o številu obolelega osebja za rakom

6 Na temo raka priporočam ogled dokumentarne serije The Truth About Cancer in dokumentarcev Cut Poison Burn 
in World Without Cancer – The Story Of Vitamin B17.
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in srčnimi boleznimi. Letališko osebje ne bi smelo stati v bližini telesnih skenerjev, saj iz njih uhaja
sevanje, ki ga njihovo telo in telo potnikov, ki grejo skozi skener, vpije (kako prikladno, če hočeš
obsevati čim več ljudi). Načrt je tak: naredi varnostni postopek tako krut in dolgotrajen, da bodo
ljudje  naslednjič  naredili  vse,  da  bo  postopek  hitrejši  in  lažji.  Sedaj  razmišljajo,  da  bi  uvedli
šestmetrske tunele, skozi katere bi šli potniki skupaj s prtljago. Ni to super? Kakšen prihranek časa.
Ne povejo pa, da bodo potniki dobili enako količino sevanja, kot jo sedaj dobi le prtljaga.

Mike Lambert s klinike Shen trdi, da je velik povzročitelj raka, koronarne srčne bolezni, demence in
Alzheimerja strupena aminokislina homocistein, prisotnost katere je mogoče ugotoviti le s pomočjo
testa krvnega seruma. Normalen nivo homocisteina je med 6 in 10. Ena od razširjenih laži glede
raka je, da ga povzroča prevelika izpostavljenost Soncu, v resnici pa ga povzročajo konvencionalne
kreme za sončenje.

CEPIVA7

»Če najdete lepšo definicijo fašizma kot je ta, da nimamo pravice sami odločati o tem, kaj gre v naše telo ali telo naših
otrok in kaj ne, mi jo povejte.« (David Icke)

Kaj je boljši način za dostop do telesa z nanočipi ter snovmi za manipulacijo telesa in uma kot
cepljenje?  Eden od Ciinih znanstvenikov je  Davidu Icku  že v 90-ih letih,  ko še ni bilo govora o
nanotehnologiji, povedal, da vstavljajo nanočipe v telo s cepljenjem. Nanočipi, ki jih imenujejo tudi
nanoboti oz. pametni prah, so tako majhni, da jih s prostim očesom ne vidimo. Dr. Richard Day je
govoril o tem, da bodo v prihodnosti ljudem bolezni vcepili.  Danes otroci do drugega leta starosti
dobijo 25–30 cepiv in kombinacij cepiv, do osemnajtega leta pa število v ZDA znaša med 53 in 70
(odvisno od načina štetja). Odkar se otroke tako pogosto cepi, so bolj bolni in ne bolj zdravi. Pri
otrocih so v porastu avtizem, alergije na hrano, astma, okvare možganov, avtoimunske bolezni in
rak. Obstaja že kombinacija šestih cepiv v enem (proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški
paralizi, Haemophilus influenzae tipa B in hepatitisu B). Otroci dobijo ta strup pri osmih, dvanajstih
in šestnajstih tednih. Cilj je takoj po rojstvu uničiti imunski sistem otrok, ki tako ne bo mogel nikoli
delovati s polnim potencialom.

Ker se cepiva vbrizga v roko ali nogo, zaobidejo imunski sistem, ki bi telo pred napadom strupov
ubranil. Današnje generacije otrok v ZDA so bolj bolne kot tiste pred njimi in 50 % ameriških otrok
ima eno ali več kroničnih bolezni, za katere jim predpišejo »zdravila«. Zasluži s tem, da ustvariš
problem, in še bolj s tem, da ponudiš »rešitev«. Zakaj bi farmacevtska industrija prodajala nekaj,
kar  je  varno,  če  jo  nihče  ne  more  tožiti?  Iz  sočutja?  Saj  ga  nima.  Poleg  tega  mastno  služi  z
»zdravljenjem« bolezni, ki jih cepiva povzročajo. 

Farmacevtska  industrija  ima  tako  velik  vpliv  na  ameriški  kongres,  da  je  moral  ta  leta  1986
proizvajalcem cepiv  dodeliti  imuniteto  pred  kazenskim pregonom.  Razlog:  pred  letom 1986 je

7 Na temo cepiv priporočam ogled dokumentarne serije The Truth About Vaccines in dokumentarcev Vaxxed: From 
Cover-Up To Catastrophe, Vaxxed II: The People's Truth, Deadly Deception: Exposing The Dangers Of Vaccines in
Trace Amounts.

126



farmacevtska industrija izgubila mnogo sodnih sporov proti otrokom, ki so jih poškodovala cepiva.
Ne glede na to, kako cepiva poškodujejo vaše otroke, farmacevtska industrija za to ne odgovarja.
Namesto nje odškodninske zahtevke ureja »sodišče za cepiva«, kjer ni porote, in za škodo, ki jo
povzroči farmacevtska industrija,  plačajo davkoplačevalci.  Po letu 1986, ko so sprejeli  zakon o
imuniteti  pred  kazenskim  pregonom,  je  število  cepiv,  s  katerimi  cepijo  otroke,  naravnost
eksplodiralo in industrija cepiv je dobiček povečala za 50-krat. Kljub temu, da je prag za dokaze
zelo visok, je do oktobra 2019 »sodišče za cepiva« žrtvam cepiv izplačalo že 4,2 milijardi dolarjev. 

Cepiva vsebujejo timerosal (strupeno obliko živega srebra), ki poškoduje DNK in njeno sposobnost
obnavljanja. Ko se je število cepiv v 90-ih letih povečalo, se je povečalo tudi število bolnikov z
avtizmom (po razstrupljanju od živega srebra so si avtisti tudi že v celoti opomogli8).  Dovoljena
količina živega srebra v pitni vodi je 2 delca na milijon, v cepivih pa kar 51.000 delcev na
milijon! Tudi  sindrom nenadne smrti dojenčka se je pojavil v istem času kot se je začelo otroke
množično cepiti. V ZDA cepijo več otrok kot v katerikoli drugi državi razvitega sveta in tam umre
največ dojenčkov; situacija je ravno obratna na Japonskem in Švedskem. Živo srebro vsebujejo tudi
amalgamske plombe, od kjer se prek zob absorbira v krvni obtok in vpliva na možgane. Odkar je
cepljenje obvezno, je v porastu tudi rak (povzroča ga npr. cepivo proti otroški paralizi, s katerim od
50-ih let naprej cepijo otroke).

Cepiva poleg živega srebra v obliki timerosala med drugim vsebujejo tkivo splavljenega zarodka,
spremenjen  DNK  material,  kri  zarodka  teleta,  aluminij,  formaldehid,  antibiotike,  mononatrijev
glutamat  (MSG),  želatino,  sorbitol  in  druge  stabilizatorje,  emulgatorje,  sredstva  za  izboljšanje
okusa,  jajčne  proteine,  proteine  kvasovk,  regulatorje  kislosti,  seve  človeških  in  živalskih  celic,
goveji  material,  gensko  spremenjene  organizme,  rekombinantno  tehnologijo  DNK  in  gensko
spremenjen človeški krvni protein albumin. Aluminij v cepivih prebije krvno-možgansko pregrado,
kar strupom omogoča prosto pot do možganov. Aluminij ostane v telesu 8–10 let in prekomerno
stimulira imunski sistem, kar vodi v avtoimunske bolezni. 

Cepiva  med  drugim  povzročajo  anafilaktični  šok  (alergijsko  reakcijo),  aseptični  meningitis  in
meningitis,  Bellovo  parezo  (paralizo  dela  obraza),  parezo  obraza,  parezo  možganskega  živca,
motnje v krvi, vnetje živcev v nadlakti, možgansko kap, kronični revmatoidni artritis, krče, napade,
vročinske krče, encefalopatijo (možgansko bolezen) in encefalitis (vnetje možganov), izgubo sluha,
Guillain-Barréjev sindrom, motnje imunskega sistema, motnje limfnega sistema, multipla sklerozo,
vnetje srčne mišice, motnje živčevja, nevrološke sindrome vključno z avtizmom, paralizo in vnetje
kostnega mozga, periferno nevropatijo, pljučnico in okužbe spodnjega dihalnega trakta, motnje na
koži in tkivu vključno z ekcemi, tinitus (zvenenje v ušesih), sindrom nenadne smrti dojenčka in
smrt; različice cepilnega seva noric, ošpic, mumpsa, otroške paralize, gripe, meningitisa, rumene
mrzlice in vnetja krvnih žil.

A razlogi za cepljenje so globlji kot le uničenje imunskega sistema. Cepiva namreč spreminjajo
DNK in mutirajo človeško obliko, tako da zatirajo obseg potencialnih zaznav in tako so ljudje pri
dojemanju resničnosti  vedno bolj  kratkovidni.  DNK je sprejemnik in  oddajnik informacij  in  če
zmanjšaš obseg frekvenc, do katerih lahko dostopa, zapreš kanale za uvide onkraj resničnostnega
mehurčka. Če se DNK človeškega zarodka ali živali prilepi na DNK prejemnika cepiva, telo to tujo

8 Navodila, kako telo razstrupiti živega srebra, najdete na http://arhiv.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=146.
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DNK napade, saj jo zazna kot tujek, s tem pa napade tudi samega sebe, čemur pravimo avtoimunska
bolezen.

Zgodba,  da  so  za  odpornost  na  bolezni  potrebna  cepiva,  je  le  to  –  zgodba,  ki  jo  toliko  časa
ponavljajo,  da  postane  »dejstvo«.  V  ZDA ni  bila  opravljena  niti  ena  znanstvena  raziskava  o
učinkovitosti  cepiv.  Odkar  v  Nemčiji  od  leta  1975  cepljenje  proti  oslovskemu  kašlju  ni  več
obvezno, je število obolelih za to boleznijo upadlo; na šolah v ZDA, kjer znaša precepljenost proti
ošpicam med 98 in 100 %, pa se epidemije ošpic še vedno pojavljajo. 91 % ljudi nad 65. letom, ki
se cepi proti gripi, gripo še vedno dobi. Zanimivo, da so pred izbruhom »španske gripe« leta 1918,
ki je izbruhnila v ameriških vojaških bazah, množično cepili vojake s 36 cepivi, kar je po svetu
prizadelo 500 milijonov ljudi in povzročilo smrt vsaj 50 milijonov ljudi.

Prav tako ne drži, da so primeri otroških bolezni strmo padli po tistem, ko so otroke začeli cepiti. To
kar najprej ponavljajo in očitno deluje, saj pride od ljudi v belih haljah in začetnicami pred imenom.
Ampak ponavljanje še ni dejstvo. Število otroških bolezni je upadlo, preden so otroke začeli cepiti,
in sicer zaradi boljše prehrane, sanitarij, življenjskih pogojev in čiste pitne vode (največ med leti
1910 in 1937). Zakaj v revnih državah danes divjajo epidemije, ki jih v razvitem svetu ni več?
Zaradi slabih življenjskih razmer. Včasih so bile otroške bolezni del odraščanja in procesa aktivacije
ter razvoja imunskega sistema in naravne odpornosti, danes pa za iste bolezni pravijo, da so kuge.
Lep primer je bil izbruh ošpic v New Yorku leta 2019, na katerega se je tamkajšnji župan Bill de
Blasio odzval tako, da je razglasil izredne razmere, obvezno cepljenje in kazni do 1.000 dolarjev za
vse, ki se ne bodo cepili. 

Uradni mediji ne poročajo o tem, da necepljeni otroci ne zbolijo za boleznimi, za katerimi cepljeni
otroci zbolijo. Raziskave so pokazale, da otroci, ki se cepijo z virusom, okužijo druge. To je razlog,
zakaj si je farmacevtska industrija izmislila kolektivno imunost, v skladu s katero delujejo cepiva le,
če se z njimi cepi velika večina ljudi. Zakaj bi se morala večina ljudi cepiti, če so cepiva res tako
učinkovita kot trdijo?  Če bi bila cepiva res učinkovita, bi bil otrok po cepljenju zaščiten, ne
glede na to, ali se drugi cepijo ali ne. Kolektivna imunost je nateg, da se uvede obvezno cepljenje
za vse, in ne razloži, zakaj cepljeni ljudje zbolijo za boleznimi, medtem ko necepljeni ne. Prav tako
naravna imunost, ki jo dobimo, če za neko boleznijo zbolimo, traja do konca življenja, medtem ko
traja imunost od cepiva le nekaj časa, zato farmacevtska industrij priporoča poživitveni (dodaten)
odmerek cepiva. Tudi trditev, da prisotnost protiteles ustvari imunost na bolezen, ne drži. Ljudje z
veliko  protitelesi  so  lahko  izpostavljeni  bolezni  in  še  vedno  zbolijo,  medtem  ko  ljudje  brez
protiteles ne.

Fundacija Billa in Melinde Gates prispeva milijarde dolarjev za množično cepljenje ljudi v državah
tretjega  sveta  –  psihopat  Bill Gates  to  imenuje  enakost  glede  cepljenja.  Kakšen dobrotnik,  saj
zagotavlja, da bodo revni dobili to, kar dobijo bogati – strup prek igel. Kaj pa enakost glede hrane,
doma, čiste pitne vode in priložnosti? Tišina. Glede cepiv? Ni problema. Obstajajo tudi že gensko
spremenjene  banane,  krompir,  korenje  in  zelena  solata,  ki  ob  zaužitju  sprostijo  cepiva,  ki  jih
vsebujejo, kar je odlično orodje za množično cepljenje.

Starši se vedno bolj upirajo množičnemu cepljenju otrok, zato so uvedli obvezno cepljenje. Starši so
izpadli kot nekdo, ki otroke zlorablja. V Italiji so uvedli obvezno cepljenje otrok in število cepiv s 4
povečali na 12; če starši cepljenje zavrnejo, sledi denarna kazen in prepoved obiskovanja vrtcev in
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šol.  V Franciji  je predsednik Emmanuel Macron izrazil  željo,  da bi uvedli  obvezno cepljenje z
11 cepivi. V Avstraliji družine, ki cepljenje zavrnejo, izgubijo denarno nadomestilo.  Poleg tega se
odpušča medicinsko osebje, če se noče cepiti.  Cepivo ali služba? Podobno je še pri zdravnikih,
gasilcih, policistih, forenzikih, čuvajih v zaporu in smetarjih (hepatitis B).

Rimski general Quintus Fabius Maximus Verrucosus je v bitkah zmagal tako, da je nasprotnika
oslabil. Isto se dogaja danes, s tem da smo nasprotniki kulta smrti ljudje. Cilj je, da se bo ljudem
sledilo in se jih nadzorovalo, da se zagotovi, da dobijo vsi odmerek cepiv in »zdravil«, kar je bilo
lepo predstavljeno v filmu Equilibrium iz leta 2002.

GENSKO SPREMENJENA HRANA9

Gensko  spremenjena  hrana  se  proizvede  z  manipulacijo  DNK  hrane.  Cilj  je  prek  gensko
spremenjene  hrane  gensko  spremeniti  človeka.  Korporacije  izkoriščajo  lakoto  v  Afriki,  da
spreminjajo DNK celotnega kontinenta. Uradna razlaga je, da bodo tako nahranili lačne (seveda, in
nacisti  so  gradili  koncentracijska  taborišča,  ker  so  hoteli  pomagati  judom).  Pravi  cilj  gensko
spremenjene hrane je nadzor nad dobavo hrane in kmetovanjem ter manipulacija človeške DNK.
Glavni zagovornik genskega inženiringa je Monstanto, ena najbolj zlih korporacij, ki je med drugim
izdelala herbicid Agent Orange, s katerim so v vietnamski vojni pobili več sto tisoč Vietnamcev.

Patentiranje semen je bilo do 20. stoletja zaradi moralnih razlogov nekaj nezaslišanega. Leta 1980
je  dr. Ananda Chakrabarty razvil gensko spremenjene mikrobe, ki so se »hranili« z oljnimi madeži,
in dobil prvi patent za življenjsko obliko. Vrata so se odškrtnila in samo vprašanje časa je bilo, kdaj
se bodo na stežaj odprla. Korporacije trdijo, da če si lastijo gen v živali ali rastlini, si lastijo celotno
žival oz. rastlino. Kaj pa gensko spreminjanje človeškega telesa? Po tej teoriji si lastijo tudi naše
telo, kar daje korporacijam neverjetno moč, da si lastijo in nadzorujejo cele vrste. Korporacije lahko
patentirajo  tudi  sorte  semen,  ki  jih  niso  gensko  spremenile;  pogoj  je  le,  da  jih  ni  pred  njimi
patentiral še nihče drug. Samo Monsanto naj bi si lastil več kot 11.000 semen. To je doseglo že take
razsežnosti, da Monsanto toži kmete, ki ne uporabljajo gensko spremenjenih semen, vendar imajo z
njimi kontaminirana polja (semena z Monsantovih tovornjakov prinese veter). Razlog: nelegalna
uporaba patentiranih semen brez licence. Gre za vojno proti samooskrbi in raznolikosti vrst.

Monsanto je razvil terminatorska semena, ki po eni sezoni odmrejo in semen teh rastlin ni mogoče
uporabiti naslednjo sezono (nasprotje tega je trajnostno kmetijstvo, kjer lahko semena od prejšnjega
leta  uporabimo  naslednje  leto).  Skupaj  z  razvojem  genskega  inženiringa  se  bije  boj  proti
alternativam; 97 % sort zelenjave, ki smo jih gojili na začetku 20. stoletja, je že izumrlo. To je
pomembno,  saj  obstaja  nevarnost,  da bodo preostale  sorte uničile bolezni ali  genski inženiring.
Manj  sort  kot  uporabljamo,  večja  je  nevarnost  za  bolezni,  kar  vodi  k  odvisnosti  od  kemičnih
škropiv, seveda Monsantovih. Ta škropiva so ustvarila superžuželke in superplevel, ki so z mutacijo
razvili imunost na strupe, ki so jih pred tem uničili.

9 Na temo gensko spremenjene hrane priporočam ogled dokumentarcev The Monsanto Papers, Secret Ingredients in 
Genetic Roulette: The Gamble Of Our Lives.
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Vse to je del načrta za nadzor nad prehransko verigo in posledično nad ljudmi. Korporacije bodo
imele nadzor nad zemljo, ceno hrane in nad tem, kaj in v kakšnih količinah se proizvaja. S pomočjo
»proste« trgovine bodo korporacije ravno tako preprečevale državam bojkot uvoza,  da bi lahko
zaščitile svoj trg. To ustvarja odvisnost od korporacij za semena, pesticide, herbicide in gnojila;
odvisnost  od  supermarketov,  ki  kmetom določajo  ceno,  in  odvisnost  od  korporacij  za  vse,  kar
pojemo in popijemo. Monsanto je leta 2009 dvignil ceno gensko spremenjenih semen za 42 %.
Velja formula nadzor = odvisnost.

Gensko spremenjena hrana povzroča alergije, astmo, avtizem, debelost, diabetes, prebavne motnje,
bolezni zaradi odpornosti na antibiotike, prehranske probleme in določene vrste raka. Podgane, ki
so jih  hranili  z  gensko spremenjeno hrano,  so razvile  predrakasto rast  celic  v  želodcu,  manjše
možgane,  jetra  in  moda  ter  poškodovan  imunski  sistem.  Število  Američanov  s  tremi  ali  več
kroničnimi boleznimi se je od uvedbe gensko spremenjene hrane v 90-ih letih skoraj podvojilo; prav
tako se je povečalo število ljudi s srčno-žilnimi boleznimi, avtizmom, debelostjo, Alzheimerjem,
Parkinsonom in alergijami na hrano. Do alergij pride zato, ker posevke gensko zmanipulirajo tako,
da vrtajo luknje v prebavni sistem žuželk in seveda tudi ljudi; hrana tako pride skozi preluknjana
prebavila v dele telesa, kamor ne sodi, in telo se odzove tako, da sproži imunski sistem, saj zazna
hrano kot tujek in nevarnost, čemur pravimo alergijska reakcija. Gensko spremenjena hrana ljudem
škoduje tudi zato, ker v njej, tako kot v konvencionalno pridelani hrani, ni dovolj energije, da bi
celice lahko med sabo normalno komunicirale. 

Gensko spremenjena hrana onesnažuje zemljo in zrak ter uničuje biodiverziteto. Ljudje v mestih,
daleč stran od polj,  kjer gojijo gensko spremenjene posevke, imajo v urinu Monsantov herbicid
Roundup (glifosat);  ta je ravno tako prisoten v krvi nosečnic in nerojenih otrok. Kjer uporabljajo
Roundup, ta prosto odteka v podtalnico. Raziskave kažejo, da imajo otroci delavcev na kmetijah,
kjer uporabljajo glifosat, 70 % več prirojenih motenj. Evropski testi so pokazali, da imajo živali
okvare na jetrih pri 0,0001 delca na milijon glifosata v vodi. Ameriška Agencija za varovanje okolja
(inverzija)  dovoljuje  vsebnost  0,7  delca  na  milijon,  kar  je  7.000-krat  več;  gensko spremenjena
koruza  vsebuje  13  delcev  na  milijon,  kar  je  130.000-krat  več!  Agencija  je  leta  2013  ugodila
Monsantovi zahtevi, da je lahko legalna količina glifosata v hrani milijonkrat višja od tiste, ki
dokazano povzroča raka.

Herbicid Roundup je zasnovan, da ubije plevel tako, da iz njega posrka hranila; isto naredi z zemljo,
pridelki;  živalmi,  ki  jedo  pridelke,  in  ljudmi,  ki  jedo  živali.  Roundup  povzroča  Alzheimerja,
avtizem,  prirojene  motnje,  več  vrst  raka,  celiakijo  in  glutensko  intoleranco,  bolezen  ledvic,
ulcerozni kolitis, depresijo, diabetes, koronarno srčno bolezen, vnetno črevesno bolezen, bolezen
jeter, multipla sklerozo, neHodgkinov limfom, Parkinsona, težave pri nosečnosti, debelost, bolezni
dihal in poveča škodljiv vpliv težkih kovin v telesu, zlasti v ledvicah.

Ljudje  morajo  razumeti,  da  so  korporacije  tiste,  ki  nadzorujejo  vladne agencije  in  ne  obratno.
Monsanto, DuPont in Syngenta zahtevajo od vseh, ki kupijo njihova semena, da podpišejo pogodbo,
ki eksplicitno prepoveduje uporabo semen za neodvisne raziskave.
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ELEKTROMAGNETNO SEVANJE10

Ljudje  smo  neprestano  obdani  z  morjem  elektromagnetnega  sevanja,  viri  katerega  so  mobilni
telefoni  in  njihovi  oddajniki,  komunikacijska  sistema TETRA in  GWEN, HAARP,  računalniki,
brezžične  tipkovnice  in  miške,  brezžični  internet,  tablice  in  elektronske  knjige,  varčne  žarnice,
mikrovalovne  pečice,  pametni  merilniki,  daljnovodi,  telesni  skenerji  na  letališčih,  rentgenske
naprave in naprave za računalniško tomografijo v bolnišnicah, jedrske nesreče, sateliti, osiromašeni
uran iz ameriškega in Natovega orožja ter kozmično sevanje (ki bi ga ionosfera odbila, če HAARP
vanjo  ne  bi  delal  lukenj).  Reptili za  obstoj  v  fizični  obliki  potrebujejo  drugačno  frekvenco  in
atmosfero, ki mora biti bolj ožarčena kot je to dobro za ljudi. Tako se z vsemi viri sevanja okolje
neprestano  spreminja,  da  bi  postalo  bolj  gostoljubno  za  reptile,  poleg  tega  pa  so  ti  viri
onesnaževanja voda na mlin depopulacijski agendi, saj najlažje vplivaš na vse ribe tako, da vplivaš
na  morje.  V dobi  brezžičnih  naprav  in  omrežij  se  je  bistveno  povečalo  število  samomorov  in
bolnikov z rakom, depresijo, demenco in Alzheimerjem.

TETRA/GWEN

V Veliki  Britaniji  policija  in  druge  dežurne  službe  uporabljajo  komunikacijski  sistem TETRA
(ameriški  ekvivalent  je  sistem  GWEN).  Ta  komunikacijska  sistema  nadzorujeta  um  ljudi  in
uničujeta njihovo zdravje z motenjem fizičnega, psihičnega in čustvenega energijskega polja. Ko so
sistema TETRA in GWEN vključili, so ljudje v bližini oddajnikov začeli zbolevati, kljub temu, da
niso vedeli, da sta vključena. Javno sistem TETRA ni bil testiran za vpliv na zdravje, ampak tisti, ki
so nam ga dali v roke, točno vejo, kakšne so posledice njegove uporabe.

TETRA za komunikacijo uporablja frekvenco 17,6 Hz. S to tehnologijo so najbolj v stiku policisti
in dežurne službe, ki jo uporabljajo vsak dan. Te osebe trpijo fizične, psihične in čustvene posledice,
vključno z rakom, pogostost katerega je pri njih bistveno višja od britanskega povprečja. Navadno
je naprava TETRA nameščena na prsnem košu pri požiralniku, ki  tako  vpije vso sevanje, ki ga
naprava  oddaja.  Policisti  poročajo  o  glavobolih,  migrenah,  slabosti,  nespečnosti,  pomanjkanju
koncentracije, krvavitvah iz nosu, depresiji, utrujenosti in neplodnosti. TETRA ravno tako znižuje
raven  melatonina  –  hormona,  ki  se  sprošča  v  spanju  in  pobija  rakaste  celice.  Povezava  med
melatoninom in češeriko je  pomembna za meddimenzionalno komunikacijo  in  kult noče,  da bi
ljudje to povezavo imeli. Nivo melatonina ne niža le sistem TETRA, ampak vsa elektromagnetna
polja. Pulzi TETRE prizadenejo nivo kalcija, kar je povezano z boleznimi motoričnega nevrona.
TETRA prav tako vpliva na trezno razmišljanje v kritičnih situacijah.

Telo in človeški možgani so kot antena, ki sprejemajo frekvence TETRA, kar moti telesne, psihične
in čustvene procese ter spreminja DNK. Ker je frekvenca TETRE tako blizu valovnim dolžinam
možganskih frekvenc, moti električni sistem možganov; posledice so lahko epileptični napadi pri
ljudeh in živalih. Vidna svetloba, ki utripa 15- do 20-krat na sekundo, sproža pri 5 % na svetlobo
občutljivih  epileptikih  napade.  Vidna  svetloba  in  mikrovalovi  so  le  različna  manifestacija

10 Na temo elektromagnetnega sevanja priporočam ogled dokumentarcev An Invisible Threat in Resonance: Beings Of
Frequency.
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elektromagnetnega  sevanja  in  mikrovalovno  sevanje  mobilnih  telefonov in  TETRE pulzira  pri
hitrosti,  ki  jo  možgani  prepoznajo  kot  svetlobo,  a  za  razliko  od  vidne  svetlobe  pulzirajoči
mikrovalovi prodrejo neposredno v lobanjo, kar zavira izločanje melatonina, saj češerika na sevanje
reagira tako, kot če bi bilo svetloba. Če smo torej izpostavljeni frekvencam mobilnih telefonov,
to blokira nastanek melatonina, ki bi ponoči pobil rakaste celice, saj češerika ne razloči med
svetlobo in umetno ustvarjenim elektromagnetnim sevanjem.

Na tisoče oddajnikov za omrežje TETRA/GWEN se postavlja v Veliki Britaniji, ZDA in Evropi.
Mnogo oddajnikov za mobilno telefonijo je na drogovih za zastave, oglasnih deskah, cerkvah, v
bližini  šol,  na  nakupovalnih  središčih,  bencinskih  črpalkah,  fakultetah,  pisarniških  kompleksih,
stolpnicah,  kinodvoranah  ter  zdravstvenih  in  gasilskih  domovih.  Namen  vsega  tega  morja
elektromagnetizma je  zatreti  prebujanje  človeštva  na  vibracijski  ravni  oz.  obdržati  človeštvo  v
zaporu petih čutil.

MOBILNI TELEFONI

Mobilni telefoni lahko po 10 letih uporabe povzročijo tumor na možganih. Raziskave so pokazale,
da dvominuten klic odpre krvno-možgansko pregrado (tako kot aspartam in MSG), kar omogoči
strupom  v  krvnem  obtoku,  da  pridejo  v  možgane  in  začnejo  uničevati  možganske  celice;
dvominuten klic prav tako zmoti električno aktivnost otroških možganov do ene ure. Raziskave
kažejo,  da  traja  25  minut,  da  se  po  telefonskem  klicu  ljudem  povrne  koncentracija.  Japonski
znanstvenik Masaru Emoto je vodo med drugim izpostavil elektromagnetnemu sevanju mobilnega
telefona, jo na hitro zamrznil in slikal kristale, ki so bili zaradi sevanja popolnoma popačeni. Glede
na  to,  da  smo  ljudje  sestavljeni  70  %  iz  vode,  si  lahko  mislite,  kakšne  posledice  ima
elektromagnetno sevanje na naše zdravje.  

V Veliki Britaniji se je število možganskih tumorjev v 30 letih povečalo za 45 %.  Znanstveniki
trdijo, da ne vejo, zakaj se je število mladih z možganskim tumorjem povečalo, ampak vsakemu, ki
vidi, kje ljudje med klicanjem držijo mobilni telefon, postane odgovor jasen. Nevroni, ki navadno
niso postali senilni pred 60. letom, postajajo danes senilni že 30 let prej, kar vodi v Alzheimerja,
demenco in zmanjšanje števila funkcionalnih možganskih celic. Pri tem ne igra toliko vloge moč
elektromagnetnega sevanja, ampak frekvence; frekvence so tiste, ki zmotijo sporočila med DNK in
RNK.  Pulzi  mobilnih  telefonov  posnemajo  signale  celic  in  DNK,  ki  kot  antena  sprejemajo
frekvence, ki jih telefon oddaja (kako primerno, da se v angleščini mobilnemu telefonu reče cell-
phone).  Elektromagnetne frekvence prav tako povečajo stopnjo izločanja živosrebrnih hlapov iz
amalgamskih  plomb.  Bakterije,  izpostavljene  sevanju  brezžičnih  omrežij  in  mobilnih  telefonov,
postanejo odporne na antibiotike. Elektromagnetno sevanje je še posebej škodljivo za zarodke in
otroke.

Otroke sevanje prizadene bistveno bolj kot odrasle in otroci so obsevani 24 ur na dan: najprej v šoli,
potem  doma,  pa  še  na  poti  domov.  Ugotovili  so,  da  za  otroke  in  nosečnice  ni  varnih  meja
izpostavljenosti  brezžičnim  omrežjem.  20  minut  uporabe  mobilnega  telefona  na  dan  poveča
možnost za možganski tumor za trikrat; še posebej prizadeti so otroci, ker imajo tanke lobanje.
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Časnik Chicago Tribune je leta 2019 poročal, da 11 modelov pametnih telefonov presega že tako
visoko »varno« mejo sevanja za 500 %. Pri mladostnikih opažajo okvare spomina, še zlasti pri
tistih, ki prislonijo telefon vedno ob isto uho. Poročilo BBC-ja je razkrilo, da večina ljudi spi s
telefonom ob postelji, kar negativno vpliva na njihovo zdravje in spanec, ter da dobi večina otrok
mobilni telefon do sedmega leta starosti. Britanska zavarovalnica Lloyd’s of London ne zavaruje
pred nevarnostmi brezžičnih omrežij  in omrežja 5G. Le kaj ve,  česar ljudje ne? Da tehnološko
ustvarjeno elektromagnetno sevanje oslabi imunski sistem in povzroča raka, okvaro srca, demenco,
splav,  mrtvorojenost,  nespečnost,  krvavitve  z  nosu,  probleme  z  očmi,  depresijo,  samomore  in
onemogoči krvno-možgansko pregrado. Se še kdo čudi nad povečanjem števila samomorov med
mladimi?

Mobilna telefonija uporablja mikrovalovni pas elektromagnetnega spektra, tako kot  mikrovalovne
pečice, ki obsevajo hrano in s tem uničijo hranila v njej. Je kdo mnenja, da bi bilo  mikrovalovno
pečico pametno dati h glavi? Ampak ljudje to počnejo vsakič, ko telefonirajo11. Mikrovalovni pas je
od celotnega elektromagnetnega spektra zdravju najbolj škodljiv, saj mikrovalovi vplivajo na vodo
in ljudje smo sestavljeni 70 % iz vode. Barrie Trower, upokojeni strokovnjak kraljeve mornarice na
področju mikrovalovnega orožja, je povedal, da so med hladno vojno čisto po naključju ugotovili,
da se lahko mikrovalove uporablja kot orožje, saj so Sovjeti obsevali ameriško veleposlaništvo in
ljudem v njem povzročili raka. Telekomunikacijska industrija je tako vzela najslabši možen del
elektromagnetnega spektra in ga dala v roke ljudem. Le zakaj? Trower pravi, da so mu že takrat
povedali,  da  varnih  meja  za  izpostavljenost  mikrovalovom ni.  Opozarja  tudi,  da  manjši  kot  je
človek,  bolj  ga  mikrovalovi  prizadenejo,  kar  nas  pripelje  do  otrok,  ki  imajo  tanjšo  lobanjo  in
posledično manj zaščitene možgane. Trower je povedal, da  ni  na svetu objavljenega niti enega
članka o varnih mejah izpostavljenosti otrok mikrovalovom, to pa zato, ker varnih meja ni.
Napoveduje, da se bo v povprečni življenjski dobi – 60 letih – število zdravih otrok zmanjšalo na
eno  osmino.  Trower  izpostavljenost  mikrovalovom  povezuje  tudi  s  povečanjem  primerov
policijskega nasilja, saj je agresivnost simptom te pulzirajoče frekvence. Trdi, da ima dokumente
ameriške vlade iz leta 1972, v katerih piše, da je treba javnost, vojsko in organe pregona zavajati
glede škodljivosti mikrovalov, da se zaščiti industrijsko proizvodnjo in izogne tožbam. Dokumenti
opisujejo frekvence za manipulacijo razpoloženja in zdravja, vključno s povzročanjem paranoje,
depresije, jeze, sleposti (merjeno v glavo) in infarkta (merjeno v prsi). V enem od dokumentov piše,
da ljudje, ki so izpostavljeni sevanju mikrovalov pod termalno ravnjo, doživljajo več nevroloških,
kardiovaskularnih (srčno-žilnih) in hemodinamičnih motenj (motenj pri pretoku krvi v možgane in
tkiva) kot tisti, ki mikrovalovom pod to ravnjo niso izpostavljeni. Če dodamo mikrovalovom še
pulzirajoče frekvence, ima to še bolj uničujoč učinek. Naprave kot so mobilni telefoni, pametni
merilniki in brezžična omrežja delujejo na osnovi pulzirajočih frekvenc.

Poskusi kažejo, da na možgane škodljivo vplivajo bistveno nižje vrednosti mikrovalov od tistih, ki
naj bi bile »varne«.  »Varne« meje niso določene glede na varnost za zdravje  ljudi, ampak so
postavljene tako, da lahko korporacije počnejo, karkoli hočejo. Če nočeš, da ljudje prekoračijo
omejitev hitrosti, jo pač postaviš pri 1.000 km/h. Tako je mobilni telefon odličen pripomoček za
delanje samomora. Domnevno »varne« meje pri mobilnih telefonih predstavljajo vrednosti SAR, ki
se jih določi s pomočjo fantomske glave. Gre za umetno lobanjo, narejeno na osnovi značilnosti
glave  10.000 ljudi  –  ampak  ne  katerihkoli  ljudi,  temveč  ameriških  vojakov,  ki  imajo  večjo  in

11 Pomagate si lahko z izdelki Poznik.
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debelejšo lobanjo kot otroci in večja in debelejša kot je lobanja, bolj so možgani pred sevanjem
zaščiteni. Prav tako vrednosti SAR ne upoštevajo vseh učinkov sevanja, ampak le termalne.

Prave posledice uporabe mobilnih telefonov spoznavamo šele danes, saj se tumor začne pojavljati
10 let po začetku uporabe. Večina raziskav te dobe ne upošteva in pride posledično do napačnih
zaključkov.  Mobilna  industrija  se  zagotovo  zaveda  posledic,  saj  so  podjetja  začela  dodajati
opozorila v drobnem tisku. Dr. Lennart  Hardell  s Švedske je opravil  najobsežnejšo raziskavo o
povezavi  med mobilnimi telefoni in rakom. Raziskava je  vključevala 2.000 ljudi s  tumorjem v
možganih in ko so pri tem upoštevali stopnjo uporabe mobilnega telefona, je bilo jasno, da mobilni
telefon bistveno poveča tveganje za možganski tumor. Absolutno smrtonosne posledice na zdravje
bo imelo omrežje 5G (peta generacija mobilnega omrežja), ki se že uvaja. 

Tarče elektromagnetnega sevanja so češerika, cirkadiadni ritem, proizvodnja hormonov, aktivnosti
možganskih  valov  in  regeneracija  celic.  Češerika  je  zelo  občutljiva  in  najmanjši  vir  svetlobe
prepreči nastanek melatonina. Češerika v temi proizvaja melatonin, ki med spanjem pobija rakaste
celice ali zamenja poškodovane celice, zato imajo za raka več možnosti ljudje, ki opravljajo nočne
izmene in spijo čez dan. Prav tako je melatonin močan antioksidant in počisti proste radikale, ki
napadajo zdrave celice.  Odsotnost melatonina vodi v pomanjkanje odpornosti,  motnje spanja in
srčne probleme. Ampak tudi tema ne pomaga, če imamo ob sebi vir elektromagnetnega sevanja.
Zakaj?  Ker  češerika  ne  razloči  med  svetlobo  in  umetno  ustvarjenim  elektromagnetnim
sevanjem. Tehnološko ustvarjeno elektromagnetno sevanje češeriko prevara, da misli, da je dan,
zato ne proizvaja melatonina ter posledično ne pobije rakastih celic.

Schumannova  resonanca: Telo  in  Zemlja  sta  v  harmoniji  prek  kompatibilnih  frekvenc.
Elektromagnetna  resonanca  Zemlje  se  po  nemškem fiziku  Winfriedu Ottu  Schumannu imenuje
Schumannova resonanca. Ta znaša 7,83 Hz, enako kot možgani v alfa-stanju (stanju meditacije,
sprostitve,  ustvarjalnosti).  Schumannova  resonanca  je  resonanca  vsega  biološkega  življenja  in
delfini ustvarjajo zvočne valove s frekvenco 7,83 Hz. Francoz Luc Montagnier je ugotovil, da tudi
DNK komunicira  s  frekvenco 7,83 Hz.  Schumannova resonanca  deluje  kot  glasbene vilice,  na
katere se uglasi biološko življenje. Te »vilice« hoče ugrabiti kult z morjem elektromagnetizma, da
bi  se  možgani  namesto  na  Schumannovo  resonanco  uglasili  na  umetno  ustvarjene  frekvence.
Elektromagnetno onesnaženje je prisotno že povsod, tako da Schumannove resonance v mestih in
njihovi  okolici  sploh  ni  več  mogoče  meriti.  V  prvi  milji  nad  Zemljo  se  je  količina
elektromagnetnega sevanja od leta 1900 povečala za dvamilijonkrat. Rütger Wever z inštituta Max
Planck je v raziskavi prostovoljce zaklenil v podzemni bunker, kjer niso bili v stiku s Schumannovo
resonanco.  Prostovoljci  so  poročali  o  problemih  s  cirkadiadnim  ritmom,  čustvenem  stresu  in
migrenah. O tem so poročali tudi prvi astronavti, saj v vesolju tej resonanci niso bili izpostavljeni.
Tehnološko  ustvarjena  elektromagnetna  polja  zmotijo  komunikacijo  DNK  in  povzročijo  njeno
mutacijo, kar je eden od ciljev umetnih virov sevanja.

Ljudje  in  živali  imamo kompas,  ki  komunicira  z  zemeljskim magnetnim poljem in  pri  tem so
ključni kriptokromi, ki po tem polju omogočajo navigacijo. Zaradi kriptokromov lahko ptiči in kiti
migrirajo brez zemljevida. Že elektromagnetna polja v zelo nizkih količinah, tistih pod »varnimi«
mejami, zmotijo migracijske vzorce živali. Število mnogih vrst s tem »magnetnim kompasom«, npr.
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čebel, metuljev in ptičev, upada. Propad čebeljih družin pomeni, da čebele ne najdejo več poti v
panj. Dr. Jochen Kuhn iz Nemčije je v bližino panja postavil prenosni domači telefon s standardom
DECT, ki komunicira z bazno postajo s frekvenco 100 Hz (100-krat na sekundo). Ugotovil je, da je
ob prisotnosti  telefona  komaj  kakšna  čebela  našla  pot  nazaj  v  panj.  Ljudje,  ki  živijo  v  bližini
oddajnikov za mobilno telefonijo, poročajo o raku, problemih s plodnostjo,  hudih glavobolih in
depresiji.  Nekateri  ljudje  so tako občutljivi  na  elektromagnetna polja,  da morajo nositi  zaščito.
Simptomi preobčutljivosti so glavobol, utrujenost, stres, motnje spanja, razdražena koža, izpuščaji
in  bolečine  v  mišicah.  Danes  je  že  težko  dobiti  kontrolno  skupino  za  raziskave,  saj  smo  vsi
podvrženi vsaj eni vrsti  tehnološko ustvarjenega sevanja, ki  je naš tihi ubijalec – še eno orožje
depopulacije.  Nevarnost  predstavlja  vse  brezžično.  Pri  mobilnih  telefonih  se  priporoča  uporaba
žičnih slušalk ali zvočnika. In nikar ga ne dajte v roke otrokom!

HAARP

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je uradno program za raziskovanje
ionosfere. Glavna postaja je na Aljaski, kjer je na 133.546 m2 180 anten, druge postaje pa so še v
Rusiji,  na Norveškem in drugod.  Svetovna meteorološka organizacija  trdi,  da ima programe za
modifikacijo vremena vsaj 52 držav. Patente za HAARP je napisal in zaščitil Bernard Eastlund,
tehnologija pa je osnovana na delu Nikole Tesle, ki je med drugim dejal: »Ko bo znanost začela
raziskovati  nefizične  fenomene,  bo  v  desetletju  napredovala  bolj  kot  v  vseh  stoletjih  svojega
obstoja.« HAARP so začeli graditi leta 1993 in dokončali leta 2007. Projekt je financiralo ameriško
vojno letalstvo, ameriška vojska, Univerza na Aljaski in ameriška agencija DARPA. Gre torej za
vojaško  operacijo  in  glede  na  to,  da  sodeluje  DARPA,  zagotovo  za  nadzor  nad  ljudmi  in
manipulacijo.

HAARP ima sposobnost, da z vplivanjem na ionosfero v zgornjem delu atmosfere spreminja vreme,
povzroči  potrese,  tornade,  poplave,  hurikane  in  silno  deževje  ter  usmerja  vetrovne stržene,  kar
povzroči ekstremno sušo ali obilne padavine. Dr. Richard Day je že leta 1969 dejal,  da bodo v
prihodnosti spreminjali vreme in ga uporabljali kot orožje za ustvarjanje suše in lakote. Ionosfera je
električno nabit del atmosfere, ki se začne 80 km nad zemeljskim površjem. Ionosfera in stratosfera
nas  varujeta  pred  sončnim  sevanjem,  medtem  ko  ozonska  plast  filtrira  večino  ultravijolične
svetlobe, preden doseže Zemljo (oz. bi jo, če HAARP vanjo ne bi delal lukenj).

HAARP lahko v neko točko ali lokacijo usmeri milijonkrat več energije kot konvencionalno orožje;
prav tako lahko usmeri energijo v gibajočo se tarčo (kadar letalo ali jata ptic brez očitnega razloga
pade z neba). Zagotovo ima tudi sposobnost, da usmeri skalarne valove (valove, ki ne oslabijo skozi
prostor in čas) v določeno lokacijo ali posameznike. HAARP ima sposobnost, da spreminja vreme
na globalni ravni;  na nebo projicira holografske slike, ki izgledajo resnično (projekt Blue Beam);
povzroča  motnje  v  komunikaciji  in  z  rentgenskimi  žarki  slika  Zemljo  za  naravnimi  viri,
podzemnimi vojaškimi bazami ali ljudmi. HAARP deluje od 90-ih let 20. stoletja in to je potrditev,
da so Američani vedeli, da Sadam Husein ni imel orožja za množično uničevanje. Zanimivo je tudi,
da niso mogli najti Osame Bin Ladna, ki naj bi se skrival v jami.
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Že pred izgradnjo HAARP-a, v 50-ih in 60-ih letih, sta ameriška in ruska vojska v Van Allenovih
sevalnih pasovih, na višini med 8.000 in 52.000 km nad  Zemljo, razstrelili več kot 300 megaton
jedrskega orožja. To je v teh pasovih povzročilo motnje in lahko bo trajalo več sto let, da se bo
stanje normaliziralo. Prvi poskus so izvedli leta 1945 v okviru projekta Manhattan in takrat se je
takrat začel tudi porast raka.

Američan Billy Hayes je pomagal graditi HAARP, a takrat zaradi kompartmentalizacije ni poznal
agende, danes pa ljudi svari pred njegovimi posledicami. Hayes pravi, da se atmosfero ionizira (ioni
so električno nabiti delci) in polni s pulzirajočimi magnetnimi valovi, ki so zdravju zelo škodljivi.
Pulzirajoče sevanje lahko povzroči nevrološko in fiziološko škodo, saj moti naravne telesne ritme.
Z ionizacijo spreminjajo atmosfero v plazmo za namen modifikacije vremena. Plazma je skoraj
popoln medij  za  elektriko in  elektromagnetizem in  spremembe električnih  ter  elektromagnetnih
stanj  v atmosferi  vplivajo na druge električne in elektromagnetne sisteme, vključno s človeškim
telesom.  Pri  ionizaciji  atmosfere  sodelujejo  tudi  vetrne  farme  (razlog  za  uvedbo:  »podnebne
spremembe«). Ljudje, ki živijo v bližini vetrnih turbin, poročajo o različnih zdravstvenih težavah;
poleg tega ima prst  v  okolici  turbin višjo temperaturo kot  prst,  kjer  turbin ni.  Hayes pravi,  da
ustvarja  pulzirajoče  sevanje  tudi  hidravlično  drobljenje  in  da  je  cilj  okrog  ekvatorja  ustvariti
»vesoljske obroče« v stilu Saturnovih obročev. Nekateri obroči naj bi bili vidni, drugi ne. V vesolju
naj bi ti obroči delovali kot računalniški sistem, ki bo sprejemal, oddajal in shranjeval podatke. S
temi obroči naj bi bil prek mikročipa stalno povezan tudi človeški um.  

Ena od divizij Inštituta HeartMath, ki spremlja magnetno polje in vpliv čustev ter obnašanja nanj, je
prišla do naslednjih ugotovitev, ki se prekrivajo z ugotovitvami Davida Icka:

• Na  zdravje  ljudi  in  živali,  kognitivne  funkcije,  čustva  in  obnašanje  vplivajo  sončna,
geomagnetna in druga magnetna polja.

• Zemljino magnetno polje je nosilec biološko relevantnih informacij, ki povezujejo vse žive
sisteme.

• Vsaka oseba vpliva na globalno informacijsko polje, še večji vpliv nanj pa ima kolektivna
človeška zavest.

Inštitut  HeartMath ima po svetu postavljene senzorje,  ki merijo spremembe v magnetnem polju
Zemlje,  povezane  z  dogodki,  ki  imajo  velik  vpliv  na  kolektivno  človeško  čustvovanje.
11. septembra 2001, ko so ljudje prišli do informacij o »terorističnih« napadih, so senzorji zaznali
ogromen  skok  v  magnetnem  polju.  Strah,  skrbi,  sovraštvo,  nasilje,  vojna  in  depresija  so
elektromagnetni fenomeni, ki spreminjajo atmosfero okrog nas. Zamislite si, kakšen vpliv ima na
kolektivno informacijsko polje skoraj 8 milijard ljudi.

Potresi: Znanstveniki so ugotovili, da povzročijo potresi spremembe v ionosferi in magnetosferi –
isto počne HAARP, samo v obratni smeri. HAARP povzroči potres tako, da oddaja zelo močne
neprekinjene  ali  pulzirajoče  elektromagnetne  radijske  valove  na  določeno  točko v  ionosferi,  ki
začne vibrirati ter se bočiti in ta resonanca se poveže s sorodno točko na Zemlji, ki začne po načelu
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simpatetične resonance resonirati z vibracijami, sproženimi v ionosferi. HAARP spremeni ionosfero
v radijski oddajnik in ciljno področje na Zemlji je sprejemnik. HAARP segreva ionosfero in ko se
valovi  odbijejo  na  Zemljo,  povzročijo  vibracijske  spremembe,  ki  se  manifestirajo  kot  potresi,
vulkanska aktivnost, spremenjeni vremenski vzorci ali vremenski ekstremi. 

HAARP je  zelo verjetno  povzročil  potres  na Haitiju  leta  2010,  v  katerem je  življenje  izgubilo
200.000  ljudi.  Ameriške  čete  so  na  Haiti  prišle  tako  hitro,  da  ni  mogoče,  da  ne  bi  bile  v
pripravljenosti. En dan pred potresom so v Miamiju imeli vaje za primer hurikana na Haitiju in
naslednji dan je bil tam potres. Kako priročno. Ameriška vojska je takoj prevzela popoln nadzor in
agencije za humanitarno pomoč so se pritoževale, da sploh niso mogle v državo.

Preden pride do potresa, ljudje v zadnjih letih na nebu vidijo čudno svetlobo in mavrične barve, kar
je znak delovanja HAARP-a. To so pred potresom videli na Haitiju, v Čilu in na Japonskem. Nasini
podatki o potresu na Japonskem kažejo, da se je ionosfera nad epicentrom nekaj dni pred potresom
nenadoma in brez razloga segrela in točno to počne HAARP. Tudi francoski satelit DEMETER je
pred potresom na Haitiju januarja 2010 zaznal povečanje radijskih signalov ultra nizkih frekvenc.
Še ena skupna tema je prisotnost ameriške mornarice v bližini lokacij potresov (Haiti, Fukušima).

Potres v Fukušimi na Japonskem je bil  umetno ustvarjen pod pretvezo »naravne« katastrofe.  V
jedrski elektrarni so bile majhne jedrske eksplozivne naprave, zamaskirane kot kamere. Obstajajo
namigi, da Japonci niso hoteli sodelovati z agendo kulta, pa so jim Američani poslali sporočilo.

Vreme: Ameriški domorodci in druga plemena so včasih spreminjala vreme z dežnimi plesi, saj so
ti plesi ustvarili elektromagnetna polja, ki so povzročila nastajanje oblakov. Vreme je energija, ki
vibrira na določenih frekvencah in če proizvedeš te frekvence, posledično proizvedeš tako vreme.
Manipulacija vremena je bila predmet mednarodnega prava v 70-ih letih in zakaj bi uvedli zakone
za nekaj, če bi mislili, da tega ni mogoče početi? Modifikacijo vremena prav tako uporabljajo za
ustvarjanje  »naravnih«  katastrof  in  potem  za  vreme  krivijo  »podnebne  spremembe«  ter  tako
upravičujejo uvedbo agende.

Kult hoče zavzeti Pakistan, zato so bile tam leta 2010 rekordne poplave. Pod vodo je bila petina
zemlje in 20 milijonov ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Leta 2011 je bilo v ZDA v 3 dneh 300
tornadov. Tornado povzročijo hitro vrteča se elektromagnetna polja in isto velja za hurikane; to je za
HAARP mačji kašelj. Na isti način, torej s poplavljanjem zemlje ali ustvarjanjem suše, uničujejo
male kmete – nadzor nad HAARP-om je nadzor na hrano. Že dr. Richard Day je dejal, da se lahko
pridelek uniči tako, da se med sezono rasti povzroči sušo ali da se med žetvijo povzroči velike
količine dežja.

HAARP destabilizira Zemljino magnetno polje in časnik The Independent je poročal, da se severni
pol premika hitreje kot kdajkoli v zgodovini in sicer iz Kanade proti Rusiji, kar vsakih pet let zmoti
kompas za eno stopinjo. Znanstveniki predvidevajo, da bo to vodilo v zamenjavo magnetnih polov,
kar se je nazadnje zgodilo pred 780.000 leti. Od magnetnega polja so še bolj kot ljudje odvisne
živali  (kiti,  delfini,  ptiči).  Na tisoče kitov vsako leto nasede na obalah in na tisoče ptičev brez
očitnega razloga pade z neba. Verjetno je vzrok HAARP.
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Vpliv na psiho: S HAARP-om je mogoče nadzorovati um ljudi. Možgani operirajo na določenih
frekvencah in če na teh frekvencah oddajaš informacije, jih bodo možgani dekodirali kot lastne
misli. Kakšno presenečenje, da oddaja HAARP ravno na frekvencah možganov. Te frekvence se
imenujejo  ekstremno  nizke  (ELF)  frekvence.  Vsaka  misel  in  čustvo  ima  določeno  frekvenco:
frekvenca  10,8  Hz  povzroča  razgrajaško  obnašanje,  medtem  ko  povzroča  frekvenca  6,6  Hz
depresijo. Če hočeš s tehniko problem–reakcija–rešitev npr. zagotoviti večji tehnološki nadzor nad
ljudmi ali dodeliti  več  pooblastil policiji,  preprosto povzročiš izgrede tako, da s tako frekvenco
obsevaš ljudi na nekem območju in vse, kar potem potrebuješ, je sprožilec. Še vedno mislite, da so
misli, čustva in odločitve vaše? Prav tako lahko HAARP s frekvencami spremeni DNK: zunanja
frekvenca  se  najprej  sinhronizira  s  frekvenco možganov,  nato  pa  jo  spremeni  in  posledično se
spremenijo  tudi  vzorci  možganskih  valov  ter  s  tem  kemija,  misli,  čustva  in  način  dojemanja
resničnosti – podobno, kot se to dogaja z Orionovo, Saturnovo in Lunino matrico.

HAARP lahko ojača strupe in kemikalije v telesu z relativno neškodljive stopnje v smrtonosno; to
doseže  s  ciklotronsko  resonanco,  pri  kateri  elektromagnetna  polja  ojačajo  moč  kemikalij  do
1000-krat. To sposobnost bo imelo tudi mobilno omrežje 5G, ki je v procesu uvajanja. HAARP
ravno tako zmoti cirkadiadni ritem, ki diktira spanje; prehranske vzorce pri ljudeh in živalih ter
vpliva na proizvodnjo hormonov in regeneracijo celic.

JEDRSKA ENERGIJA

Za uvedbo jedrske energije so stali Rothschildi. Motivacija ni bila potreba po novem viru energije,
ampak izpust čim večje količine sevanja v atmosfero. Iz vseh jedrskih elektrarn uhaja ionizirajoče
sevanje,  ne glede na to,  kaj  pravijo avtoritete.  Iz  Fukušime je  do junija  2011 ušlo 50-krat  več
sevanja kot pri nesreči v Černobilu leta 1986; sevanje je prizadelo celotno severno poloblo, najbolj
pa Japonsko in ZDA. To sevanje onesnažuje dež, sneg, reke, morja in življenje v njih. Pogostost
raka na ščitnici pri otrocih z območja Fukušime je 50-krat večja od povprečja. In kakšen je bil odziv
tistih,  ki  naj  bi  ljudi  zaščitili?  Dvignili  so  zgornjo  »varno« mejo  sevanja.  Jedrske  elektrarne  v
Fukušimi in Kaliforniji so namenoma zgrajene na potresnih območjih in zemeljskih prelomnicah.  

Reptili  so  v  svoji  osnovi  energijska  in  elektromagnetna  bitja  in  njihovo  energijsko  polje  ni
kompatibilno  z  Zemljinim,  zato  ne  morejo  dolgo  časa  ostati  v  fizični  resničnosti.  Eden  od
nenapisanih  ciljev  agende  je  z  jedrskimi  vojnami  in  »nesrečami«  v  jedrskih  elektrarnah  toliko
spremeniti  zemeljsko  atmosfero  in  magnetno  polje,  da  bosta  postala  kompatibilna  z  njihovim.
Spreminjanje atmosfere istočasno služi iztrebljanju prebivalstva, saj mešane krvne rodove zaradi
drugačne genetike sevanje ne prizadene v taki meri kot »navadne« ljudi.
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KEMIČNE SLEDI12

Kondenzacijske sledi so sledi letal, ki se takoj razpršijo, medtem ko kemične sledi ostanejo in se
razširijo po nebu. Kemične sledi so se začele pojavljati v 90-ih letih v Severni Ameriki, danes pa jih
lahko vidimo po celem svetu. Po desetletjih zanikanja, da so kemične sledi resnične, psihopat Bill
Gates in drugi pozivajo k pršenju kemikalij,  da bi svet zaščitili  pred »globalnim segrevanjem«.
Kemične sledi uporabljajo že v animiranih filmih, da jih bodo otroci sprejeli kot nekaj normalnega. 

Delci iz kemičnih oblakov slej ko prej padejo na zemljo, kjer z aluminijem, barijem, radioaktivnim
torijem in strupenimi patogeni onesnažujejo reke, zemljo, rastline, živali in ljudi. Drevesa in druge
rastline  odmirajo  zaradi  istih  strupov kot  jih  najdemo v  kemičnih  sledeh.  Množično odmiranje
dreves  in  rastlin  zaradi  kemičnih  sledi  (problem)  daje  izgovor,  da  se  jih  nadomesti  z  gensko
spremenjenimi različicami, odpornimi na strupe (rešitev). Količina aluminija v snegu na gori Mount
Shasta v Kaliforniji se je s 7 delcev na milijon dvignila na 61.000 delcev na milijon; analiza vzorca
tal v ZDA je pokazala vsebnost aluminija 543 kg/aker (normalna vrednost je okrog 5 kg/aker).

Ko  se  kemične  sledi  spustijo  z  neba,  poročajo  ljudje  o  boleznih,  podobnim gripi;  miselni
zmedenosti in depresiji. Kemične snovi vsebujejo pametni prah oz. nanodelce, ki so tako majhni, da
jih s  prostim očesom ne vidimo. V kemičnih sledeh so našli  aluminij,  arzen,  barij,  berilij,  bor,
kadmij, krom, kobalt,  mikotoksine rumenih gliv,  molibden,  nanotehnologijo, nikelj,  selen,  spore
plesni,  svinec,  talij,  torij,  uran,  vanadij,  živo  srebro  in  neznan  sev  Mycoplasma  fermentans.
Aluminij, ki prizadene tudi čebele, se nabira v možganih, živcih, jetrih, srcu, vranici in mišicah. Dr.
Russell  Blaycock,  ameriški  strokovnjak  za  živčne  strupe,  povezuje  nanodelce  aluminija  s
povečanjem degenerativnih bolezni kot so Alzheimer,  Parkinson in osteoporoza,  saj nanodelci z
vdihavanjem hitro prodrejo v možgane. Aluminij se poleg tega uporablja v kozmetiki, hrani, vodi,
čaju,  kavi,  vinu,  kremah  za  sončenje,  gaziranih  pijačah,  »zdravilih«  in  antidepresivih.  Barij
povzroča dihalne težave, povišan krvni tlak, spremembe srčnega ritma, draži želodec, slabi mišice
(tudi srčno) in imunski sistem, povzroča otekanje možganov, jetrnih tkiv in ledvic ter okvaro srca;
torij  povzroča  levkemijo  in  druge  vrste  raka.  Cilja  kovin  v  kemičnih  sledeh  sta,  da  naredijo
atmosfero električno prevodno, kar poveča moč in učinkovitost radijskih valov in drugih tehnologij
za manipulacijo uma in čustev, ter da omogočijo oz. ojačajo učinke modifikacije vremena in počutja
s HAARP-om. V ameriški zakonodaji je zapisano, da lahko ameriško Ministrstvo za obrambo na
Američanih izvaja poskuse kemičnih in bioloških agentov.

Raziskave  Univerze  v  Bornemouthu  so  razkrile  dramatično  povečanje  možganskih  bolezni.
Demenca je leta 2010 v povprečju nastopila 10 let prej kot leta 1989 in v naslednjih 25 letih naj bi
se število obolelih za demenco povečalo za 66 %. Število smrti zaradi nevroloških bolezni se je pri
starejših strmo dvignilo,  prizadeti pa so tudi mladi. Te bolezni so dosegle že skoraj razsežnosti
epidemije  in za to naj  bi  bili  krivi  okoljski dejavniki.  Poleg tega povzročajo kemične sledi oz.
nanotehnologija v njih Morgellonovo bolezen, pri  kateri  iz kože rastejo obarvana vlakna,  ki  jih
lahko  odstranimo,  vendar  začnejo  ponovno  rasti.  Simptomi  Morgellonove  bolezni  so  psihična
zmedenost, utrujenost, izguba kratkoročnega spomina, bolečine v sklepih, poslabšanje vida, hudo
srbenje in nevrološke motnje. Uradna znanost pravi, da gre za psihološko motnjo, saj če bi iskali
pravi vzrok, bi padla prva domina. Vlakna so pri nekaterih bolnikih debela kot špageti in rastejo

12 Na temo kemičnih sledi priporočam ogled dokumentarcev What In The World Are They Spraying in 
Geoengineering And The Collapse Of Earth.
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tudi zunaj telesa; so oblika inteligence in sledijo programu. Gre za tehnološko inteligenco, ki se
sama  podvaja,  kljub  poskusom,  da  bi  jo  uničili.  Nekatera  vlakna  se  vžgejo  šele  pri  930  °C.
Marsikateri  oboleli  pravi,  da  ima  pod  kožo  neke  vrste  žive  organizme;  spet  drugi  poročajo  o
kremenu in kristalih v obliki heksagrama, ki so zelo trdi in imajo visoko tališče. Vlakna, ki se
pojavljajo pri Morgellonovi bolezni, so našli v zraku, zemlji in vodi. V okolju so našli sintetična
rdeča in bela krvna telesca ter neznan tip celic, posušenih z zamrzovanjem.  Nanotehnologija se
razen  v  kemičnih  sledeh  uporablja  še  v  kozmetiki,  hrani,  elektroniki,  avtomobilih,  oblačilih  in
kremah za sončenje. Dejstvo je, da je človeštvo okuženo z nanotehnologijo in da od znotraj nastaja
nova sintetična človeška oblika.

Sonce je ključnega pomena za vse, kar je živo, in količina sončnih žarkov, ki doseže zemljo, po letu
1990 predvsem zaradi  geoinženiringa  strmo pada.  Količina sončne svetlobe se je  od leta  1990
zmanjšala  za  17  %,  kar  vpliva  na  zdravje,  zavedanje,  pridelovanje  hrane  in  ves  naravni  svet.
Kemične  sledi  blokirajo  sončno  svetlobo  in  posledično  tvorjenje  vitamina  D,  kar  vodi  v
degenerativne  bolezni,  hkrati  pa  je  voda  na  mlin  depopulacijski  agendi,  predvsem iztrebljanju
črnske populacije.

VARČNE ŽARNICE

»Kadar nekaj prepovejo in uvedejo nekaj novega, ne da bi ljudje pri tem imeli besedo, gre za agendo.« (David Icke)

Varčne  žarnice  naj  bi  bile  dobre  za  okolje,  saj  naj  bi  porabile  manj  energije.  Varčne  žarnice
vsebujejo živo srebro, ki je tako strupeno, da so ga v mnogih državah v termometrih in vozilih
prepovedali,  a v žarnicah očitno ni problematično. Živo srebro povzroča demenco, Alzheimerja,
depresijo, izgubo spomina, odpoved ledvic ter nesposobnost nadziranja mišic in gibov. Kadar se
žarnica razbije,  se živo srebro sprosti  v atmosfero in jo onesnažuje.  Ko se je  žarnica razbila v
stanovanju  Brandy  Bridges,  je  poklicala  Oddelek  za  zaščito  okolja  in  za  dekontaminacijo
stanovanja plačala  2.000 dolarjev.  Nemška agencija  za okolje je  prišla do ugotovitve,  da se ob
razbitju ene varčne žarnice sprosti 20-krat več strupov, kot naj bi bilo v notranjih prostorih »varno«.
Če se varčna žarnica razbije, si obujte stare čevlje, oblecite staro obleko in rokavice. Živo srebro s
trde površine poberite z lepilnim trakom ali  ga s kartonom pometite v stekleno embalažo in jo
zaprite s pokrovom. Če se žarnica razbije na preprogi, je najbolje, da preprogo dvakrat zapakirate in
zavržete. Stekleno embalažo, karton in steklo od žarnice ravno tako dvakrat zapakirajte. Prostor je
treba temeljito zračiti vsaj 24 ur in dva tedna se ne sme uporabljati sesalca. Obleko in rokavice, ki
pridejo v stik z živim srebrom, je potrebno zavreči.

Evropska unija je leta 2009 prepovedala žarnice z žarilno nitko, sedaj pa jih prepovedujejo tudi v
ZDA, Kanadi, Avstraliji in Rusiji. Ko varčne žarnice zavržemo, s tem onesnažujemo smetišča, kar
predstavlja grožnjo smetarjem, ki te žarnice pobirajo. Živo srebro iz ene same varčne žarnice lahko
onesnaži 25.000 litrov vode do stopnje, ko ni več pitna.
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Varčne sijalke oddajajo neharmonično vibracijo,  sevanje,  strupene kemikalije (fenol,  naftalen in
stiren)  in  elektromagnetno  popačenje,  ki  ljudem  dostavi  živo  srebro  in  druge  strupe  v  obliki
frekvenc. Živo srebro, ki ga vidimo, je le dekodirana oblika popačenega informacijskega polja in te
informacije oddajajo žarnice vedno, kadar so prižgane.  Veliko ljudi poroča o slabem počutju in
rdečih izpuščajih  na obrazu.  Če žarnice,  ki  oddajajo moder  spekter  svetlobe,  uporabljamo pred
spanjem ali ponoči, to zmoti proizvodnjo melatonina in povzroča raka dojk.

Varčne  žarnice  prav  tako  utripajo,  kar  povzroča  glavobole,  migrene,  razdraženo  kožo,  občutek
opeklin,  srbenje,  omotico,  zvenenje  v  ušesih,  utrujenost,  probleme  s  spanjem  in  srcem,  slabo
koncentracijo,  razdražljivost,  depresijo  in  bolečine  v  očeh.  Prav  tako  imajo  varčne  žarnice
ionizirajoče lastnosti, ki spreminjajo zrak okrog njih. Otroci ne bi smeli biti v neposredni bližini
varčnih žarnic več kot eno uro.

V 70-ih letih je dr. Robert Becker proučeval signal, ki ga je v ZDA oddajala Sovjetska zveza. Signal
je postal znan pod imenom detlov signal, saj je zvenel kot ponavljajoče se trkanje. Američani so leta
1977 Sovjetski zvezi prodali 40-tonski supermagnet, s katerim so Sovjeti ta signal oddajali (toliko o
različnih »straneh« v hladni vojni). Dr. Becker je ugotovil, da so Sovjeti detlov signal oddajali v
domove Američanov. Signal je potoval po električnem omrežju, nato po daljnovodu, v domove pa
je prišel po električnem tokokrogu. To se je dogajalo v 70-ih letih in po električnem omrežju, ki ni
bilo zasnovano v ta namen; pametna omrežja, ki se gradijo danes, pa so zasnovana točno v ta namen
– da bodo kanal za električne in elektromagnetne informacije znotraj frekvenčnega polja človeških
zaznav. Tukaj se skriva tudi pravi razlog za uvedbo varčnih sijalk – oddajanje informacij in s tem
vpliv na človeka.

VIBRACIJSKI ZAPOR

Kemikalije in strupe vidimo v holografski resničnosti kot snovi, ampak v svoji osnovi so močno
popačene informacije v valovni obliki, ki zmotijo človeška energijska polja, kar povzroči psihično
in čustveno neravnovesje.

Zanimivo,  da  fluorid  kalcificira  češeriko  (tretje  oko),  ki  nas  povezuje  z  neskončno  zavestjo;
češeriko  ravno  tako  prizadene  elektromagnetno  sevanje.  Cilj  vseh  teh  napadov  na  češeriko  je
izolirati ljudi v svetu petih čutil. Češerika tako kot nekatere droge (npr. ayahuasca) izloča DMT, ki
odpre um višji zavesti. Poleg tega češerika komunicira s hipofizo in drugimi žlezami indokrinega
sistema. Sistem žlez vpliva na skoraj vsak organ, celico in telesni proces ter na počutje, rast tkiv,
metabolizem, spolno funkcijo in razmnoževanje.

Vsa  elektromagnetna  polja  na  Zemlji  ustvarjajo  resničnostni  mehurček  –  podresničnost  znotraj
matrice. Kult hoče ljudi ujeti v nizkovibracijsko stanje in jim preprečiti, da bi se povezali z višjimi
nivoji.  To  je  pomembno,  da  se  zatre,  kar  David  Icke  imenuje  vibracije  resnice  –  prebujanje
človeštva.  Vso  umetno  ustvarjeno  sevanje  blokira  oz.  zmanjša  vpliv  teh  vibracij.  Namen  je
sinhronizirati človeštvo z Radiem 2, medtem ko oddajajo vibracije resnice na Radiu 1. A to očitno
pri mnogih ne deluje več, saj se ljudje prebujajo.
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Novi svetovni red

»Vojna je mir. Svoboda je suženjstvo. Nevednost je moč.« (George Orwell)

»Obstajajo tri vrste ljudi: tisti, ki vidijo; tisti, ki vidijo, ko jim pokažeš, in tisti, ki ne vidijo.« (Leonardo da Vinci)

Za vse, ki še vedno mislite, da ni zarote proti človeštvu, sledi povzetek tega, kar je leta 1969 v
nagovoru zdravnikom povedal  dr.  Richard Day,  ultra  sionist,  član Rockefellerjevega notranjega
kroga in vodstva organizacije Planned Parenthood ter profesor pediatrije v bolnišnici Mount Sinai v
New Yorku. Zdravnike je prosil, naj izključijo snemalne naprave, saj bo razkril, kakšen bo novi
svetovni red. Eden od zdravnikov, Lawrence Dunegan, si je povedano zapisal. Dr. Richard Day je
med drugim povedal:

• Različni deli sveta bodo v združenem globalnem sistemu imeli različne vloge v industriji in
trgovini. Neodvisnosti in samozadostnosti Amerike bo kmalu konec. Tako bodo različni deli
sveta postali medsebojno odvisni.

• Iztrebljanje prebivalstva in nadzor  nad njim bodo dosegli  s  pomočjo medicine,  hrane,  v
laboratoriju ustvarjenih bolezni in prikrivanjem zdravila za raka, ki so ga zdravili že leta
1969. Dosje za zdravilo je na voljo na Rockefellerjevi univerzi. Elita ima do njega dostop,
zato njeni pripadniki živijo tako dolgo. Ljudje, ki bodo za rakom umrli, bodo upočasnili rast
prebivalstva.

• Splav ne bo več nelegalen in bo postal normalen (dotok zarodkov za satanistične rituale).

• Dobava hrane se bo nadzorovala, tako da ne bo mogoče hraniti ubežnikov sistema.

• Ljudje ne bodo več smeli  pridelovati  hrane pod pretvezo,  da je  škodljiva,  in  država ter
korporacije bodo nadzorovale pridelavo vse hrane.

• Otroci bodo več časa preživeli v šoli, kjer se ne bodo naučili ničesar.

• Družina bo izgubila pomen.

• Potovanja bodo omejena in konec bo lastništva zasebnih domov (del Agende 21).

• V  medijih  bo  več  nasilja,  pornografije  in  opolzkosti,  da  bodo  ljudje  na  to  postali
neobčutljivi.

• Glasba se bo poslabšala.

• Ljudje bodo elektronsko označeni (mikročip).

• Modifikacija vremena se bo uporabljala kot orožje za vojne in ustvarjanje lakote (HAARP).

• Ljudje se bodo morali navaditi na spremembe, ki bodo postale stalnica.

• Nobenih mučenikov ne bo več; kdor se bo sistemu upiral, bo preprosto izginil.
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Sledi celoten povzetek: nadzor prebivalstva; dovoljenje, da imaš lahko otroke; sprevrženje namena
spolnosti  –  spolnost  brez  razmnoževanja  in  razmnoževanje  brez  spolnosti;  za  vse  dosegljiva
kontracepcija;  spolna  vzgoja  in  gensko  spreminjanje  mladine  kot  orodje  svetovne  vlade;
proračunsko financiran splav kot oblika nadzora prebivalstva; spodbujanje  homoseksualnosti brez
omejitev; tehnologija za razmnoževanje brez spolnosti; zmanjšanje pomena družine; evtanazija in
»uspavalna«  tabletka;  omejevanje  dostopa  do  poceni  zdravstvene  oskrbe  kot  način  za  lažje
odstranjevanje  starejših;  strog  nadzor  nad  medicino;  ukinitev  zasebnega  zdravstva;  nove  težko
prepoznavne  in  neozdravljive  bolezni;  prikrivanje  zdravila  za  raka  kot  sredstvo  za  nadzor
prebivalstva;  povzročanje  srčnih  infarktov  kot  oblike  atentata;  izobraževanje  kot  orodje  za
pospešitev nastopa pubertete in evolucije; spajanje vseh religij … stare religije bodo morale izginiti;
spreminjanje  Svetega pisma  s  popravljanjem  ključnih  besed;  preoblikovanje  izobraževanja  kot
orodja  indoktrinacije;  podaljšanje pouka  v  šolah,  vendar  se  učenci  »ne  bodo  ničesar  naučili«;
nadzorovanje dostopa do informacij; šole kot središče skupnosti; nekatere knjige bodo izginile iz
knjižnic;  spreminjanje  zakonov  za  spodbujanje  moralnega  in  družbenega  kaosa;  spodbujanje
zlorabe mamil za ustvarjanje nereda v mestih; spodbujanje zlorabe alkohola; omejevanje potovanj;
potreba po več zaporih in uporaba bolnišnic kot zaporov; odprava psihološke in fizične varnosti;
uporaba  kriminala  za  upravljanje  družbe;  oviranje  razvoja  ameriške  industrije;  preseljevanje
prebivalstva  in  gospodarstev – izruvanje  družbenih  korenin;  šport  kot  orodje  družbenega
inženiringa in sprememb; prikazovanje spolnosti in nasilja kot del razvedrila; fante in punce bomo
naredili enake; mikročipi z osebnimi podatki; nadzor nad hrano; nadzor nad vremenom; poznavanje
odziva ljudi – da naredijo, kar želiš; potvarjanje znanstvenih raziskav (glej »podnebne spremembe);
uporaba terorizma;  nadzor, vsadki in televizije, ki vas opazujejo; prihod globalnega totalitarnega
sistema.

CENTRALIZACIJA MOČI

Eden najpomembnejših načinov za vzpostavitev novega svetovnega reda je centralizacija moči. Več
moči ko centraliziraš, več moči imaš za še več centralizacije. Če ne centraliziraš moči in odločanja,
ne  moreš  uvesti  diktature.  Gre  za  centralizacijo  moči  na  vseh  področjih:  v  vladi,  bančništvu,
podjetništvu, medijih, vojski itd. Centralizacija moči se danes imenuje globalizacija, kar je le drugo
ime za vojno proti raznolikosti. Zaradi koncentracije moči je prizadetih na milijone ljudi, predvsem
tistih v revnih državah, ki jih izkoriščajo mednarodne korporacije. 

Sprva so ljudje živeli v komunah in plemenih, kjer so se sami odločali zase; kasneje so se združili v
narode in države, naslednji korak pa so naddržave (npr. Evropska unija). Z vsakim korakom se je
odločanje odmaknilo dlje od ljudi, ki se jih odločitve tičejo: od vodij plemen h kraljem in kraljicam,
potem k  predsednikom držav  ter  vlad  in  na  koncu  k  neizvoljenim naddržavnim birokratom v
Bruslju, ki diktirajo življenje 500 milijonom ljudem v Evropski uniji. Prav tako je vedno več govora
o »mednarodni  skupnosti«  in  »mednarodnih zakonih«,  kar  je  le  priprava  na novi  svetovni  red.
Centralizacijo moči danes prodajajo kot »svet bo stopil skupaj«.

Pri uvedbi novega svetovnega reda igra pomembno vlogo tajno društvo Okrogla miza, ki deluje kot
most med notranjimi in zunanjimi nivoji strukture kulta. Okrogla miza, ki jo je leta 1891 ustanovil

143



Cecil  Rhodes,  je  orodje  za  koordinacijo  načrta  novega  svetovnega  reda,  na  vrhu  katerega  bo
neizvoljena svetovna vlada, ki bo svojo voljo naddržavam vsiljevala s pomočjo svetovne  vojaše
policije,  pri  dnu  pa  bo  čipirano  prebivalstvo,  povezano  z  umetno  inteligenco.  Okroglo  mizo
sestavljajo  sledeče  satelitske  organizacije:  Svet  za  zunanje  zadeve  (ZDA),  Združeni  narodi,
Trilateralna komisija (Amerika, Evropa, Japonska), skupina Bilderberg (Evropa, ZDA, globalno),
Kraljevi  inštitut  za  mednarodne  zadeve  (Velika  Britanija)  in  Rimski  klub  (njegova  vloga  je
transformacija  družbe  pod  pretvezo  reševanja  planeta  pred  »podnebnimi  spremembami«  in
centralizacija  moči).  Dejanska  svetovna vlada  že  obstaja  v  obliki  Varnostnega  sveta  Združenih
narodov (članice so Velika Britanija, Francija, ZDA, Rusija in Kitajska) in skupin kot so G7, G8 in
G20.

Kult načrtuje sledečo strukturo:

SVETOVNA CENTRALNA BANKA IN SVETOVNA VALUTA

Svetovna centralna banka in svetovna valuta bosta uvedeni s pomočjo problema, za katerega bodo
ljudje zahtevali rešitev  (problem–reakcija–rešitev). Ta valuta bo elektronska in bo zamenjala vse
ostale valute. Za uvedbo elektronske valute potrebuje kult velik gospodarski problem; prva stopnja
tega je bila finančna kriza leta 2008. Evro je že nadomestil valute večine bivših evropskih držav,
ampak evro je le vmesna stopnja. Enako se načrtuje za Ameriko, kjer bo ameriški in kanadski dolar
ter mehiški peso zamenjal amero.

Pomislite,  kako malo se danes  še  plačuje z gotovino in kako sistem promovira brezgotovinsko
plačevanje.  Vmesni  korak  do  plačevanja  z  vgrajenim  mikročipom je  uporaba  kreditnih  kartic,
pametnih telefonov in zapestnic za brezgotovinsko plačevanje. Elektronski denar bodo preprosto
uvedli kot normo in čez nekaj časa rekli, da ljudje bankovcev tako ali tako ne uporabljajo več in da
jih lahko umaknejo iz obtoka. Razlog za brezgotovinsko družbo je nadzor: če hočeš zdaj plačati s
kreditno  kartico in  ti  jo  računalnik zavrne,  lahko plačaš  z  gotovino – s  čim boš pa  plačal,  ko
gotovine  ne  bo  več  in  bo  računalnik  zavrnil  kartico  oz.  mikročip?  Kot  razloge  za  uvedbo
brezgotovinske družbe bodo navedli preprečevanje utaje davkov, ponarejanja kreditnih kartic in kot
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orodje pri »vojni proti drogam«. Blagovna menjava bo prepovedana pod pretvezo, da je ni mogoče
obdavčiti.  Po  svetu  zapirajo  bančne  podružnice  in  odstranjujejo  bankomate.  Eden  od  ciljev
»pandemije covid-19« je demonizacija denarja, češ da se »virus« prenaša z njim. Cilj je, da se
naredi poslovanje brez pametnega telefona nemogoče. Kdorkoli bo nadzoroval računalniški sistem,
bo  nadzoroval  življenja  ljudi.  Lep  primer  brezgotovinske  družbe  je  Švedska,  kjer  z  gotovino
praktično ni več mogoče plačati.

NADDRŽAVE

Načrt je uvedba svetovne vlade, ki bo diktirala naddržavam: Evropski uniji, Ameriški uniji (nastala
bo  iz  sporazuma  NAFTA),  Azijski/Pacifiški  uniji  (nastala  bo  iz  Skupine  za  azijsko-pacifiško
gospodarsko sodelovanje APEC) in Afriški uniji. Današnje države bodo razdeljene na pokrajine, ki
bodo pod nadzorom naddržav, naddržave pa bodo odgovarjale svetovni vladi. Namen je ustvariti
odvisnost:  ko podereš trgovinske meje,  države ne morejo več ubraniti  lastnega gospodarstva in
postanejo odvisne od globalnega gospodarskega in trgovinskega sistema. 

Evropska  unija:  Evropska  unija  je  tipična  stvaritev  kulta:  zastava  Evropske  unije  simbolizira
babilonsko kraljico Semiramido, pa tudi ime »Evropa« je le drugo ime zanjo. Trije možje, ki so
imeli glavno besedo pri ustanovitvi Evropske unije, so bili Francoz Jean Monnet, Avstrijec Richard
von Coudenhove-Kalergi in Poljak Jóseph Retinger. Jean Monnet je v pismu prijatelju leta 1952
zapisal: »Evropske države je treba voditi k naddržavi, ne da bi ljudje vedeli, kaj se v resnici dogaja.
To naj  se  doseže  s  postopnimi  koraki,  zamaskiranimi  v  gospodarske  razloge,  ki  bodo vodili  v
federacijo, iz katere ne bo poti nazaj.«

Evropska unija je nastala po totalitarnih korakih:

1. Leta 1952 je nastala Evropska skupnost za premog in jeklo, članice katere so bile Zahodna
Nemčija, Francija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg.

2. Leta  1957  so  zgoraj  naštete  države  podpisale  Rimsko  pogodbo  in  nastali  sta  Evropska
gospodarska  skupnost  ter Evropska  skupnost  za  jedrsko energijo.  Uraden razlog  je  bilo
prostotrgovinsko območje, kar naj bi zagotovilo več služb.

3. Leta 1992 so padle meje med državami skupnosti.  Ko so ljudi  enkrat  prestrašili,  da bo
sledila  gospodarska  kriza,  če  se  Evropski  gospodarski  skupnosti  ne  bodo  pridružili,  so
izpustili besedo »gospodarska« in tako je nastala Evropska skupnost, kasneje preimenovana
v Evropsko unijo. Gre za isto tvorbo, kot so jo načrtovali Hitler in nacisti – še poimenovali
so jo »Evropska gospodarska skupnost«.

Zakoni Evropske unije so nad zakoni držav članic. Ustava Evropske unije je bila podpisana oktobra
2004 in  morale  bi  jo  ratificirati  vse  članice.  Francija  in  Nizozemska sta  glasovali  proti  ustavi,
ampak  kult je 98 % vsebine ustave uvedel pod imenom »sporazum«, za kar pa ni bilo potrebno
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javno  glasovanje.  Evropska  komisija  ni  izvoljena,  kar  je  enako  diktaturi.  V  Evropski  uniji
gospodarstva posameznih držav postajajo specializirana, kar ustvarja odvisnost od drugih držav ter
uničuje  njihovo  pestrost  in samozadostnost.  To je  voda  na  mlin  kultu,  saj  lahko  gospodarstvo
nadzoruje iz enega centra. Ko je v Evropsko unijo vstopila Velika Britanija, se je zavezala, da se bo
specializirala v financah in storitvah ter da bo opustila ribolov in industrijo premoga in jekla.

Izstop Velike Britanije iz Evropske unije ni del načrta, zato ga hočejo otežiti, kolikor je le mogoče;
prav tako to služi kot opozorilo ostalim članicam, če slučajno razmišljajo o izstopu. V Bruslju je
30.000 lobistov, ki predstavljajo največje korporacije in vplivajo na 75 % evropske zakonodaje.
Bivšega  predsednika  Evropske  komisije  Jeana-Clauda  Junckerja  so  na  delu  že  večkrat  videli
pijanega, kar dokazujejo videi na internetu. Že vem – zakaj mu ne bi dali moči nad življenji več kot
500 milijonov ljudi?

Razpad bivših  Jugoslavije  in  Sovjetske  zveze  je  bil  povezan z  agendo ene  svetovne vojske  in
Evropske unije. Cilj je bil razdrobiti te zveze držav na posamezne države in jih posrkati v NATO in
Evropsko unijo.  ZDA in NATO uporabljata  albansko vlado za  infiltracijo  proti  severu v druge
balkanske države, ki jih bosta politično zavzeli in prisilili k vstopu v omenjeni organizaciji. To so že
dosegli  pri  Hrvaški,  Sloveniji,  Slovaški,  Romuniji  in  Bolgariji;  prav  tako  so  članice  NATA in
Evropske unije Poljska, Estonija, Litva, Latvija, Češka in Madžarska. Ostale države so v procesu
uvajanja, le Srbija se zaenkrat še upira.

Ameriška unija: Prvi korak k ameriški naddržavi je  bil  sporazum NAFTA, ki ga je  leta  1992
podpisal George Bush st. Sporazum je predstavljal katastrofo za ameriško industrijo, saj so začele
korporacije proizvodnjo izvažati v Mehiko, kjer izkoriščajo delovno silo, končne izdelke pa uvažati
v  ZDA  in  Kanado  brez  uvoznih  carin  ter  jih  prodajati  po  visokih  cenah.  Drugi  korak  je
severnoameriška unija (ZDA, Kanada in Mehika) s skupno valuto, ki bo zamenjala dolar in peso –
amerom. 

Pri ustvarjanju ameriške unije igra pomembno vlogo uničenje narodnega duha in narodne identitete,
predvsem v obliki priseljencev oz. ljudi iz drugih kultur. Tako bodo avtohtoni prebivalci izgubili
občutek, kaj pomeni biti Američan. Postopoma se bodo ljudje zmešali v talilni lonec kultur, dokler
se  ne  bodo  združili  v  koktajl,  ko  se  ne  bodo  več  mogli  opredeliti.  Ko  bodo  ljudje  enkrat
neopredeljeni,  bodo svojo moč bistveno prej predali  svetovni  vladi kot nekdo, ki  hoče zaščititi
suverenost svoje države. Če k temu dodamo še vpliv Hollywooda in ameriške televizije, ni čudno,
da so si kulture in načini življenja vedno bolj podobni.

Eden od ciljev je uničiti raznolikost in decentralizacijo moči ter uvesti centralizirano uniformnost.
Šolarji v Južni Afriki se oblačijo v uniforme po ameriškem in evropskem vzoru. Gre za proces
kulturnega  samomora.  Namen je,  da  začnejo  ljudje  stremeti  po  kulturi  svojih  zatiralcev.  Svojo
enoličnost  prodaš  za  simbol,  da  ti  je  »uspelo«.  Isto  velja  za  voditelje  in  politike  afriških,
južnoameriških in kitajskih držav, ki nosijo temno obleko in kravato po vzoru Zahoda; tako hočejo
pokazati, da so v isti ligi kot Zahodni voditelji.
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SVETOVNA VOJAŠKA POLICIJA

»Propaganda za vojno, vpitje, laži in sovraštvo prihaja od ljudi, ki se ne bojujejo.« (George Orwell)

»Ubijati je prepovedano in vse morilce se kaznuje, razen če pobijajo v velikem številu in ob zvokih fanfar.« (Voltaire)

Avtoritete vejo, da prihaja vojna, in se nanjo pripravljajo. Število policistov v ZDA se je med leti
1992 in 2008 povečalo za 25 % – več kot število prebivalcev.  Cilj  novega svetovnega reda je
združitev NATA, mirovnih sil Združenih narodov in vojsk držav pod vodstvom svetovne vlade;
države svojih vojsk ne bodo več imele. Policija vedno bolj izgleda in je vedno bolj opremljena kot
vojska,  saj  je  cilj  združitev  obeh.  Namen  svetovne  vojske  bo  vsiljevanje  volje  svetovne  vlade
naddržavam, pokrajinam in posameznikom, v kolikor se ji bodo upirali.

Vojaki so za kult le potrošno blago. Henry Kissinger je dejal: »Vojaki so neumne in zabite živali, ki
jih uporabimo kot lutke za namen zunanje politike.« Ko grejo v vojno, so predstavljeni kot heroji in
še večji heroji so, če umrejo za »svobodo«. Ko pa so enkrat mrtvi ali razvijejo zalivski sindrom
(skupek bolezni, ki jih imajo veterani, udeleženi v vojnah na območju Perzijskega zaliva), pa se
zanje nihče več ne zmeni; še več – celo javno se jih obsoja. Vojaki, vedite, da ne služite svoji državi,
ampak sili, ki jo bo uničila in ustvarila zapor za vas, vaše otroke in vnuke. Vojake, ki niso več
sposobni  za  bojevanje,  v  ZDA prisilijo,  da  podpišejo  dokument,  s  čimer  potrdijo,  da  imajo
»osebnostno motnjo« in tako se država reši stroškov invalidnine ter zdravstvene nege. Za voditelje
držav so čete le živina, ki se jo vpokliče, kadar se jo potrebuje.

V zadnjih desetletjih se je bistveno spremenil odnos vladnih uslužbencev in organov pregona do
ljudi. Ko se stari policisti upokojijo, novih ne izberejo na podlagi sposobnosti za delo, temveč na
podlagi mentalitete in čustvene prizadetosti. Agende ne morejo vsiljevati dostojni ljudje s sočutjem,
zato take odstranijo in zamenjajo jih narcisi, psihopati ter nasilneži brez sočutja in spoštovanja.

Pa definirajmo nekatere pojme:

• Psihopati imajo pomanjkanje sočutja in obžalovanja ter uporabljajo agresijo, da dobijo, kar
hočejo.

• Narcis je nekdo, ki je obseden s samim sabo.

• Sociopat je oseba, ki se obnaša antisocialno in nima občutka odgovornosti.

Točno take tipe osebnosti zaposlujejo v vladi in organih pregona. Ena od značilnosti teh ljudi je tudi
preobčutljivost  na žaljivke  oz.  namišljene  žaljivke;  to  je  razlog,  da danes  toliko ljudi  aretirajo,
pretepejo  ali  jih  onesposobijo  z  električnim  paralizatorjem,  čeprav  uniformam  zgolj  vljudno
postavijo vprašanje.  Uradno služijo  uniforme javnosti,  neuradno pa sistemu.  Lep primer takega
obnašanja  je  ameriška  Uprava  za  varnost  v  prometu:  zaposleni  kradejo  potnikom  prtljago,
preprodajajo droge, se ukvarjajo z zvodništvom, posedovanjem in distribucijo otroške pornografije
ter so vključeni v podkupovanje. Oni mislijo, da so nad zakoni, ki jih vsiljujejo drugim; ne vidijo,
da so le lutke istega sistema, kot ga uveljavljajo. Uprava namenoma zaposluje psihopate, ki imajo
zgodovino  nasilja  ali  zlorabe  avtoritete.  Prav  tako  jim  naročijo,  naj  se  izprsijo  in  bodo  pri
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pretipavanju potnikov zelo agresivni – kot kazen za tiste, ki na letališču zavrnejo telesni skener (in
posledično  obsevanje)  –  poleg  tega  pa  potnike  (zlasti  otroke)  med  pretipavanjem  še  spolno
zlorabljajo. Tako naredijo celoten proces neprijeten, da bodo ljudje naslednjič raje šli skozi telesni
skener,  kjer  bodo  njihova  telesa  izpostavljena  smrtonosnemu  sevanju.  Ker  pripadnikov  elite
številčno niti slučajno ni dovolj, morajo iz ciljne populacije izbrati ljudi, ki imajo »pravi« značaj. To
dosežejo  s  psihometričnimi  testi,  ki  razkrijejo  človekovo  osebnost.  Veliko  ljudi,  ki  so  bolj
kvalificirani, kompetentni in inteligentni, za delovno mesto ni izbranih. Njihova miselnost mora biti
»mi proti njim«, »sistem proti ljudem«. Dokumenti za usposabljanje osebja Uprave, ki so pricurljali
v javnost, kažejo, da se rekrute programira, da vidijo ljudi kot sovražnika.

Če hočeš postati policist, ni treba biti inteligenten ter umsko in čustveno stabilen, le avtoriteta te
mora izbrati in služba je tvoja. Tako so med policisti idioti, psihopati in čustveno prizadeti ljudje.
Služba organov pregona privlači ljudi z resnimi osebnostnimi motnjami, kar vodi v željo po moči
nad  drugimi,  potem  pa  jim  v  roke  dajo  še  električni  paralizator,  s  katerim  v  ljudi,  ki  jih
»vznemirjajo«,  izstrelijo  50.000  voltov;  prav  tako  postajajo  stalnica  ročno  strelno  orožje  in
strojnice.  Paralizator  naj  ne  bi  bil  smrtno  nevaren,  ampak  smrti  zaradi  njega  se  kar  vrstijo;
uporabljal naj bi se le za tiste, ki fizično grozijo policistom ali ljudem, a se uporablja za najmanjše
prekrške; uporabljali naj bi jih le izurjeni policisti, ampak danes ga dobi že vsak policist. Vsi ti »naj
bi« so le za zavajanje javnosti. Telesni električni sistem je osnova življenja in če pride do kratkega
stika, je to lahko smrtno nevarno. Še bolj v nevarnosti so ljudje s srčno okvaro ter spodbujevalniki
in  kako  policisti  vejo,  kakšno  je  zdravstveno  stanje  »osumljenca«?  Zgodbe  ljudi,  ki  zaradi
paralizatorja umrejo,  se pojavljajo tedensko.  Na stotine ljudi je  umrlo,  odkar se ga uporablja v
povečanem obsegu, in število mrtvih bo le še naraščalo. V ZDA je od leta 2001 zaradi  njegove
uporabe umrlo več kot 500 ljudi. Policisti ga uporabljajo tudi na nosečnicah, invalidih in otrocih.
Tisti, ki so policistom dali paralizator v roke, so točno vedeli, da bodo ljudje zaradi njega umirali;
prav tako so vedeli, da je v vrstah policije veliko ljudi, ki se hočejo igrati Johna Wayna in ki ga
bodo zlorabili, ampak to je bil namen od začetka. Stanje, ko ljudje zaradi paralizatorja umirajo in ko
ga policija  uporablja  za  najmanjše »prekrške«,  vodi  v  popolno pokorščino  organom pregona –
»Karkoli rečete, samo ne uperite ga vame.« Videe policijskega nasilja s paralizatorjem si lahko
ogledate na YouTube. Ti ljudje ne razumejo, da moči nimajo oni, ampak le uniforma, ki jo nosijo, in
da bodo morali njihovi otroci in vnuki živeti v orwellovski družbi, ki jo sami ustvarjajo.

Dober test za to, ali živimo v fašistični državi, je, da se vprašamo, ali so avtoritete in organi pregona
podvrženi  istim zakonom in  posledicam kot  ljudje.  Če gledamo s  tega  zornega kota,  živimo v
fašizmu. Tako se ljudi kaznuje, ker vozijo nekaj kilometrov na uro nad dovoljeno hitrostjo, ko pa
vozi policist 200 km/h, pa ni kaznovan, saj je le »testiral avtomobil«. Aroganca organov pregona se
je povečala skladno z njihovima vplivom in močjo. Sledi nekaj naslovov policijskega nasilja iz
časopisov:  Ženska, ki so jo od blizu pošpricali s solzivcem, izgubila vid;  Teksaška policija ubila
neoboroženega moškega, potem pa priči zajela fotoaparat in izbrisala fotografije; Ujeli policista, ki
je pretepel moškega v vozičku;  Policija do smrti ustrelila neoboroženega moškega;  Dobrodošli v
ZDA: teksaški ostrostrelec s helikopterja streljal na priseljence; Policija po zasledovanju na vzhodu
Clevelanda  v  neoborožene  osumljence  izstrelila  137  krogel;  Žensko  brutalno  poškodovali  s
paralizatorjem, ker je hotela kupiti iPhone;  Policist na Floridi grozil, da bo pobil državljane, »če
jih danes še vidi zunaj«;  Policija brezdomca ustrelila 46-krat. Takih naslovov je kolikor hočete.
Vedno bolj  se  preprečuje  snemanje  policije,  da  njihovega  ravnanja  ne  bi  bilo  mogoče  razkriti.
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Losangeleška policija lahko aretira ljudi, ki slikajo ali snemajo »sumljive aktivnosti«. In kdo odloča
o  tem,  kaj  so  sumljive  aktivnosti?  Policija.  Organi  pregona  hočejo  imeti  pod  nadzorom  vse,
predvsem pa hočejo uničiti spontanost. Vedno več je zakonov in predpisov, ki zatirajo spontanost in
do potankosti določajo človekovo obnašanje ter določajo, kaj je dovoljeno in kaj ne, kje, kdaj in na
kakšen način.

Eden od ciljev je ustanovitev civilnih organov pregona, ki bodo ena roka svetovne vojske. Organi
pregona bodo imeli dostop do podatkovnih baz DNK in evidenc z biometričnimi podatki ter podatki
o prstnih odtisih. Slike in osebni podatki tisočih ljudi, ki se udeležujejo demonstracij, shodov in
političnih zborovanj, se shranjujejo v tajnih podatkovnih bazah; taki ljudje dobijo oznako »domači
ekstremisti«. Ljudi v Veliki Britaniji se mnogokrat aretira samo zato, da policija pridobi njihovo
DNK. Ljudi celo spodbujajo, da v imenu države vohunijo za drugimi, kar se je dogajalo v nacistični
Nemčiji  in  Sovjetski  zvezi.  V  ZDA  lahko  nekoga  v  zameno  za  plačilo  anonimno  prijaviš
avtoritetam.  Otroke  se  spodbuja,  da  vohunijo  za  sosedi  in  celo  svojo  družino  –  tako  ljudje
nadzorujejo ljudi oz. sužnji sužnje.

Policija se hitro militalizira in vojsko postopoma pošiljajo na ulice, da se ljudje navadijo na njeno
prisotnost. V ZDA na ulicah niso ameriški vojaki, saj verjetno ne bi hoteli streljati na sodržavljane,
zato je kult izbral tuje čete. Vojake za ameriško vojsko po novem izberejo tako, da jih vprašajo, če
so pripravljeni streljati na ameriške civiliste. Program Pentagon 1033 določa transfer težke vojaške
opreme in orožja v vrednosti več milijonov dolarjev za uporabo v policiji,  obenem pa se klesti
proračun policije. Orožje vključuje vojaške robote, helikopterje, oklepna vozila in tanke, jurišne
puške M16 in metalce granat. Uraden razlog je boj proti terorizmu, v bistvu pa gradijo centralno
nadzorno vojaško in policijsko infrastrukturo za uveljavljanje agende. Vojaško opremo dobivajo
tudi civilni organi pregona. 

Pri razvoju orožja za novi svetovni red igra najpomembnejšo vlogo DARPA, ki je ena najbolj zlih
organizacij  na svetu.  Treba  je  vedeti,  da  se  vojaška tehnologija  v  enem letu  razvije  toliko  kot
konvencionalna tehnologija v 45 letih, tako da tehnologija iz filmov Jamesa Bonda sploh ni tako iz
trte  izvita.  Cilj  je  robotizirana vojska,  kjer  se  bo tehnologija  pod vodstvom umetne inteligence
uporabljala za pobijanje in nadzor nad ljudmi in to z oddaljenih lokacij ter krmilno palico v roki. To
že  lahko  vidimo  pri  na  daljavo  vodenih  dronih  (brezpilotnih  letalih),  ki  se  uporabljajo  za
bombardiranje in nadzor. Sledi nekaj primerov vojaške opreme, ki je  bila kultu na voljo  že leta
2010:

• Mikrovalovna tehnologija, ki segreje površino kože in jo lahko na množicah uporabijo iz
letala.

• Protestnike lahko razpršijo z zelo bolečimi zvočnimi valovi iz policijskega tovornjaka.

• Tehnologija, ki lahko z razdalje 50 m zazna raven adrenalina, prisotnost nelegalnih substanc
in sledi smodnika.

• Tehnologija, ki lahko z razdalje 9 m skenira in identificira prstne odtise.

• Policija uporablja lasersko pištolo SMU 100, ki z razdalje 450 m ljudi začasno zaslepi.
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• Obstaja tehnologija, ki je podobna telesnim skenerjem na letališčih, le da je prenosna in
oddaja 50-krat več sevanja; tako vas lahko iz kombija obsevajo z rentgenskimi žarki, ne da
bi vi to vedeli.

• Obstajajo kamere, ki identificirajo ljudi po načinu hoje.

• Sistem VoiceGrid Nation v 5 sekundah poskenira 10.000 glasov in v 3 sekundah analizira
govor.

• Tehnologijo Humabio uporabljajo na sedežih tovornjakov; tehnologija analizira značilnosti
voznika v sedečem položaju, da bi preprečila krajo tovornjaka.

• Poleg skenerjev za prstne odtise, registrske tablice in šarenico imajo tudi prenosne čitalce za
namen, ki merijo srčni utrip, ton glasu in telesno temperaturo, da bi identificirali tiste, ki
bodo morda storili kaznivo dejanje.

• Vojska  kot  orožje  uporablja  frekvence,  da  z  njimi  manipulira  razpoloženje  in  zaznave
sovražnikov in protestnikov.

Droni bodo kmalu patruljirali nebo v ZDA. Opremljeni bodo s tehnologijo, ki lahko vidi skozi stene
objektov.  Ameriška  agencija  DARPA  je  naznanila  najboljšo  tehnologijo  za  nadzor  doslej  z
1,8 gigapiksli, s pomočjo katere lahko z višine 6.000 m vidijo podrobnosti na predmetih, velikih
15 cm, in nadzorujejo področje v velikost 25 km2. Tehnologija se imenuje ARGUS-IS. Dva drona s
tako tehnologijo bi lahko 24 ur na dan nadzorovala območje v velikosti Manhattna. Ameriška vlada
je naznanila, da bo začela s patrolami dronov na nebu in eden od totalitarnih korakov je, da bodo
opremljeni z gumijastimi naboji in solzivcem. Leta 2012 je bil sprejet zakon, ki dovoljuje, da bo do
leta  2032  na  nebu  v  ZDA 30.000  vohunskih  dronov,  opremljenih  z  infrardečimi  kamerami  in
zoomom. Agencija za varovanje okolja (inverzija) uporablja drone za nadzor nad kmeti. Ko pride
do agende,  ni  denar  nikoli  vprašanje.  Cilj  seveda ni  boj  proti  terorizmu,  ampak podjarmljenje
prebivalstva.  Obstajajo tudi droni, ki  tehtajo le malo več kot 2 kg, in taki v velikosti  komarja.
Ameriška mornarica razvija drone za uporabo pod morjem in podjetje Amazon načrtuje s pomočjo
dronov dobavo izdelkov.

Istočasno kot se policija oborožuje,  se ljudi razorožuje. Zgodovina kaže,  da je zaseganje orožja
znanilec množičnih pobojev in nadzora države. To smo videli v nacistični Nemčiji, Sovjetski zvezi
in na Kitajskem. Dejstvo je, da so vlade v 20. stoletju pobile štirikrat več civilistov (170 milijonov),
kot jih je umrlo v mednarodnih ali domačih vojnah skupaj. Preden tirani dokončno prevzamejo
oblast, vedno najprej razorožijo ljudi, da se ne morejo braniti (tako kot Hitler v nacistični Nemčiji).
Drugi amandma k ameriški ustavi daje Američanom pravico, da nosijo strelno orožje. Mnogi hočejo
ustavo ukiniti,  saj  drugače  ne  morejo  uvesti  tiranije.  Vlade  sprejemajo  vedno strožje  zakone  o
strelnem orožju, da bi »ustavile nasilje in poboje na šolah«, medtem ko same v drugih državah
množično bombardirajo civiliste. Pa si zastavimo nekaj logičnih vprašanj:

• Zakaj hočejo Američane razorožiti sedaj, ko bi se z orožjem lahko uprli vojaškemu udaru?

• Zakaj transfer vojaškega orožja k policiji?
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• Zakaj je ameriška domovinska varnost kupila 2 milijardi rafalov, 7.000 avtomatskih jurišnih
pušk in 2.717 oklepnih vozil?

• Zakaj je na različnih lokacijah po ZDA na sto tisoče plastičnih krst?

Odgovore  na  ta  vprašanja  bi  videl  še  slepec.  Američane  hočejo  razorožiti  in  nad  nemočno
prebivalstvo spustiti oborožene norce. Ameriška vojska v resnici ni ameriška, ampak vojska kulta.

Problemu–reakciji–rešitvi množičnih pobojev sledijo zahteve za nove, ostrejše zakone o strelnem
orožju, cilj  katerih je razorožitev ljudi. Poboji na šolah Columbine High School,  Virginia Tech,
Aurora, Wisconsin in Sandy Hook sledijo istemu vzorcu: mladi se odpravijo na strelski pohod na
krajih,  kjer  se  ljudje  navadno  počutijo  varne  (šole,  fakultete,  cerkve,  kinodvorane).  Namen  je
ustvariti občutek, da bi se to lahko zgodilo tudi meni ali mojim otrokom. Manipulacija uma zahteva,
da se ljudje počutijo ogrožene in najboljši kraj za to so lokacije, kjer se ljudje navadno počutijo
varne. Skupne teme takih pobojev so nadzor uma, prisotnost vojske, »zdravila«; uradne zgodbe,
polne lukenj; satanistični rituali, »okvare« nadzornih kamer, najdeni nepoškodovani potni listi in
vaje s takim scenarijem v bližini (»teroristični« napadi v New Yorku leta 2001, bombni napadi v
Madridu leta 2004, Londonu leta 2005, Oslu leta 2011, na bostonskem maratonu leta 2013 in v
Parizu leta 2015). Vaje so navadno le krinka za prave napade ali za vojaško-obveščevalne službe, ki
za njimi stojijo. Mnogi »teroristični« napadi so v celoti zrežirani in obstajajo »krizni igralci«, ki v
njih nastopajo in potem dajejo izjave za javnost. Iste ljudi so opazili na krajih več »terorističnih«
napadov.  Obstajajo  podjetja,  ki  se  specializirajo  v  urjenju  igralcev  za  take  primere.  Kakšna
»rešitev«  je  predvidena  v  problemu–reakciji–rešitvi,  lahko  vidimo  po  tem,  kako  hitro  in
koordinirano se po napadu pojavi dominantna tema (po »terorističnih« napadih 11. septembra 2001
Bin Laden, po napadih na šolah strožji nadzor nad orožjem). Žrtev strelskih pohodov je na leto
okoli 35, v prometnih nesrečah v ZDA pa vsak dan umre 155 ljudi; tako vidimo, da zakonov ne
sprejemajo zato, da bi zaščitili življenja, ampak pospešili agendo.

Prav tako je pogosta tema po streljanjih domači terorizem. To etiketo se danes lepi že na vse: ljudi,
ki spregovorijo proti vladni politiki; protestnike; ljudi, ki nasprotujejo vojni in pobojem; ljudi, ki
namesto  kreditnih  kartic  uporabljajo  denar;  ljudi,  ki  nasprotujejo bančnemu sistemu in
korporacijam; ljudi, ki shranjujejo hrano; ljudi, ki slikajo ali snemajo; ljudi, ki nasprotujejo gensko
spremenjeni hrani; ljudi, ki promovirajo ekološko pridelano hrano; ljudi, ki podpirajo malega kmeta
in na splošno za vse, ki nasprotujejo agendi. Kako daleč smo prišli, kaže zgodba bivšega marinca
Brandona J. Rauba, ki so ga leta 2012 priprli v psihiatrični bolnišnici, ker je na internetu kritiziral
ameriško vlado, in ga označili za domačega terorista. Na podoben način samo v Virginiji vsako leto
izgine 20.000 ljudi pod pretvezo, da so umsko bolni. Pa smo spet pri dr. Richardu Dayu, ki je rekel,
da mučenikov ne bo več – da bodo ljudje preprosto izginili.  To je del demonizacije vseh, ki so
spoznali, da je sistem pokvarjen in ima zle namene, ter tistih, ki ga razkrivajo.

FEMA  (Zvezna  agencija  za  krizno  upravljanje  v  ZDA)  po  celotni  Ameriki  vzpostavlja
koncentracijska  taborišča  s  tisoči  krst  za  disidente,  ki  se  ne  bodo  hoteli  pokoriti  novemu
svetovnemu  redu.  Že  leta  2006  je  bilo  v  ZDA 325.000  »terorističnih  osumljencev«;  število
vključuje tudi neodvisne raziskovalce, protestnike in vse, ki oporekajo novemu svetovnemu redu.
Lokacije taborišč lahko najdete na internetu. FEMA ima posebne enote Delta Force in neoznačene
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črne helikopterje, ki so jih mnogokrat videli na krajih, kjer naj bi ljudi ugrabila zunajzemeljska bitja
ali kjer so našli izmaličeno živino.

ČIPIRANO PREBIVALSTVO

»Nikoli ne naredi ničesar proti svoji vesti, tudi če to od tebe zahteva država.« (Albert Einstein)

Bodite pozorni na nosljive naprave, ki so le totalitarni korak do vsadljivih naprav. Tako imamo
pametne  ure,  pametne  zapestnice,  bluetooth  slušalke,  Googlova  očala  in  elektronske  tetovaže.
Pametne zapestnice sledijo človekovim dejavnostim in to je le totalitarni korak do mikročipa,  s
katerim  nam  bodo  oblasti  sledile  na  vsakem  koraku.  Pametne  ure  uporabljajo  delodajalci,  da
spremljajo vedenje in počutje zaposlenih (baje da zato, da vejo, kdaj jih poslati na dopust). Vsak
totalitarni korak se prikazuje kot nekaj, kar nam olajša življenje in ga naredi bolj prikladnega – saj
menda niste mislili, da bodo naredili suženjstvo neprikladno? Vsadljive naprave že čakajo v
razvojnih oddelkih, da bo zanje napočil pravi trenutek.

Cilj je čipiranje otrok ob rojstvu, da se zagotovi, da ne bo nihče obstajal v tej resničnosti, ne da bi
bil povezan z umetno inteligenco, tako da mu bodo lahko sledili na vsakem koraku. Telo je biološki
računalnik in vanj hočejo vstaviti mikročip, ki bo zasegel telesne elektrokemične procese in imel
mentalen, čustven in fizičen nadzor nad človekom. Možgani dekodirajo električne informacije in na
podlagi teh informacij gradijo resničnost oz. »fizični« svet in mikročipi so zasnovani tako, da s
telesom komunicirajo električno. Tako bodo ljudje postali roboti, ki bodo mislili in čutili to, kar bo
hotel kult. Posameznika bodo lahko izolirali s pomočjo unikatne kode v mikročipu. Mikročip bo
oddajal informacije, ampak bolj pomembne bodo informacije, ki jih bo čip prejemal. Z mikročipom
bodo lahko na daljavo spodbudili agresijo ali spolno vzburjenje; zatrli razum, da ljudje ne bodo nič
več kot le zombiji; povzročili bolezen ali smrt ali ga uporabili za množičen nadzor nad rojstvi.

Osebne izkaznice in čipi v njih so le totalitarni korak do mikročipa pod kožo. Mikročip promovirajo
kot varnostni pripomoček za bolnišnice in bolnike z Alzheimerjem. Ameriško podjetje VeriChip je
razvilo  prvi  mikročip,  ki  se  lahko  poveže  z  GPS  in  internetom.  Mikročipi  se  napajajo
elektromehanično, tj. z gibanjem mišic. Že leta 1997 so bili mikročipi tako majhni, da so jih lahko
vbrizgali med cepljenjem. Mikročipi  bodo vsebovali ime, sliko, mednarodni EMŠO, prstni odtis,
fizični opis, družinsko in zdravstveno ozadje, naslov, poklic, informacije o dohodku in policijsko
kartoteko. Začelo se bo kot nekaj prostovoljnega, potem pa bo postal obvezen. Ljudi, ki ga bodo
zavračali, bodo osumili, da nekaj prikrivajo.

Načrt je, da se ljudi prepriča, da z mikročipom ne bodo mogli izgubiti otrok (več otrok ko izgine,
bolj je to voda na mlin kultu), da bomo z njim preprečili zlorabo kreditnih kartic (dober izgovor, če
hočeš uvesti brezgotovinsko poslovanje), da ljudem ne bodo več mogli ukrasti gotovine, da ne bo
več treba nositi potnih listov in da bo zdravstvena kartoteka dostopna vedno in povsod. Če ti zdaj
računalnik zavrne  kreditno  kartico, lahko plačaš z denarjem – s čim boš pa plačal, ko ne bo več
gotovine in bo računalnik zavrnil mikročip?  Kot razloge za uvedbo brezgotovinske družbe bodo
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navedli  preprečevanje  utaje  davkov,  ponarejanja  kreditnih  kartic  in  kot  orodje  pri  »vojni  proti
drogam«.  Blagovna menjava bo prepovedana pod pretvezo, da je ni mogoče obdavčiti.  Po svetu
zapirajo bančne podružnice in odstranjujejo bankomate. Eden od ciljev »pandemije covid-19« je
demonizacija  denarja,  češ  da  se  »virus«  prenaša  z  njim.  Cilj  je,  da  se  naredi  poslovanje  brez
pametnega telefona nemogoče. 

Patrick Redmont, bivši uslužbenec pri IBM, je povedal, da je bil prehod z analogne na digitalno
televizijo načrtovan zato, da so se sprostile analogne frekvence za optične čitalce, s katerimi bodo
skenirali vstavljene mikročipe ter sledili ljudem in izdelkom. Poleg tega se lahko prek teh frekvenc
povežejo s podzavestnim umom in vanj vstavijo neslišna subliminalna sporočila. Ta sporočila lahko
pošljejo  prek  signala  za  televizijo  ali  radio,  prek omrežja  GWEN/TETRA ali  HAARP-a,  in  to
celemu planetu istočasno.

Čipe v Veliki Britaniji vsebujejo tudi smetnjaki in isto se načrtuje za Evropsko unijo. Čipi prenesejo
iz smetnjaka v centralno podatkovno bazo informacije o tem, kaj posamezno gospodinjstvo zavrže.
To se je uvedlo brez javne razprave.

ORWELLOVSKI NADZOR

Velika Britanija je med državami, ki najslabše varuje zasebnost ljudi. Leta 2006 je bilo v Veliki
Britaniji 4,2 milijona CCTV kamer (ena na vsakih 14 prebivalcev), 6.000 kamer za nadzor prometa
in 8.000 naprav za prepoznavanje registrskih tablic. Obstaja že tehnologija, ki slika vsakega, ki med
vožnjo telefonira ali ni pripet z varnostnim pasom. Leta 2006 je londonska policija uvedla kamere
»oko na nebu«, ki lahko iz helikopterja skenirajo registrske tablice.

V zasebnost  ljudi  posegajo  s  CCTV-kamerami,  napravami  za  prepoznavanje  registrskih  tablic,
mobilnimi  telefoni  in  kamerami  na  njih,  transakcijami  kreditnih  kartic,  nadzorom  s  satelitov,
prisluškovanjem telefonskim pogovorom, skritimi kamerami in mikrofoni, pametnimi televizijami,
osebnimi  asistenti,  tehnologijo  za  prepoznavanje  obraza,  opazovanjem  na  delovnem  mestu,
internetnimi piškotki in programi za sledenje udarcev na tipkovnici (tako pridobijo gesla); prav tako
nadzorujejo elektronska in faks sporočila. Od leta 2000 morajo ponudniki spletnih storitev v Veliki
Britaniji slediti spletnim aktivnostim ljudi in britanski obveščevalni službi MI5 omogočiti dostop do
teh podatkov. Ponudniki komunikacijskih storitev v Veliki Britaniji so pravnomočno odgovorni za
posredovanje  dostopa  do  vsebine  vladam  in  njenim  agencijam  znotraj  enega  delovnega  dne;
ponudniki storitev morajo prav tako odstraniti enkripcijo. Raziskave kažejo, da kadar ljudje vejo, da
jih opazujejo, začnejo cenzurirati sami sebe. To je sveti gral velikega brata – ko ljudje nehajo početi
stvari, ker se bojijo, da jih bodo zasačili. Temu se moramo zoperstaviti. Načrt je, da se združi vse te
vire nadzora v en računalniški sistem, tako da bodo vsi podatki na voljo v eni podatkovni bazi. Ta
podatkovna baza bo vsebovala tudi podatke o DNK, na podlagi katerih bodo lahko ugotovili, ali
ima posameznik reptilsko DNK ali ne. Tako bodo pridobili edinstven vibracijski odtis ljudi in ta
informacija bo lahko služila za ciljanje posameznika z vibracijsko tehnologijo. V Veliki Britaniji
lahko policija vzame vzorec DNK vsakemu, ki ga aretira, ne glede na to, kako majhen prekršek je
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storil. Leta 2007 so imeli že več kot milijon vzorcev DNK otrok in mladostnikov, ki niso bili nikoli
ničesar obtoženi. Cilj je pridobiti vibracijske odtise vseh ljudi.

Nemške železnice so poskusno testirale kamere, ki lahko v skupini prepoznajo posamezne obraze; v
Veliki Britaniji imajo ulične kamere zvočnike,  s pomočjo katerih lahko ljudem ukazujejo in jim
prisluškujejo; na Nizozemskem in v ZDA imajo mikrofone, ki toliko utišajo hrup v ozadju, da lahko
prisluškujejo pogovorom na ulici. Pogovorom prisluškujejo tudi prek pametnih telefonov, ki poleg
tega oddajajo natančno lokacijo. Kamere danes najdemo že povsod: v šolah, trgovinah, na ulicah in
cestah; sateliti lahko iz vesolja slikajo registrske tablice. Namen je, da postane nadzor naša druga
narava ter da se iz ljudi naredi robote in hlapce, ki bodo ubogali brez vprašanj. Tako kot miši tudi
ljudi »stresejo z elektrošokom«, kadar grejo po poti, po kateri  kult noče, da bi šli, in na koncu se
bodo ljudje tem potem izogibali  sami od sebe, tudi brez »elektrošoka«. Kolikokrat na dan nam
nekdo pove, ali direktno ali v obliki znaka, kaj smemo in česa ne? Tako pogosto se človek spomni
posledic, ki sledijo, če oblasti ne uboga. Ko se to enkrat dogaja dovolj pogosto, postanejo ljudje
pokorni brez razmišljanja in vprašanj.

Prioriteta  sistema  so  otroci  in  mladi.  Na  šolah  že  uvajajo  identifikacijo  s  prstnim  odtisom  in
skeniranjem šarenice (npr. za kosilo); v šolah je vedno več kamer, tudi na straniščih in v garderobah
(samo v Veliki Britaniji okrog 110.000). Tisti, ki smo se rodili pred množičnim nadzorom, imamo
drugačne izkušnje in lahko primerjamo, kako je bilo prej; tisti, ki se rodijo danes, te referenčne
točke nimajo. Današnji otroci se rodijo v svet kamer in nadzora in za njih je to pač »normalno«.
Tako imamo tisti, ki vemo, da ni treba, da je tako, še bolj odgovorno nalogo, da to preprečimo.

Za množične poboje pogosto izberejo mirne kraje, kjer se ljudje počutijo varne. Zakaj? Da postane
ljudi strah in da sami prosijo za zaščito s strani velikega brata (več kamer in varnostnikov na ulicah
in v šolah);  s travmatiziranim umom je namreč bistveno lažje manipulirati.  Večkrat ko zrežiraš
poboje  na  šolah,  prej  bodo starši  in  otroci  sprejeli  »rešitev«  –  orwellovski  nadzor.  V ZDA so
policisti že prisotni na šolah ali pa jih pokličejo, da razrešijo spore med učitelji in učenci. Uraden
razlog  zanje  je  zaščita  otrok  pred  množičnimi  poboji  (problem–reakcija–rešitev)  in  zmanjšanje
neopravičenega izostanka od pouka. Starši in otroci grejo celo pred sodišče, ker otrok ni v šolo ali
ker vanjo zamudijo. 

V Evropski uniji je od leta 2009 v veljavi zakon, ki določa obvezno hranjenje podatkov vseh ljudi.
Gre za bančne podatke, podatke o klicih, sporočilih SMS, brskanju po internetu, kreditnih karticah,
policijskih in zdravstvenih kartotekah, zgodovini potovanj in zaposlitvi. Vse te podatke bo zbiral in
analiziral  velikanski  računalnik,  ki  bo  lahko  zaznal  nenormalno  obnašanje.  Sistem  se  imenuje
INDECT in uporabljala ga bo policija Evropske unije. 

KRAJA OTROK

Že Aldous Huxley je v romanu Krasni novi svet pisal o stvareh, ki se danes dogajajo: ko so se otroci
plazili proti slikam z rožami, so jih stresli z elektrošokom, saj sistem ni hotel, da bi otroci vzljubili
naravo. Moderna oblika elektrošoka je zasmehovanje in napad na ljudi, ki izzivajo konvencionalno
razmišljanje in skoraj zločin je postalo biti drugačen. Japonski pregovor pravi: »Ne bodi žebelj, ki
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štrli nad druge, saj jih ta prvi dobi po glavi.« Osnova nadzora nad otroci v romanu je, da se od njih
odstrani vpliv staršev, da jih vzgaja država in da se uniči tradicionalno družino. V romanu so otroci
razdeljeni v pet kast: alfa, beta, gama, delta in epsilon in samo kasta alfa se lahko razvija normalno,
vsem ostalim pa dodajajo kemikalije, ki jih mentalno in čustveno zatrejo. V današnjem svetu se to
dogaja z aditivi v hrani in »zdravili« kot je Ritalin. V knjigi čustveni odnosi ne obstajajo, saj vsak
pripada vsakemu; koncept družine je nepredstavljiv.

Sistem najde vedno več izgovorov, da vzame otroke ljubečim staršem in skupni temi sta »slabi
starši« in »zloraba otrok«. Če ne storite, kot odredi država, da je za otroka najbolje, vas mora država
v to prisiliti ali vam otroka odvzeti. To se danes dogaja s cepljenjem: če se staršev ne da prepričati,
da otroke cepijo npr. s kontroverznim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, potem je treba
cepljenje narediti obvezno. Naslednji korak, če se ljudje ne bomo uprli, bo, da bo država rekla, da
starši otroke s tem, ko jih ne cepijo, zlorabljajo, zato moramo ljudje stopiti skupaj in se upreti, saj se
kult najbolj boji množic.

Starši izgubljajo vedno več pravic glede odločanja o usodi otrok, saj ti vedno več časa preživijo v
šolah. Šola postaja tiranija, tako kot je bilo mišljeno: nekateri predlagajo kazen 500 dolarjev, če se
starši ne udeležijo govorilnih ur; starše v Veliki Britaniji se kaznuje, če grejo na počitnice med
semestrom, ko so cene nižje, kar najbolj prizadene revne družine; ena od osnovnih šol v Angliji je
sporočila, da bo starše oglobila, če bodo otroka pobrali pet minut kasneje, kot bo določeno, in da bo
kontaktirala socialno službo, če jih bodo morali čakati dolgo časa; na eni od šol v Pensilvaniji so
šestletno dekle z Downovim sindromom prijavili policiji, ker se je pretvarjala, da je s prsti ustrelila
učiteljico; v ZDA otroke ob prihodu v nekatere šole pretipajo, tako kot potnike na letališčih; materi
so prepovedali vstop v šolo, ker je mirno povedala nasilnežu, ki je imel njenega sina za boksarsko
vrečo,  naj  s  tem ravnanjem preneha,  medtem ko  niso  učitelji  storili  ničesar;  staršem v  Veliki
Britaniji,  ki  vozijo  skupine  otrok  k  skavtom,  na  praznovanja  ali  športne  dogodke,  preverijo
policijsko kartoteko, če so slučajno pedofili. Če bi radi našli pedofile, naj grejo na kapitolski grič ali
v britanski parlament – tam jih je polno. Vprašajte Georga Busha st. – on vam bo znal povedati.

Britanska vlada je leta 2009 začela s projektom Družinska intervencija, kjer se nadzoruje določene
družine, ki morajo sprejeti 24-urni nadzor, kar naj bi zagotovilo, da grejo otroci v šolo, do časa spat
in da jejo »prave« obroke. Starši in otroci morajo vsako leto podpisati pogodbo, v kateri vlada od
njih zahteva, kaj morajo storiti. Starši so dolžni prijaviti druge starše, ki svojim otrokom dovolijo,
da se grdo obnašajo,  in  ti  starši  postanejo tarča družinskih intervencij.  Tony Blair  je leta  2007
uvedel  zakonodajo,  v  skladu  s  katero  bodo  sledili  otrokom od  rojstva,  da  bodo  »identificirali
potencialne zločince«. To vključuje »motnjo«, ko otrok ni zmožen dlje časa ostati skoncentriran, kar
je  posledica  dolgočasne  snovi  v  šoli  in  aditivov  v  hrani.  Govorimo o  orwellovskem konceptu
predzločina, kjer se bo ljudi aretiralo na podlagi zločina, ki ga bodo morda zagrešili.

Država jemlje staršem otroke prek tajnih »družinskih« sodišč, kjer ni porote, kjer je standard za
dokaze zelo nizek in kjer so v mnogih primerih satanisti v vrstah sodnikov, odvetnikov, policistov in
socialnih delavcev. Programirani  socialni  delavci  (inverzija)  uporabljajo skorumpiran sistem, da
staršem vzamejo otroke in jih dajo rejnikom po svoji izbiri, medtem pa staršem grozijo, da otrok ne
bodo več videli, če se bodo tej odločitvi upirali. To postaja stalna praksa, ampak ljudje tega ne vejo,
saj se dogaja v tajnosti in novinarji o tem ne smejo poročati. Leta 2007 je prišlo na dan, da oblasti v
Veliki Britaniji vzamejo staršem okrog 25.000 otrok na leto samo zato, da dosežejo začrtane vladne
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kvote. Avtoritete izkoriščajo družinska sodišča tudi za to, da se maščujejo družinam, ki postavljajo
pod  vprašaj  zdravniške  diagnoze  ali  sistem in  mnogokrat  sploh  nimajo  dokazov,  da  je  šlo  za
zlorabo. Socialne službe (inverzija) so postale državna mafija in socialni delavci postanejo samo
ljudje s »pravim« značajem.

Učitelje,  zdravnike  in  zobozdravnike  se  spodbuja,  da  socialnim  službam  prijavijo  najmanjše
»probleme«, da te potem začnejo s procesom kraje otrok. V Veliki Britaniji so leta 2017 uvedli
smernice, ki določajo, da je treba starše otrok, ki imajo v razredu čustvene izbruhe, obravnavati kot
nekoga, ki ima potencial za zlorabo ali kot krive zlorab. Ena od smernic določa, da gre za zlorabo,
če se otrok obnaša drugače, kot je značilno za njegovo starost. »Napake« socialnih služb, o katerih
potem mediji na veliko pišejo, ko otroke, ki so jih dejansko zlorabili,  nalašč pustijo pri starših,
sprožijo reakcijo ljudi,  da je treba otroke zaščititi,  kar je voda na mlin socialnim službam. Lep
primer, kam gremo, je program Free Scotland (Svobodna Škotska, inverzija), v skladu s katerim se
vsakemu otroku od rojstva do 18. leta določi državnega predstavnika. Te osebe bodo nadzorovale
vzgojo otrok in kontaktirale socialne službe, če bodo z vzgojo staršev nezadovoljne.

Število otrok, ki jih dajo rejnikom, se je v ZDA od 80-ih let povečalo za dvakrat. Statistike kažejo,
da imajo ti otroci šest- do sedemkrat večjo možnost, da jih bodo zlorabili, in trikrat večjo možnost,
da jih bodo ubili. Na Floridi 31 % otrokom v rejništvu predpišejo psihoaktivne droge in to ne za
terapevtske  namene  –  otroke  uporabljajo  kot  poskusne  zajčke  za  testiranje  drog in  pesticidov!
Mnogi otroci so prisiljeni v pedofilijo, ki deluje znotraj sistema za zaščito otrok (inverzija), ali pa
jih prodajo kot sužnje. Sistem cilja tudi otroke, ki se šolajo doma, saj naj bi bili ti otroci »v večji
nevarnosti za zlorabe«. Šolanje otrok doma je v porastu, zato najde sistem vedno več razlogov, da
ga demonizira; na Švedskem, Nizozemskem, v Nemčiji in ameriški zvezni državi Virginiji je tak
način šolanja celo prepovedan.

Kult na  ključne  položaje  v  sistemu  in  administraciji  postavlja  narcisoidne  osebnosti.  Gre  za
psihološko stanje, za katerega je značilno pretirano ukvarjanje s samim sabo, pomanjkanje sočutja
(reptilska značilnost) in podzavestno pomanjkanje samozavesti. To je razlog, da se je v zadnjem
času tako  spremenil  odnos  avtoritet  do  ljudi.  Organi  pregona  na  vseh  nivojih  zaposlujejo  take
osebnosti, zato je njihov odnos postal aroganten in avtoritativen. Tak tip osebnosti je tudi bolj odprt
za nevrolingvistično programiranje in druge oblike nadzora uma. Psihometrija je merjenje znanj,
sposobnosti,  obnašanja  in  značajskih  lastnosti  s  pomočjo  vprašalnikov  in  testov,  zato  se  taka
testiranja  vedno  pogosteje  pojavljajo  na  razgovorih  za  službo.  Danes  ni  več  dovolj,  da  si
strokovnjak na svojem področju; biti moraš tudi »pravi« tip – tak, ki ima rad sebe in ki bo brez
pomislekov pohodil tiste, ki ti bodo stali na poti.

3. SVETOVNA VOJNA

Načrt je, da bo tarča za začetek globalne vojne, ki bo vodila k globalni »rešitvi« (centraliziranemu
nadzoru  planeta  in  ljudi),  islamski  svet,  za  kar  je  potreben  konflikt  med  arabskimi  državami.
Prostozidar in iluminat Albert Pike je leta 1871 napisal pismo, v katerem je opisal tri vojne, ki bodo
vodile h globalni dominaciji:
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• 1. svetovna vojna bo s pomočjo konflikta med britanskim in germanskim imperijem zrušila
ruske carje.

• 2. svetovna vojna bo vodila k političnemu sionizmu; nastali bosta državi Izrael in Palestina.

• V 3. svetovni vojni se bosta spopadla in uničila Izrael in muslimanski svet. Cilj je ustvariti
globalno vojno in kaos, da bodo ljudje sami zahtevali svetovno vlado in vojsko, ki ju bosta
ustavili in »preprečili, da bi se kaj takega še kdaj ponovilo«. 

Po 1. svetovni vojni je kult skušal uvesti Ligo narodov, kar je bil prvi poskus ustanovitve globalne
organizacije,  ki  bi  vodila  k  svetovni  vladi,  a  jim je  spodletelo.  2.  svetovna  vojna  je  vodila  k
ustanovitvi Združenih narodov, Evropske unije, Svetovne »zdravstvene« organizacije, UNESCA,
Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada in NATA (predhodnika svetovne vojske). Ligo
narodov in Združene narode so upravičevali s tem, da bodo ohranjali mir med narodi in oba sta
trojanska konja za svetovno vlado. Prav tako je bil cilj ustvariti prostotrgovinska območja v Evropi,
Amerikah in Aziji. Da bi načrt za 3. svetovno vojno deloval, je treba najprej uničiti velesile ZDA,
Rusijo in Kitajsko.

KONEC ČASOV – ARMAGEDON

Projekt  Blue Beam (Modri žarek): gre za zmanipulirano izpolnitev biblijske prerokbe, da bi ljudi
pretentali, da bi sprejeli eno svetovno religijo. Za dokončanje načrta centralne globalne diktature
potrebuje  kult eno  svetovno  religijo.  Projekt  naj  bi  realizirala  NASA in  vseboval  naj  bi  lažne
geološke najdbe za diskreditacijo vseh glavnih religij in 3D globalen holografski šov na nebu, kjer
bodo  na  različne  dele  sveta  projicirali  slike,  ki  ustrezajo glavnim religijam teh  regij.  Njihova
različica boga bo spregovorila in jim povedala resnico. Potem se bodo vsi sedanji bogovi združili v
enega boga – antikrista.  Ker bodo ljudje  mislili,  da je  prišel  njihov odrešenik,  bo potencial  za
konflikt  velik. Cilj  je,  da  se  ljudi  prepriča,  da bo  prišlo  do napada zunajzemeljskih  bitij,  pred
katerim nas bo antikrist »rešil«. Ustvariti hočejo globalen »problem« za uvedbo globalne »rešitve«
– svetovne vlade. 

Če bodo naznanili  grožnjo  napada nezemljanov,  jim ne verjemite.  Nezemljani  ne bodo prišli,
ampak  so  že  od  nekdaj  na  Zemlji. Nemški  znanstvenik  dr.  Wernher  von  Braun,  ki  je  po
2.  svetovni  vojni  delal  pri  NASI,  je  pred  smrtjo  povedal,  da  obstaja  načrt  za  uvedbo  mnogo
izmišljenih  sovražnikov:  Sovjetske zveze,  teroristov,  trka asteroidov  in  napada vesoljcev.  Po
njegovih besedah temu ne gre verjeti, saj bo šlo za prevaro. Napad vesoljcev zelo propagira tudi
Hollywood.  Kult namerava »napad« izkoristiti za to, da bo svet združil za boj proti »skupnemu
sovražniku« ter uvedbo svetovne vlade in vojske.
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BUDNEŽI – NASPROTJE OD (RESNIČNO) PREBUJENIH

»Filozofija v učilnici ene generacije postane filozofija v vladi naslednje.« (Abraham Lincoln)

Izraz »budnež« označuje človeka, ki misli, da se je resnično zbudil, v bistvu pa podpira in zahteva
točno  tisto,  kar  hoče  kult.  Pri  budnežih  je  na  prvem  mestu  kazanje  vrlin  in  ne  racionalno
razmišljanje,  zato  npr.  istočasno  zahtevajo  odprte  meje  in  več  denarja  za  zdravstveno  oskrbo,
stanovanja,  brezposelne  in  šole,  ne  premorejo  pa  toliko  samozavedanja,  da  bi  v  tem  videli
protislovje. Budneži ne poznajo odtenkov sive, ampak vidijo vse kot zgolj črno ali zgolj belo in so
obsedeni s sabo (narcisizem) in svojo samoidentiteto. Budneži so ugrabili tradicionalno liberalno
levico. Liberalen je nekdo, ki verjame, da bi ljudje morali imeti svobodo odločanja o tem, kako se
bodo obnašali in kako bodo mislili.  Sopomenke za »liberalen« so »toleranten«, »razsvetljen« in
»odprtega duha«; težko bi našli boljšo definicijo tega, kar budneži niso. 

Budneži so povezani z milijarderji, velikimi korporacijami in cenzorji v Silicijevi dolini. Mednje
sodijo  Mark  Zuckenberg  (Facebook),  Larry  Page  in  Sergey  Brin  (Google),  Susan  Wojcicki
(YouTube), Jack Dorsey (Twitter), Jimmy Wales (Wikipedija) in Tim Cook (Apple). Budneži sicer
trdijo,  da so proti  milijarderjem in  1 %, ampak dejstva kažejo  drugače.  Prava  levica  je  včasih
kritizirala moč korporacij in zahtevala svobodo govora, danes pa je vse ravno obratno. Prava levica
je  zahtevala  družbeno pravičnost  in kritizirala  tiste,  ki  so grabili  bogastvo za peščico na račun
večine. Prava levica ne bi nikoli dovolila, da bi jo financiral George Soros. Do tega je prišlo, ker je
osnova budnežev politika identitete in ne socialna pravičnost.  Dokler milijarderji  in korporacije
podpirajo identiteto budnežev, so »na njihovi strani« – vse, kar morajo storiti, je, da financirajo
njihov  namen,  se  izdajajo  za  budne,  so  politično  korektni  in  cenzurirajo  vse,  ki  budno
konvencionalnost postavljajo pod vprašaj.  Dejstvo, da se milijarderji  zgolj pretvarjajo,  da so na
strani budnežev in da povzročajo družbeno nepravičnost, ni pomembno. To je razlog, da so budneži
orodje kulta in da podpirajo točno tisto, kar predvideva agenda: centralizacijo globalne moči (da bi
svet rešili pred »podnebnimi spremembami«), cenzuriranje kritik in razkrivanja kulta ter agende
(politična  korektnost),  zasužnjevanje  načina  dojemanja  v vedno manjše samoidentitete  (politika
identitete  –  LGBTTQQFAGPBDSM),  uporabo  tehnike  »deli  in  vladaj«  (politika  identitete),
transformacijo  zahodne  družbe  in  uničenje  kulture  ter  načina  življenja  (deindustrializacija  in
politika odprtih vrat za migrante); demonizacijo moških, belcev in krščanstva; ustvarjanje človeka
brez  spola,  ki  ne  bo  imel  sposobnosti  razmnoževanja  (transspolni  aktivisti),  ter  razorožitev
Američanov (zakoni za prepoved posedovanja orožja). 

Zakaj bi kult in 1 % hoteli globalno družbo, osnovano na komunizmu in marksizmu? Kult hoče
svojo obliko centralizirane tiranije, ki se imenuje tehnokracija in je definirana kot oblast nad in
nadzor družbe in industrije s strani neizvoljene elite tehničnih strokovnjakov. Ta nadzorni sistem se
hitro  uvaja  iz  Silicijeve  doline.  Tehnokracija  je  tehnološka  poosebitev  in  širitev
komunizma/marksizma (vse so oblika fašizma) in tudi izkušnja za ljudi je enaka – diktatura z vrha
piramide.  Kult  si  ni  zagotovil  globalne  moči  s  kapitalizmom  in  prosto  trgovino,  temveč  s
kartelizmom. Če razumemo kapitalizem kot prosti trg, kjer zmagajo najbolj sposobni, uspešni in
kreativni, potem to ni svet, v katerem živimo. Kultu ni v interesu prosti trg, saj hoče nadzor nad
vsem.  Namesto  tega  si  je  monopol  nad  vsemi  vidiki  človekovega  življenja  zagotovil  s
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korporacijami, ki uničijo ali prevzamejo konkurenco, dokler kapitalizma ne zamenja kartelizem. Te
korporacije  ponujajo  izdelke  po  nizkih  cenah,  dokler  si  ne  zagotovijo  monopola,  nato  pa  jih
dvignejo (oz. v primeru Googla, YouTuba, Facebooka in Twitterja začnejo cenzurirati alternativna
mnenja). Neomejen dotok denarja s strani kulta pomeni, da korporacijam na poti do monopola ni
treba  imeti  dobička,  medtem  ko  ga  ostala  podjetja  za  preživetje  potrebujejo.  Primeri  takih
korporacij so Amazon, Google, YouTube, Twitter, Facebook, farmacevtska industrija itd. 

Če primerjate  kartelizem s  komunizmom/marksizmom,  gre za isto  koncentracijo  moči  na vrhu.
Mislite,  da  kitajska  elita  ne  živi  bistveno  bolj  priviligirano  kot  ostalo  prebivalstvo?
Komunizem/Marksizem/Socializem je  bil  zaslužen  za  okrog  100  milijonov  smrti  v  Kambodži,
gulagih  v  Sibiriji  in  »prevzgojnih  taborih«  kulturne  revolucije  na  Kitajskem.  Kult  hoče  uvesti
tehnološko  različico  komunizma za  cel  svet,  izgovora  zanjo  pa  sta  »podnebne  spremembe«  in
»pandemija covid-19«. Ne glede na to, ali verjamete v kapitalizem ali komunizem/socializem, sta
kult in elita vedno na oblasti. Komunizem in fašizem sta zgolj različni imeni za isti nadzorni sistem.

Tako  danes  budneži  navijajo  za  socializem,  v  bistvu  pa  prosijo  za  tehnokracijo  in  ko  bo  nov
politični sistem enkrat vzpostavljen, bodo oni prva tarča lastne »revolucije«. Budneži v ZDA sedaj
vstopajo v politiko s predstavniki kot so Alexandria Ocasio-Cortez, ki podpirajo Green New Deal
(Agendo 21/2030 pod drugim imenom) in uvedbo socializma (tehnokracije), kar je neposredno iz
učbenika  kulta.  Podobno  se  v  Veliki  Britaniji  dogaja  z  laburistično  stranko,  stranko  liberalnih
demokratov, zeleno stranko in škotsko nacionalno stranko. Situacija je podobna v Nemčiji in na
Švedskem, ki sta odprli vrata vsem migrantom. 

Javnomnenjske raziskave Američanov med 18. in 24. letom iz leta 2019 so pokazale, da jih je 61 %
odprtih za »socialistično družbo«; 70 % ljudi, rojenih med leti 1981 in 1996, bi zelo verjetno volilo
socialističnega  kandidata;  42  %  Američanov  med  18.  in  42.  letom  bi  volilo  socialističnega
predsednika in skoraj 50 % mladih Američanov bi rado imelo socialistično vlado. Mladi  imajo
vedno manj spoštovanja do kapitalizma, kar je posledica indoktrinacije »izobraževalnega« sistema
in finančnih posledic, ki jih trpijo (odplačila študentskih posojil). Kult hoče, da mladi vidijo, kako
nepoštena je družba, saj to pripomore k želji po spremembi v obliki »socializma« (tehnokracije).
Veliko budnežev zahteva enakost izida, kar pomeni konec svobode, kreativnosti in elana (tako je
bilo v Sovjetski zvezi). Enakost izida vedno vodi v družbo Iger lakote, kjer so vsi enako revni in
odvisni od 1 %. Namesto k enakosti izida bi morali strmeti k enakosti možnosti. 

POLITIČNA KOREKTNOST

»Če ste zlahka užaljeni, bi bil pravi čas, da odjebate.« (David Icke)

Politična korektnost je orodje, s katerim ljudje utišajo sami sebe, da tega ni treba storiti  kultu. Pri
politični korektnosti avtoriteta določi, kaj je prav oz. sprejemljivo in kaj ne. Na ta način se ljudi
usmeri  v  enakost,  povprečnost  in  nesposobnost  izražanja  pristnih misli  in  občutkov.  Gre  za
lingvistični fašizem. V skladu s politično korektnostjo se nekatere skupine dojema kot žrtve in so
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zato  avtomatično  dobre,  ne  glede  na  to,  kaj  storijo  (npr.  feministke,  črnci,  Latinoameričani,
homoseksualci  in  skupnosti  LGBTQ (lezbijke,  geji,  biseksualci,  transspolne  osebe  in  osebe,  ki
dvomijo v svojo spolno identiteto)). Podobno se bele moške avtomatično dojema kot slabe. 

Istovetenje z oznakami je pripeljalo do novih skrajnosti, kjer se oznake spodbuja, da druga drugo
obsojajo in druge oznake prijavijo zaradi žaljivih ali diskriminatornih izjav, večina katerih to sploh
ni. Politična korektnost služi le kultu, saj izigrava eno oznako proti drugi, da lahko deli in vlada ter
tako človeštvo spodbuja k vojni proti samemu sebi. Sistem deluje le, če sužnji zasužnjujejo sužnje.
Politična  korektnost  je  orodje  za  ustvarjanje  sovraštva,  medtem  ko  se  pretvarja,  da  je  proti
sovraštvu.  Opazujte  sovraštvo  na  obrazih  tistih,  ki  so  »proti«  njemu  (npr.  na  obrazih  članov
»protifašistične« Antife). Še en cilj politične korektnosti je osamiti skupine, ki ne tvorijo manjšine;
vedno so namreč večinske skupine tiste, ki jih sestavljajo resnični ali navidezni »sovražniki«, zato
niso  upravičene  do  politične  korektnosti.  Če  nebelci  obsojajo  belce,  je  to  upravičeno  stališče
zatirane manjšine, če pa se zgodi obratno, so belci rasisti.

Politična korektnost mora stalno ustvarjati žrtve, saj brez žrtev ni mogoče najti zatiralcev, na katere
se potem lahko avtoritete spravijo. Cilj politične korektnosti je delitev in vladanje – ustvarjanje še
več umetnih ločnic,  ki  jih potem spravijo med sabo v vojno. Več kot je delitev,  bolj  je nadzor
učinkovit. Cilj je, da se ljudje tako osredotočijo na fizično telo, da se neskončno zavest iz procesa
samoidentitete popolnoma izključi. Število ljudi, ki se takoj vznemirijo, hitro narašča in sicer  iz
enega samega razloga – ker jim vsi govorijo, naj se vznemirjajo; ker so tako programirani, kar je
predpogoj za to, da se počutijo žrtve. Če ni žrtve, ni zatiralca in posledično politične korektnosti.
Stanje žrtve in užaljenost je odločitev, ki jo sprejme (ali pa ne) vsak sam. Cilj vsega tega, da
hočejo ljudi zaščititi pred potencialnimi negativnostmi in vznemirjenjem, je nastanek mehkužcev.
Ti  otroci  se  ne  bodo sposobni  soočiti  z  življenjskimi  izzivi  in  bodo  bistveno prej  predali  moč
avtoriteti, da bi jih zaščitila pred domnevnimi zatiralci (pogosto s cenzuriranjem). Ozadje za tem je
manipulacija otrok in odraslih, da bodo kot starše sprejeli državo, k čemur pripomore kraja otrok in
izginjanje starševskih pravic glede otrok. 

Mladim govorijo, naj se počutijo užaljene zaradi vedno več stvari. Mehkužce ustvarjajo predvsem
starši, ki hočejo otroke zaščititi pred vsemi »negativnostmi«. Če bi staršem res bilo mar za otroke,
jih ne bi poskušali  zaščititi  pred »negativnostmi«,  ampak bi  jih spodbujali,  naj  bodo močni  ter
suvereni posamezniki in naj jim bo vseeno za to, kaj si o njih mislijo ali govorijo drugi. Budneži so
tako občutljivi, da potrebujejo opozorila pred sprožilci, s katerimi jih opozorijo, da bi jih lahko npr.
pri predavanjih, v knjigi, videoposnetku ali na gledališki igri kaj užalilo. Beseda »sprožilec« pride
iz tehnik za nadzor uma; »sprožilec« je beseda, fraza ali zvok, ki pri programiranih ljudeh aktivira
predprogramiran razdelek uma. Budneži prav tako zahtevajo, da se s platform (YouTuba, Facebooka
itd.) odstrani ljudi, ki imajo drugačno mnenje. Pravijo, da »imajo oni prav« in če imajo oni prav,
potem se vsi ostali po definiciji motijo in zakaj bi potem drugi sploh imeli pravico do svobode
govora, če se motijo? 

Nekaj primerov opozoril pred sprožilci: 

• Študente teologije posvarijo pred slikami in debati o križanju, da lahko predčasno zapustijo
predavalnico. 
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• Študente arheologije posvarijo pred (v arheološkemu smislu) dobro ohranjenimi telesi, če bi
se jim zdela malce srhljiva.

• Študente forenzičnih znanosti posvarijo pred predavanji o krvnih vzorcih, prizoriščih zločina
in truplih.

• Na eni izmed kanadskih univerz so s kampusa odstranili tehtnice, da bi zaščitili ljudi, ki so
posebej občutljivi na to, da bi izvedeli svojo telesno težo. 

Aktivisti  zahtevajo,  da  naj  opozorila  pred  sprožilci  vsebujejo  tudi  klasična  dela,  npr.  Beneški
trgovec Williama  Shakespeara  (antisemitizem),  Gospa  Dalloway  Virginie  Woolf  (samomor)  in
Razpad Chinue Achebeja (rasizem, kolonializem, nasilje, samomor, versko preganjanje). Prav tako
se prepoveduje oglase, ker v njih ni žensk; ker uporabljajo besedo »punca« ali ker kršijo »spolne
stereotipe«, saj prikazujejo žensko, ki skrbi za otroka. 

V  ZDA znaša  delež  transspolnih  oseb  0,6  %  celotne  populacije  in  zaradi  njih  mora  ostalih
99,4 % Američanov paziti na to, kaj rečejo. Gre za tiranijo manjšine nad večino in manj številčna
kot je manjšina,  večja je tiranija.  Sedemletne otroke v Veliki Britaniji  učijo,  naj ne uporabljajo
besed »fantje«, »dekleta«, »gospe« in »gospodje«, da bi se izognili diskriminaciji transspolnih oseb.
Vse to je povezano s transspolnostjo, o kateri več pozneje. 

Časnik  The  Washington  Times  je  poročal,  da  je  postalo  rutina,  da  imajo  založniki  zaposlene
»občutljive bralce«, ki pred izdajo pregledajo nove knjige in iščejo besede, ki nakazujejo predsodke,
stereotipe ali besedišče z negativno konotacijo o spolu, rasi, omejenostih ali spolni usmerjenosti;
prav tako preverijo, če je jezik »kulturno takten« (tak, ki nikogar ne užali). Politična korektnost
uničuje komedijo, saj morajo komiki podpisati pogodbo, s katero se zavežejo, da ne bodo nikogar
užalili.

Politična  korektnost  pa  se  ne  nanaša  le  na  rabo  jezika,  ampak  tudi  na  aktivnosti.  Ena  izmed
kanadskih univerz je prepovedala brezplačne tečaje joge, saj naj bi šlo za kulturno prilastitev. Joga
se je pojavila v Indiji in očitno gre za kršenje »kulturnih pravic«, če to ime uporabljajo drugje ali če
nisi iz Indije. Tečaj so ponovno uvedli, ko so mu spremenili ime v »zavedno raztegovanje«.

Nekaj primerov politične korektnosti:

• Ameriška  in  britanska  medverska  skupina  Coexist  House  je  delodajalce  pozvala,  naj
prepovejo uživanje sendvičev s šunko in štručk s klobasicami, ker bi  se muslimanom in
judom to lahko zdelo žaljivo.

• V Veliki Britaniji so policisti vdrli v hišo ženske in ji odnesli zbirko porcelanastih prašičkov,
ker so se muslimanski sosedi zaradi njih pritoževali.

• V Kaliforniji so predlagali, da bi na pravosodju prepovedali besedi »mož« in »žena«, ker naj
bi šlo za spolno zaznamovana izraza, ki naj bi bila diskriminatorna do istospolnih oseb.

• V ameriške  šole  uvajajo  smernice,  da  se  učencev  v  razredu  ne  bo  klicalo  »dečki«  in
»deklice«, ampak »učenci« ali »šolarji«.
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• Menstruacija kot ženska zadeva naj bi bilo transfobno, ker nimajo vse ženske vagine.

• Facebook je zaradi rasističnega in žaljivega imena izbrisal profil angleške gostilne  Black
Cock Inn (v pomenu vrste kure), ki nosi to ime že od leta 1840.

• Švedska je odprla telefonsko linijo za ženske, da lahko prijavijo moške, ki jim razlagajo
stvari, za katere niso prosile razlage in o katerih vedo več kot oni.

• V Londonu ljudje, ki najavljajo prihode vlakov, potnikov ne smejo več nagovarjati z »Dame
in  gospodje«,  ampak  z  »Dobro  jutro,  vsi!«;  poleg  tega  jih  učijo  uporabljati  spolno
nezaznamovano besedišče.

Noro, a v tej norosti se skriva metoda. V Owellovem romanu 1984 so jezik spreminjali zato, da bi z
njim izbrisali besede, ki so opisovale ideje, ki so bile v nasprotju z uradnim stališčem Partije; cilj je
bil  zmanjšati  število  besed,  ki  so  ljudem  na  voljo.  Če  zmanjšaš  število  besed,  zmanjšaš  tudi
sposobnost izražanja misli skozi besede in tako nadzoruješ ljudi. Bolj ko zmanjšaš število besed,
bolj postaja komunikacija dolgočasna in želja po pisanju in branju knjig bo kmalu izginila. Ko
enkrat  izgine  beseda za  izražanje  misli,  izginejo tudi  misli,  saj  v  tej  resničnosti  razmišljamo v
besedah. Isto se zgodi s spomini, ki jih brez besed ne moremo ohraniti.

Ko izražanje misli  in  mnenj  postane zločin,  živimo v fašizmu.  Načrt  je  manipulacija  jezika  in
zastraševanje  ljudi,  da  bodo tiho,  saj  se  bodo bali,  da  bi  jih  označili  za  rasista  ali  nekoga,  ki
spodbuja druge k sovraštvu ali predsodkom. Pri svobodi izražanja je tako, da ali jo imamo ali pa ne
– ne moremo imeti samo malo svobode izražanja, tako kot ženska ne more biti samo malo noseča.
Če imaš svobodo izražanja ti, jo imajo tudi drugi in ravno tako se je treba boriti za njihovo svobodo,
pa čeprav se z njimi ne strinjamo. Ali ima svobodo izražanja vsak ali pa jo nima nihče.

MNOŽIČNE MIGRACIJE

»Če o neki temi ne smeš imeti alternativnega mnenja, gre za agendo.« (David Icke)

George Soros izvaja družbeni inženiring s pomočjo omrežja fundacij Open Society Foundations,
katerim je doslej daroval 32 milijard dolarjev (18 milijard samo leta 2017). Fundacije delujejo v sto
državah in se imenujejo »nevladne organizacije«.  Te fundacije  so orodje,  s  katerimi Soros  ruši
vlade, ki so tarče Izraela in ZDA, povzroča množične migracije v ZDA in Evropo ter financira
budne skupine, ki transformirajo družbo v globalno distopijo. Sorosovemu delu smo bili priča pri
povzročanju nemirov v državah, kjer je Izrael prek ZDA hotel spremeniti režim. Če bi ZDA in njene
zaveznice stalno napadale nove države, bi ljudem vzorec postal jasen. Tako so po vojaškem napadu
na Afganistan in Irak ultra sionisti v Libiji, Siriji, Egiptu in drugje povzročili arabsko pomlad, da so
»ustavili tirane, ki so pobijali lastne ljudi«. Po besedah Sorosa imajo vladarji držav dolžnost, da
zaščitijo državljane; če jih ne, se ta dolžnost prenese na mednarodno skupnost (ultra sioniste). Trik
je v tem, da zmanipuliraš ljudi, da sami zahtevajo odstranitev režima, ki se ga želiš znebiti. Tako
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povzročiš nemire in revolucije, na koncu katerih odstavijo ljudi, ki ti niso po godu, in na mesta
odločitve postavijo tiste, ki ti odgovarjajo. Pri tem pomagajo ostre gospodarske sankcije s strani
ZDA in Zahoda, kar v državah, kjer hočejo spremeniti režim, povzroči revščino. Ljudje grejo na
ulice in mislijo,  da sodelujejo v pristni  revoluciji,  v bistvu pa zahtevajo točno tisto,  kar hočejo
Izrael, ZDA in Velika Britanija. Podobno taktiko je Soros ubral tudi pri »ljudskih« revolucijah v
Ukrajini,  kjer  so proruskega predsednika Viktorja  Janukoviča zamenjali  s  proameriškim Petrom
Porošenkom; v Tuniziji, Gruziji, Kirgizistanu in Iranu (neuspešno). Poleg »pomladi« in »ljudskih«
revolucij financira Soros še množične migracije, cenzuriranje svobode govora, nateg o »podnebnih
spremembah« (Green New Deal, ki je le drugo ime za Agendo 21/2030), zaustavitev brexita  in
predvolilne kampanje budnih okrožnih tožilcev v ZDA, ki potem kazensko ne preganjajo ilegalnih
migrantov in kriminalcev ter dekriminalizirajo mnoga kazniva dejanja. Če je v kaj vključen George
Soros, potem je to zagotovo slabo za človeštvo.

Širitev Evropske unije v vzhodno Evropo je odprla vrata delavcem iz držav z nizkim prihodkom
(Poljska, Češka), ki pridejo v zahodno Evropo in delajo za nižje plače kot avtohtoni prebivalci.
Tako izgubijo oboji – tisti, ki delajo za mezdne plače, in tisti, ki jim kradejo delo. Kult hoče med
tema skupinama podžgati spor. Najemanje zunanjih delavcev ima še eno posledico: priseljenci iz
drugih kultur na ta način zmanjšujejo moč dominantne kulture države, v katero pridejo, hkrati pa z
izvažanjem industrije tudi Zahod zmanjšuje moč kultur in načina življenja v državah, v katere seli
proizvodnjo. 

Pritok migrantov iz severne Afrike in Srednjega vzhoda ima dva cilja: zmanjšati moč posameznih
evropskih kultur in evropske tradicije ter povzročiti, da bo lahko elita delila in vladala, ko bo med
migranti  in  domačim  prebivalstvom  prišlo  do  sporov.  Tako  evropska  kultura  izginja,  ker  se
množično uvaja drugačna kultura. Načrt je, da se zbriše meje suverenih držav in se jih razdeli na
pokrajine,  ki  jim  bodo  vladale  naddržave,  nad  katerimi  bo  svetovna  vlada.  Občutek  kulture,
zgodovine in tradicije je za elite problem, saj ustvarja odpor do uničenja držav, združevanja kultur
in tiranije. Že dr. Richard Day je napovedal, da bo prišlo do množičnih migracij ljudi brez korenin,
saj je tradicijo lažje spremeniti, kjer je na enem območju veliko  takih  ljudi.  Ljudje z občutkom
narodnosti bi se uničenju držav pod vodstvom diktature svetovne vlade uprli in bolj ko zmanjšaš
občutek narodne pripadnosti in kulture, bolj zmanjšaš upor proti njenemu uničenju. Odgovor na
»teroristične« napade 11. septembra 2001 je na Srednjem vzhodu in v severni Afriki  povzročil
opustošenje, zato so se ljudje s teh območij v iskanju miru začeli preseljevati v Evropo. Pristnim
beguncem iz Afganistana, Iraka, Libije, Sirije in drugih držav so se zaradi priložnosti po boljšem
življenju pridružili ekonomski migranti (moški in ženske, ki iščejo boljše delovne pogoje). Ljudje,
ki se v Evropo selijo iz Alžirije, Slonokoščene obale, Bangladeša, Tunizije in Turčije, se ne selijo
zaradi vojn. Večina teh migrantov ne dobi azila ali statusa begunca, pa vendar ostanejo v Evropi.
Turčija zaenkrat še zaustavlja pretok migrantov, ampak ko ga ne bo več (to je načrt), bodo poplavili
Evropo,  kjer  meje  držav  padajo  skladno  z  agendo.  Pa  smo  spet  pri  Sorosovih  Open  Society
Foundations, kjer že ime nakazuje, da želi odprto družbo, torej družbo brez meja, kar pomeni konec
držav. Mastercard je leta 2016 priznal, da je s podporo Evropske unije migrantom in beguncem, ki
so šli skozi Evropo, podaril predplačniške debetne kartice. Kult manipulira s čustvi ljudi tudi tako,
da v medijih prikazujejo slike mrtvih migrantskih otrok, kar povzroči, da države odprejo vrata vsem
migrantom, ne glede na njihovo ozadje (npr. Nemčija). Madžarski zunanji minister Péter Szijjártó je
leta 2020 opozoril, da Združeni narodi financirajo program množičnih migracij, ki ogrožajo celotno
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človeštvo. Združeni narodi financirajo agencije, ki ljudi spodbujajo, naj zapustijo domovino in se
odpravijo  v  zahodne  države.  Szijjártó  je  govoril  o  Globalnem dogovoru  o  migracijah  (Global
Compact for Migration) iz leta 2018, ki pritiska na zahodne vlade, naj v države asimilirajo še več
migrantov iz tujih kultur.

Isto se dogaja v Južni in Srednji Ameriki, saj želijo elite, da se ljudje množično selijo v ZDA – zato
tudi nasprotovanja, da bi Trump na meji z Mehiko zgradil zid, saj je cilj konec južne meje ZDA.
Večina ljudi, ki se selijo v ZDA in Evropo (90 do 95 %), je samskih moških, ki potujejo sami, kar je
v dokumentarcu razkril ameriški filmski ustvarjalec Ami Horowitz. Migranti, ki so jih intervjuvali,
so povedali, da se v ZDA selijo zaradi boljšega življenja in ne zaradi vojne. Operacija sprejema
migrantov je bila dobro načrtovana in organizirana s pomočjo organizacije Ljudje brez meja, ki jo
financira George Soros.  Eden od ciljev množičnih migracij je ustvariti zakon džungle, kjer bodo
ljudje stalno živeli v strahu in nelagodju ter bodo tako odprti za še več nadzora in zaščite s strani
države. Ko se bo enkrat odprla meja ZDA z Mehiko, bodo v ZDA prišle psihopatske tolpe (npr.
MS-13, ki ima moto »Ubij, posili in nadzoruj.«), ki bodo Ameriko preplavile z drogami. Cilj je, da
ZDA preplavijo migranti  z juga v takem številu,  da jih bo nemogoče ustaviti.  Nekatere zvezne
države in mesta v ZDA so sprejela zakone, ki nedokumentiranim migrantom zagotavljajo denar za
zdravstveno oskrbo, izobraževanje in stroške vzdrževanja, česar še Američanom ne. Ameriški zakon
se interpretira tako, da vsak, ki se rodi v ZDA, postane ameriški državljan; nosečnice tako potujejo
v ZDA samo zato, da tam rodijo. Do leta 2018 ena dvanajstina žensk, ki so rodile v ZDA, ni bilo
ameriških državljank. Ocenjujejo, da bo do leta 2060 95 % rasti prebivalstva prišlo od bodočih
migrantov in njihovih otrok. Leta 2018 naj bi v ZDA nelegalno živelo več kot 22 milijonov ljudi.
Leta  2019 je  število  otrok,  rojenih nelegalnim priseljencem, znašalo  372.000 – več  kot  število
rojstev  v  48  zveznih  državah. Ultra  sionist  William  Kristol  poziva  h  koncu  omejitev  števila
migrantov iz držav kot sta Indija in Kitajska. Doslej so migranti z juga večinoma tekmovali za
službe in bivališča z revnimi Američani, če pa število migrantov iz držav kot sta Indija in Kitajska
ne bo več omejeno, bodo ti  migranti  tekmovali  za službe z bogatimi Američani.  Cilj  je uničiti
ameriški višji sloj, potem ko bodo uničili nižji in srednji sloj. Demokrati v ZDA podpirajo politiko
odprtih vrat za begunce, saj računajo na to, da bodo begunci na volitvah glasovali zanje in da bodo
tako prišli na oblast. 

Kaj  se  zgodi,  če  sprejme  država  veliko  migrantov,  lahko  vidimo  na  primeru Švedske,  ki  ima
10 milijonov prebivalcev.  Švedska  politika  o  brezmejnem priseljevanju  je  katastrofa  za  večino
priseljencev in Švedov. Švedska sprejme od razvitih držav največ migrantov na prebivalca; samo
leta  2015  jih  je  sprejela  180.000,  več  kot  znaša  število  prebivalcev  vseh  švedskih  mest  razen
največjih treh. Švedski sistem socialne podpore poka po šivih. Na Švedskem velja priporočilo, da se
ljudje, ko pade tema, izogibajo določenih območij, vključno z nakupovalnimi središči. Leta 2016 se
je  število  posilstev  na  Švedskem povečalo  za  13  % (posebej  problematično  je  mesto  Malmö),
medtem ko hočejo avtoritete prave številke prikriti.  V švedskih mestih obstajajo predeli,  kamor
policija ne zahaja  (mednje spada npr.  stockholmsko predmestje Rinkeby). Tam gradijo posebno
utrjen zapor, ki izgleda kot trdnjava. Junija 2017 je policija na seznam območij, kamor ne zahaja,
dodala še  8 novih – takih območij  je  sedaj  že 61.  Na 50 migrantskih območij  je  z ambulanto
nevarno vstopiti; na 10 od teh območij pridejo rešilci le v spremstvu policije in bojni opravi. 80 %
policistov zaradi slabih razmer razmišlja o izstopu iz policije. Leta 2019 je na Švedskem le 6,1 %
novim migrantom uspelo dobiti službo za polni delovni čas, ki jo ne subvencionira švedska vlada.
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Istega leta je bilo na Švedskem 230 bombnih napadov. Švedska je postala zatočišče za zločince in
potencialne  teroriste,  medtem  ko  vlada  deli  potne  liste  in  finančno  podporo  osumljenim
kriminalcem, ki jih pred deportacijo ščiti zakon. 

VOJNA PROTI MOŠKIM, BELCEM IN KRŠČANSTVU

»Napačno je sovražiti ljudi zaradi barve. In ni pomembno, katera barva sovraži. Preprosto je napačno.«  (Muhammad
Ali)

Cilj kulta in budnežev je zahodna družba in sicer zato, ker je najbolj svobodna družba na svetu.
Komunistične/Fašistične države kot je Kitajska že grejo v smeri, v kateri kult hoče, da bi šel cel
svet. Da bi lahko uvedli globalno distopijo, je treba spremeniti Zahod. Ko podnebni ekstremisti
govorijo o »podnebnih spremembah«, ne omenjajo Kitajske, ki proizvede največ CO2, medtem ko
vztrajajo, da je treba na Zahodu uniči gospodarstvo držav. Največja rasna skupina na Zahodu je bela
oz. kavkazijska rasa in tukaj tiči razlog, da vse rasne skupine razen belcev ščiti cenzura politične
korektnosti. Kadar je dovoljeno žaliti eno raso, ostalih pa ne, obstaja za to izraz – rasizem. Belci
smo tarča kulta zato, ker smo dominantna rasa na Zahodu, ki ga hoče kult uničiti.

V skladu z budnostjo so vsi belci, še zlasti (starejši) moški, rasisti, ki izražajo »beli privilegij«. To
vključuje belce, ki morajo pozimi v mrazu spati na ulicah velikih mest, kjer razsajajo bolezni. Po
drugi  strani  budneži  nimajo  problema  z  belimi  milijarderji,  dokler  financirajo  »progresivne«
skupine in cenzurirajo »slabe« ljudi. Vsi belci so rasisti in se morajo opravičevati za stvari, ki so jih
ostalim  rasam  storili  njihovi  beli  predniki.  Budneži  vidijo  stvari  črno-belo  in  krivdo  vedno
posplošijo  na  celotno  skupino –  ta  skupina  je  dobra,  tista  je  slaba.  Budneži  vzamejo  resnično
zatiranje (npr. zasužnjenje temnopoltih s strani belcev) in ga predstavijo kot nekaj bistveno hujšega,
kot je v resnici bilo in za to krivijo celotno belo raso. Kljub temu, da veliko budnežev živi v udobju
in  da  so  finančno  preskrbljeni,  se  pretvarjajo,  da  so  zatirani  (priviligirane  »žrtve«)  ali  se
promovirajo  kot  glas  tistih,  ki  so  resnično  zatirani  –  in  to  brez  njihovega  soglasja  ali  lastnih
izkušenj. Temnopolti ljudje, ki budneže zavračajo (večina), so spoznali, da je neumno, rasistično in
smešno soditi ljudi po barvi kože ter da to med ljudmi povzroča razkol.

Zahodna kultura temelji na krščanstvu in krščanska vpliv ter zapuščina prevevata zahodno družbo.
Ker cilja kult zahodno družbo, politična korektnost varuje pred kritiko vse religije razen krščanstva.
Pomemben krščanski praznik je božič, ki je postal tarča kulta in budnežev. Tako če nekomu zaželiš
»blagoslovljen  božič«,  je  to  že  znak  »bele  nadvlade«.  Nekrščanske  religije  lahko  v  zahodnih
državah brez nasprotovanja ali vmešavanja praznujejo praznike, če je to znotraj državnih zakonov
(kar  je  pravilno).  V  državah,  kjer  prevlada  krščanstvo  ali  sekularizem,  prihaja  do  poskusa
indokritracije otrok v nekrščanske religije. Na Švedskem so jezni starši poročali o tem, kako so
učitelji  v  šoli  otrokom  rekli,  naj  pokleknejo  v  smeri  Meke  in  razred  razdelili  glede  na  spol.
Zamislite si, kakšen bi bil odziv, če bi morali muslimani proti volji staršev prakticirati krščanske
obrede. 
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Še eden od ciljev je uničiti koncept, da obstaja poleg človeka tudi višja sila. Budneži so to dosegli:
leta 2009 se je 77 % Američanov identificiralo kot pripadnikov krščanstva, leta 2019 le še 65 %.
Število tistih, ki se nimajo za verne, se je s 17 % povečalo na 26 %. In v kaj taki ljudje verjamejo?
Da je vesolje naključno in mehansko ter da morajo nadzor nad naravo prevzeti  znanstveniki in
strokovnjaki tehnokracije.

Budneži prikazujejo nebudne moške kot demone in promotorje »strupene moškosti«. To smo lahko
videli pri gibanju #MeToo, ki ustvarja ločnico med moškimi in ženskami ter za dejanja nekaterih
moških – v tem primeru ultra sionista Harveya Weinsteina – krivi vse moške.  On je zlorabljal
ženske, a za to je treba okriviti vse moške. Vedno več reklam predstavlja moške kot nekaj ogabnega
in v njih je vedno več seksualnih in rasističnih tem. Isto se dogaja z glasbenimi videi, s katerimi
vplivajo  na  otroke  (npr.  pesem  The  Man Taylor  Swift).  Kult  hoče  feminizirati  moške  in
maskulinizirati ženske kot totalitarni korak do človeka brez spola. Količina testosterona pri moških,
ki skrbi za to, da se moški upajo postaviti zase in reči »Dovolj!«, pada in moški postajajo vedno bolj
pasivni.  Feminizacija  moških  poteka  npr.  z  bisfenolom  A (BPA),  ki  ga  vsebujejo  plastenke,
blagajniški računi in hrana, pakirana v plastiko. Število ljudi, ki se identificirajo kot geji ali LGBT,
narašča.  Promovira  se  homoseksualnost,  medtem ko se  heteroseksualnost  predstavlja  kot  nekaj
zastarelega. Moški, še zlasti belci, so skupaj z ostalimi pripadniki bele rase in krščanstvom na dnu
piramide hierarhije budnežev, zato jih politična korektnost ne ščiti.  Je pa zanimivo, da se belce
promovira kot »dobre«, kadar pošljejo vojsko in bombnike, da napadejo države, kjer živijo druge
rase. Tako vidimo, da nima rasa nič opraviti s »prav« ali »narobe«, ampak le s tem, ali služi kultu in
agendi ali ne.

CENZURA IZ SILICIJEVE DOLINE

»Kjer sežigajo knjige, bodo na koncu sežigali ljudi.« (Heinrich Heine)

Lažne novice, ki so eksplodirale leta 2016, imajo za cilj, da se kot lažne novice označi tiste spletne
strani, ki razkrivajo sistem.  Gre za prevaro, saj so tarča agende pristni alternativni mediji. Tako
Facebook cenzurira pristno vsebino pod pretvezo, da gre za »lažne novice«. Gre za isti »moralen«
Facebook,  ki  je  priznal,  da  uporablja  mikrofone  na  mobilnih  telefonih  in  računalnikih,  da
prisluškuje zasebnim pogovorom in na podlagi slišanega spreminja novice ter posledično obnašanje
uporabnikov. Ljudem, ki so se z nekom pogovarjali o neki temi ob prisotnosti mobilnega telefona,
je  Facebook  serviral  oglase  na  to  temo.  Tehnološki  velikan  je  v  pismu  dvema  ameriškima
senatorjema priznal, da vas lahko locira tudi, če to funkcijo izključite. Facebook se je odločil, da
bodo organizacije, ki preverjajo dejstva in jih financira George Soros, odločale o tem, ali gre za
lažne novice ali ne; če se bodo odločile, da gre, potem bodo te novice manj vidne. Organizacije, ki
preverjajo dejstva, seveda niso neodvisne; med njimi so npr. Washington Post, The Internet Fact-
Checking  Network  in  ABC News.  Facebook  dovoli,  da  uporabniki  delijo  vsebino,  ki  vsebuje
grožnje  s  smrtjo  in  slike  samopoškodovanja  ter  mučenja  živali.  Dokumenti,  ki  so  pricurljali  v
javnost, dokazujejo, da moderatorjem Facebooka naročijo, naj takih vsebin ne cenzurirajo, da bi
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»dvignili zavest o teh temah«. Očitno so problematični samo ljudje, ki govorijo resnico, postavljajo
»napačna« vprašanja ali imajo mnenja, ki nasprotujejo agendi. Poleg tega zaposlujejo vlade trume
ljudi in algoritmov, ki na družabnih omrežjih ustvarjajo lažne profile in tako vplivajo na mnenja
ljudi. Facebook je prijavil patent, ki mu bo omogočil, da bo prek kamer na telefonu in računalniku
opazoval obraze ljudi, kar naj bi pomagalo pri ciljanem oglaševanju. Tudi Google kot izgovor za
cenzuro  uporablja  »lažne  novice«.  Pri  Googlu  vsebino  cenzurirajo  organizacije,  ki  preverjajo
dejstva, in algoritmi pod vodstvom umetne inteligence, ki cenzurirajo »neželene« informacije brez
človeškega  posredovanja.  Tu  gre  predvsem  za  »sovražni  govor«,  »antisemitizem«  in  »teorije
zarote«  (spletne  strani,  ki  nasprotujejo  uveljavljenim  zgodovinskim  in  znanstvenim  dejstvom).
Mimogrede,  pojem  »teorija  zarote«  je  uvedla  CIA v  60-ih  letih  za  diskreditacijo  tistih  razlag
dogodkov, ki so razkrivali resnico o atentatu na J. F. Kennedyja in Malcolma X. 

Načrt je, da se  cenzurira lažne novice, ki se predstavljajo kot alternativne, in pristne alternativne
novice. Ko se enkrat odločiš, kaj ljudje lahko vidijo in česa ne in kaj je dejstvo in kaj ne, imajo
neznansko moč tisti, ki o tem odločajo. Kdo preverja dejstva tistih, ki preverjajo dejstva? Nihče.
Kdo si jih lasti? Tisti, ki hočejo nadzor nad informacijami, ki jih ljudje vidijo. Kakšna je njihova
agenda? Da se lažne novice uporabi kot izgovor za cenzuro informacij, ki razkrivajo sistem. 

Definicijo »sovražnega govora« in »antisemitizma« vedno bolj širijo in tako upravičujejo vedno več
razlogov za cenzuriranje. S tem, kar ljudje rečejo, bi se morali ukvarjati potem, ko je že objavljeno,
vendar je cilj cenzuriranja algoritmov pod vodstvom umetne inteligence cenzuriranje pred objavo.
Razlika med cenzuriranjem pred objavo ali po njej je ključnega pomena za svobodo. Če govor
cenzuriramo, potem ko je že objavljen, avtoriteta ne diktira, kaj ljudje lahko slišijo in česa ne; ko se
enkrat začne cenzurirati pred objavo, dobi avtoriteta ravno to moč. Izgovorov za cenzuriranje pred
objavo  je  vedno  več  (napeljevanje  k  terorizmu/nasilju,  »sovražni  govor«,  »lažne  novice«,
»antisemitizem«, prizadetost ljudi (kar je popolnoma subjektivno)), dokler jih ne bo postalo toliko,
da bo svoboda govora izginila. Cenzuriranje je povezano tudi s politično korektnostjo, v skladu s
katero se ljudi  spodbuja,  naj  se  počutijo  užaljene in  prizadete  in  glede več stvari  kot  se ljudje
počutijo užaljene in prizadete, več izgovorov imajo avtoritete za cenzuriranje. Marka Zuckenberga
so ulovili mikrofoni na dogodku Združenih narodov, ko se je z nemško kanclerko Angelo Merkel
pogovarjal o cenzuriranju objav na Facebooku, ki so jih objavili Nemci in so kritizirale Merklovo
politiko odprtih vrat za begunce, ki je v Nemčiji povzročila kaos. Twitter je leta 2017 uvedel nov
sistem algoritmov, ki identificira in cenzurira račune uporabnikov, ki žalijo druge. Koliko časa še,
da  bo  žalitev  postalo  vse,  kar  postavlja  pod vprašaj  uradno  različico  dogodkov?  Leta  2018 je
Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da so »verska čustva« bolj pomembna od svobode
govora.  To pomeni,  da verskih prepričanj  ne smeš kritizirati,  saj  bi  se ljudje  lahko zaradi  tega
počutili užaljene. Ko enkrat postanejo čustva pomembnejša od svobode govora, je svoboda govora
mrtva, saj se bo vedno našel kdo, ki bo zaradi nečesa užaljen.

Še  eno  orožje,  da  se  uniči  pristne  alternativne  medije,  je,  da  se  tem spletnim stranem zavrne
prihodek od oglaševanja (Googlovega oglaševalskega sistema, portala YouTube (v lasti Googla) in
drugih  spletnih  oglaševalskih  agencij).  Google  in  YouTube  zavračata  oglaševalski  prihodek  za
vsebino,  ki  jo  označita  kot  »kontroverzno«,  »lažne  novice«,  »ekstremistično«  ali  »oglaševanju
neprijazno«.  Google  označi  vsebino,  ki  bi  lahko  koga vznemirila  ali  užalila,  in  vsebino,  ki  je
netočna ali ima vprašljive atribute, in jo prikaže bistveno nižje na seznamu zadetkov, obenem pa v
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ospredje  postavlja  »zaupljive«  vire  (o zaupljivosti  odloča  Google).  Googlov iskalnik  prav tako
algoritmično  manipulira  z  zadetki,  tako  da  poudari  uradne  različice  dogodkov,  zatira  pa
alternativne. Zagovorniki hidravličnega drobljenja (postopka za pridobivanje nafte in zemeljskega
plina) so Googlu poslali odprto pismo, v katerem so ga prosili, naj zbriše ali na seznamu zadetkov
zmanjša  kredibilnost  spletnim  stranem,  ki  nasprotujejo  hidravličnemu  drobljenju,  kar  naj  bi
spodbudilo »bolj odkrito javno debato o tej temi«. Prevod: hočemo, da ljudje vidijo le tisto, kar nam
ustreza.  Prišli  smo do točke, ko je na platformah kot je YouTube nemogoče objaviti nekaj, kar
postavlja pod vprašaj »teroristične« napade 11. septembra 2001; »podnebne spremembe«, za katere
naj bi bil kriv človek, in »pandemijo covid-19«, ne da bi platforme dodale povezavo na spletne
strani uradne pravljice (najpogosteje na Wikipedijo).

Leta 2019 je Amazon  na svoji  spletni strani  prepovedal prodajo  več knjig o nevarnostih cepiv;
alternativnih načinih zdravljenja avtizma, ki ga povzročajo cepiva, in z Amazon Prime odstranil
dokumentarce  na  temo cepljenja. Videe  in  dokumentarce  na temo nevarnosti  cepiv  ravno tako
cenzurirajo Google, YouTube in Facebook; druge »napačne« teme so še transspolnost, množične
migracije in antisemitizem. Po drugi strani pa lahko farmacevtski kartel na Amazonu prodaja, kar
hoče, in Amazon očitno misli, da ni sporno, da prodaja otroške lutke za seks in otroške obleke  s
slogani kot sta »očkova igračka za fukanje« in »zgolj izgledam nelegalno«. 

Največji  nadzor  nad  spletnimi  mediji  se  izvaja  skozi  Silicijevo  dolino  v  Kaliforniji  (ki  je
nadzorovana iz Izraela). Da so lahko internet pripeljali do točke, na kateri je, so ga morali prodati
kot svobodnega, odprtega in brez cenzure, saj ga drugače ljudje ne bi začeli uporabljati; prav tako
so morali ustanoviti podjetja, ki so sčasoma dobila skorajšnji monopol nad informacijami (Google,
YouTube, Facebook, Twitter itd.) Tako so k uporabi interneta privabili toliko ljudi, da je nepreklicno
postal osrednji steber človeške družbe. Ko so to enkrat dosegli, je internet začel postajati to, kar je
bil  namen od začetka.  Cilj  je  bil  prenesti  vire  novic  iz  tradicionalnih  medijev  kot  so časopisi,
televizija in radio na internet k Googlu, Facebooku in Twitterju, in sicer z enim samim namenom –
da  jih  bodo  brez  človeškega  posredovanja  lahko  cenzurirali  algoritmi  pod  vodstvom  umetne
inteligence. Na ta način kult diktira, kaj ljudje vidijo in česa ne in končni cilj cenzuriranja je, da
bodo ljudje videli in slišali le tisto, kar bodo hotele avtoritete.  Osnova zarote je nadzor nad
informacijami; iz nadzora nad informacijami izhaja nadzor nad načinom dojemanja resničnosti, kar
pomeni nadzor nad obnašanjem ljudi. 

Ultra sionisti so lastniki in direktorji največjih podjetij v Silicijevi dolini: Larry Page in Sergey Brin
(Google), Susan Wojcicki (YouTube), Mark Zuckenberg in Sheryl Sandberg (Facebook) ter Arthur
D. Levinson (Apple).  Ultra  sionist  Dan Schulman je plačevanje s  storitvijo  PayPal  onemogočil
video platformi BitChute, ki tekmuje z ultrasionističnim YouTubom. Applov direktor Tim Cook je
bil leta 2018 prvi, ki je od ultrasionistične Antidefamacijske lige (ameriške roke Mosada, ki obstaja
zato, da označi za antisemite vse, ki pridejo do resnice o tem, kaj se dogaja) dobil »nagrado za
pogum proti sovraštvu«. Cook je v nagovoru dejal, da je treba »teorije zarote« prepovedati. Apple in
drugi internetni velikani so leta 2018 s svojih platform odstranili Alexa Jonesa in leta 2019 Louisa
Farrakhana, pa tudi vse tiste, ki so objavljali njune informacije ali o njima pisali v pozitivni luči –
očitno je pri »neželenih« ljudeh dovoljeno le kritiziranje. Vsi imamo svobodo govora in če je nima
eden, potem je nima nihče – potem ostane samo še svoboda, da se podrediš tistemu, kar dovolijo
avtoritete.  Kako  zanimivo,  da  govori  Apple  o  »vrednotah«,  medtem  ko  je  prodal  že  več  sto
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milijonov  brezžičnih  slušalk  AirPods  –  mnogo  od  njih  otrokom  in  mladim  –  ki  možgane
bombardirajo z elektromagnetnim sevanjem.

Google  na  leto  beleži  1,2  bilijona  (1012) iskanj;  YouTube  ima  več  ko  2  milijardi  aktivnih
uporabnikov na mesec; Facebook, ki ima v lasti Instagram in WhatsApp, ima več kot 2 milijardi
aktivnih uporabnikov. Viri novic, YouTube in oglaševalski algoritmi ponujajo uporabnikom sorodne
vsebine na podlagi zgodovine brskanja in ogledov, kar zmanjšuje možnost, da pridejo do drugačne
vsebine  oz.  informacij.  Najvrednejše  korporacije  kot  so  Apple,  Google,  Microsoft,  Amazon  in
Facebook tako diktirajo informacije, ki jih ljudje vidijo ali ne. V istem košu je tudi Wikipedija, kjer
peščica ljudi odloča o tem, kaj bo v njej in kaj ne. Sharyl Attkisson, bivša preiskovalna novinarka
pri CBS, je raziskala pravo ozadje Wikipedije. Ker gre za »prosto enciklopedijo«, mislijo ljudje, da
jo  lahko  ureja  vsak,  a  to  je  daleč  od  resnice.  Anonimni  uredniki  Wikipedije  nadzorujejo,
razveljavljajo in preprečujejo popravke člankov, ki nasprotujejo agendi, ter izkrivljajo in brišejo
informacije, kar je v nasprotju z Wikipedijino politiko. 9 milijard ogledov Wikipedije na mesec
nadzoruje le 500 aktivnih administratorjev, katerih identiteta v mnogih primerih ni znana. Raziskave
so pokazale, da 80 % vsebine na Wikipediji napiše 1 % vseh urednikov, kar predstavlja le nekaj sto
neznanih  ljudi.  Wikipedija  je  orodje  sistema,  kjer  na milijarde  ljudi  dobi  informacije  o  ljudeh,
dogodkih in ostalih temah. 

LAŽ O »PODNEBNIH SPREMEMBAH«13

»Pridržite  si  pravico  do  razmišljanja,  kajti  tudi  če  razmišljate  napačno,  je  bolje,  kot  če  sploh  ne  bi  razmišljali.«
(Hipatija)

»Če ne moreš zmagati v razpravi o neki temi, ukini razpravo.« (David Icke)

Glavni zagovornik religije o globalnem »segrevanju« je bil Al Gore, ki je leta 2006 napisal knjigo
Neprijetna resnica in ki ima ogljični odtis kot Godzilla. Satan te religije naj bi bil toplogredni plin
ogljikov dioksid (CO2), ki naj bi se zbiral v atmosferi in preprečeval, da bi se toplota, ki pride s
Sonca, dvignila z Zemlje. Pristno zeleno gibanje in resnične okoljske probleme (npr. onesnaženje)
je  ugrabil  podnebni  kult,  ki  blebeta  le  to,  da  je  človeštvo  na  robu  prepada  zaradi  »preveč
ogljikovega dioksida« in da ljudje planetu predstavljamo grožnjo. Zanimivo, da so najprej govorili
o »globalnem segrevanju«; ko temperature niso več naraščale, so začeli uporabljati frazo »podnebne
spremembe«, sedaj pa govorijo o »podnebni krizi«.

Leta 2006 je Al Gore napovedal sledeče: 

• Imamo 10 let, da rešimo svet.

• Arktika bo do leta 2014 brez ledu.  

• Zalivski tok se bo upočasnil.

13 Na temo »podnebnih sprememb« priporočam ogled dokumentarca The Great Global Warming Swindle.
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• Polarni medvedi so na robu izumrtja.

• V bližnji prihodnosti se bo gladina morja dvignila za 6 metrov. 

Dejstva:

• Na Antarktiki, kjer je 90 % svetovnega ledu, se je v zadnjih letih količina ledu povečala, kar
je na glavo obrnilo 6.000-letni trend taljenja.

• Na Arktiki se je ledena kapa v sedmih letih povečala za 43 %.

• Polarni medvedi ne izumirajo, ampak je njihovo število najvišje v več kot 50 letih (svetovna
populacija znaša več kot 30.000 medvedov).

• Površina  kopnega,  vključno  z  obalami,  se  je  v  zadnjih  30  letih  povečala  za  skoraj
84.000 km2.

• Gladina morja se v zadnjih 50 letih ni dvignila.

Znanstveniki  nam govorijo,  da je  temperatura na  Zemlji  trenutno najvišja  od začetka merjenja,
ampak kdaj so jo začeli meriti? Uradna znanost nam ponuja podatke le od male ledene dobe naprej
in ta graf izgleda kot hokejska palica. Gre za lep primer, kako uradna znanost prikroji podatke, da to
ustreza agendi. Raziskava harvardske univerze je pokazala, da  trenutna  temperatura na  Zemlji ni
najvišja od začetka merjenja; povprečna temperatura je bila bistveno višja v srednjeveškem toplem
obdobju, med leti 950 in 1250.  Temperatura je začela padati v mali ledeni dobi med 16. in 19.
stoletjem in takrat so v Angliji imeli sejme na reki Temzi, ki je vsako leto zamrznila.  Zemeljsko
ozračje  se  stalno  spreminja in  tako kot  gre  Zemlja  skozi  cikel  letnih  časov,  ko se temperatura
spreminja, gre tudi skozi daljše cikle.  Kadar v medijih slišimo, da je bil nek dan najtoplejši dan,
odkar merijo temperaturo, morate vedeti, da se to nanaša le na meritve od konca male ledene dobe
naprej in popolnoma logično je, da so temperature sedaj višje, kot so bile takrat. V čem je smisel,
da primerjamo zelo mrzlo obdobje z obdobjem, ki mu sledi? Ker je namen zavajanje javnosti. Zakaj
e-poštna sporočila, ki so pricurljala v javnost, dokazujejo, da so iz meritev namenoma odstranili
srednjeveško toplo obdobje, tako da meritve kažejo, da so današnje temperature »nezaslišane« in da
jih je povzročila industrijska doba? Gre za retorično vprašanje.

Na globalno temperaturo na Zemlji  najbolj  vpliva Sonce.  Kdo bi si  mislil.  Dr.  Sami Solanki  z
inštituta Max Planck je ugotovil, da kadar je na Soncu manj sončevih peg (eksplozivnih emisij), je
na Zemlji hladnejše obdobje, in obratno. V zadnjih sto letih se je število sončevih peg povečalo in
posledično so tudi temperature na Zemlji višje. Sončeve pege so fenomen v Sončevem magnetnem
polju in so gromozanske (v velikosti Zemlje ali celo Jupitra) in od števila sončevih peg je odvisna
večja ali manjša sončna aktivnost, ki pride v Zemljino atmosfero kot sončev veter. Kadar oddaja
Sonce močnejše sevanje, imamo topel cikel in to so »podnebne spremembe« – sprememba sončevih
ciklov. Temperature sedaj niso višje samo na Zemlji, ampak tudi na Marsu in drugih planetih. Imajo
tudi tam probleme z izpušnimi plini? NASA je leta 2019 napovedala, da bo cikel sončne aktivnosti
med leti 2020 in 2025 najnižji v 200 letih in 30 % do 50 % nižji, kot je bil prejšnji.
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Leta 1893 je britanski astronom Edward Maunder opazil, da je na Soncu vidnih zelo malo sončevih
peg in to je postalo znano kot Maunderjev minimum. Sledilo je hladnejše obdobje, kar je dokaz za
povezavo med sončevimi pegami in temperaturami na Zemlji. Danski meteorološki inštitut je leta
1991 začel raziskavo o povezavi med sončno aktivnostjo in temperaturo in našli so medsebojno
odvisnost. Profesor Eigil Friis-Christensen iz danskega Nacionalnega vesoljskega centra je preveril
obdobje  zadnjih  400 let  in  prišel  do  istega  zaključka:  podnebnih  sprememb ne  povzroča  CO2,
ampak Sonce. Segrevanja ne povzroča le več toplote s Sonca. Zemlja je bombardirana s kozmičnimi
žarki, ki skupaj z vodno paro tvorijo kapljice vode in posledično oblake. Močnejše kot je sevanje
Sonca, vidno kot sončeve pege, manj kozmičnih žarkov doseže  Zemljo in manj oblakov se tvori;
manj  kot  je oblakov, več toplote doseže  Zemljo in višja je temperatura. Tako Sonce ne vpliva na
temperaturo le direktno s segrevanjem, ampak tudi z vplivom na kozmične žarke, ki tvorijo (ali ne
tvorijo)  oblake.  Skoraj  popolno ujemanje  med  temperaturo  in  kozmičnimi  žarki  je  potrdil  tudi
CERN.

V zgodovini Zemlje je bilo v nekaterih obdobjih tudi do 10-krat več CO2 kot ga je danes, pa to ni
vplivalo na temperaturo. Sedanji trend ogrevanja se je začel pred 200 leti, po koncu male ledene
dobe, torej pred uvedbo avtomobilov in letal. Temperatura se je najbolj dvignila pred letom 1940,
ko praktično ni bilo industrijske proizvodnje; potem je padala do leta 1975, ko je bila proizvodnja
na  vrhuncu,  po  letu  1975 pa  je  začela  spet  rasti.  Podatki  iz  leta  2013 kažejo,  da  nivo  CO 2 v
atmosferi  raste,  temperature  pa  ne;  vsebnost  CO2 se  je  dvignila  na  395  delcev  na  milijon,
temperature pa so enake kot v 60-ih letih, ko je vsebnost ogljikovega dioksida znašala 360 delcev
na milijon.

Podnebni modeli, ki jih napovedujejo računalniki, so napačni, saj so napačne domneve, ki jih v
računalnik vnesejo (da segrevanje povzroča CO2). Modeli so napovedali dvig gladine morja zaradi
taljenja ledu, ampak več tisoč let stari podatki za Grenlandijo kažejo, da se led ni talil, čeprav je bilo
podnebje takrat toplejše. Uradni podatki o »podnebnih spremembah« prihajajo od Medvladnega
foruma za podnebne spremembe Združenih narodov (IPCC) in NASE.  IPCC je gonilo v ozadju
histerije o »podnebnih spremembah« in laže o človeškem vplivu na podnebje. IPCC ustvarja iluzijo
»problema«, Združeni narodi pa z Agendo 21/2030 ponujajo »rešitev« zanj. IPCC ni znanstvena
organizacija, ampak politična, ki ljudi zasipa s propagando o »podnebnih spremembah« in s tem
upravičuje  uvedbo  globalne  centralizirane  tiranije.  Naloga  IPCC  ni  preiskovanje  vzrokov
»podnebnih sprememb«,  ampak preiskovanje  človeških vzrokov zanje (zato ne upošteva vpliva
Sonca).

Ogljikov dioksid ne povzroča »podnebnih sprememb«, je pa eden od toplogrednih plinov – hvala
bogu, saj bi bil planet brez učinka tople grede za življenje prehladen. CO2 predstavlja le 0,117 %
toplogrednih plinov  in le  del  od teh 0,117 % predstavlja  človeška aktivnost,  ostalo se pojavlja
naravno; 95 % toplogrednih plinov predstavljajo oblaki in vodna para. Ogljikov dioksid je naraven
plin,  ki  ga proizvajajo vse življenjske oblike in ki omogoča rast  rastlin.  Pogosto slišimo, da se
temperatura zviša potem, ko se poveča vsebnost ogljikovega dioksida v atmosferi, v resnici pa je
ravno obratno. V zadnjih 400.000 letih CO2 zaostaja za povišanjem temperature v povprečju za
800 let. Oceani vsebujejo 45-krat več ogljikovega dioksida kot atmosfera in v hladnem obdobju
oceani absorbirajo CO2, v toplem obdobju pa ga oddajajo, zato ga je več tudi v atmosferi. 
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V medijih pogosto slišimo, da 97 % podnebnih znanstvenikov verjame, da so glavni  krivec za
»podnebne spremembe« ljudje. Al Gore si je to številko preprosto izmislil in najbolj citiran vir je
John Cook, ki naj bi pregledal 11.944 znanstvenih razprav, ki so jih napisali podnebni znanstveniki,
in  prišel  do  ugotovitve,  da  se  jih  97  %  strinja,  da  je  človeštvo  glavni  vzrok  za  »globalno
segrevanje«. To ne drži. Cook piše o tem, da je 32,6 % znanstvenikov podprlo trditev, da je za
»globalno segrevanje« kriv človek; 0,7 % jih je to zavrnilo, 0,3 % ni bilo prepričanih, 66,4 % pa se
jih ni opredelilo. Tako se 97 % nanaša le na ljudi, ki so se opredelili. Ena od raziskav Cookovih
številk je pokazala, da se le 64 od 11.944 znanstvenih razprav (0,5 %) strinja, da so za »globalno
segrevanje« krivi ljudje. Še ena kasnejša raziskava je pokazala, da je samo 41 od 64 znanstvenih
raziskav podprlo stališče, da so ljudje glavni krivec za »globalno segrevanje«. Od kje potem 97 %?
Preprosto so si jih izmislili.

Ameriški meteorolog Joe Bastardi v knjigi The Climate Chronicles (Podnebne kronike), v kateri je
raziskoval vremenske vzorce skozi zgodovino, piše o tem, da se vremenski vzorci stalno ponavljajo;
edina razlika med včasih in danes je, da so takrat to imenovali »vreme«, danes pa gre tako:

• Prizadel nas je hurikan. → Krivo je »globalno segrevanje«.

• Prizadel nas je tornado. → Krivo je »globalno segrevanje«.

• Prizadela nas je suša. → Krivo je »globalno segrevanje«.

• Prizadela nas je vročina. → Krivo je »globalno segrevanje«.

• Prizadel nas je mraz. → Krivo je »globalno segrevanje«.

Poleg tega je treba vedeti, da obstaja tehnologija (npr. HAARP), s katero je mogoče spreminjati
vreme in potem za to kriviti »podnebne spremembe«.

Cilj »podnebnih sprememb« ni reševanje sveta ali zmanjšanje emisij, ampak ustvarjanje problema,
ki  ni  nikoli  obstajal.  Aurelio  Peccei,  ustanovitelj  tajnega  društva  Rimski  klub,  je  leta  1991  v
publikaciji društva zapisal: »Da bi našli novega sovražnika, ki nas bo združil, smo prišli na idejo, da
bi lahko bili primerni kandidati onesnaževanje, grožnja globalnega segrevanja, pomanjkanje vode in
lakota. Vse to povzroča človek … Pravi sovražnik, zatorej, je človeštvo samo.« Agenda »podnebnih
sprememb« je povezana tudi s trajnostnim razvojem, kar se na prvi pogled sliši lepo, v bistvu pa gre
za zlorabo okolja z namenom transformacije globalne družbe. Gibanje o trajnostnem razvoju se je
začelo leta 1992 na Svetovnem vrhu Združenih narodov v Braziliji, ki ga je vodil Maurice Strong
(on je stal tudi za Kjotskim sporazumom). Takrat so sprejeli dokument Agenda 21. V povezavi z
načrtom  deindustrializacije  je  Maurice  Strong  rekel:  »Bogate  države  nočejo  tega.  Nočejo  se
spremeniti.  …  Ali  ni  edino  upanje  za  planet  propad  industrijskih  civilizacij?  Ali  ni  naša
odgovornost, da to povzročimo?« Tako vidimo, v katerem grmu tiči zajec.

Kot eno od rešitev za »podnebne spremembe« nam ponujajo pametno omrežje. Kako zanimivo, da
so nekateri  akterji gibanja Extinction Rebellion,  npr. ustanoviteljica Gail  Bradbrook, povezani z
ljudmi v telekomunikacijski in internetni industriji ter z nevladnimi organizacijami, korporacijami,
bankami in bogataši. Gibanje Extinction Rebellion in Švedinja Greta Thunberg, ki jo izkoriščajo za
dosego  agende,  zahtevata  točno  tako  transformacijo  družbe,  kot  jo  načrtuje  kult.  Kakšno
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»naključje«, da je simbol gibanja Extinction Rebellion okultni simbol, ki se imenuje »znamenje
zveri« (peščena ura v krogu). »Podnebni aktivisti« kot so Leonardo DiCaprio ter princ Harry in
Meghan Markle pravijo, da morajo ljudje zmanjšati svoj ogljični odtis, medtem ko se sami vozijo z
zasebnimi  letali.  Še  en  »podnebni  aktivist«  takega  kova je  princ  Charles,  ki  drugim pridiga  o
nevarnosti  izpustov  CO2,  sam pa  se  na  dogodke  prevaža  z  letalom in  helikopterjem.  Navadni
smrtniki pa bomo morali, kot vse kaže,  kmalu leteti v V-formaciji kot ptiči med selitvijo, da bi
prihranili gorivo in zmanjšali izpuste CO2. Britanska univerza v Derbyju je za učitelje in učence, ki
jih skrbita planet in ekosistem, uvedla predmet »podnebna tesnoba«. 

Švedinjo Greto Thunberg kult izkorišča zato, da na protestih zbere mlade in zahteva, naj se uprejo
starim ter naj se zanje do konca življenja uniči svobodo. Stari ljudje so se rodili pred indoktrinacijo
o  »podnebnih  spremembah«,  skozi  katero  grejo  danes  mladi,  zato  so  propagando  večinoma
spregledali. Med mladimi in starimi hočejo ustvariti čim večjo distanco in starim ljudem naprtiti
krivdo za nekaj, kar ne obstaja; doseči hočejo, da začnejo mladi stare obravnavati kot sovražnika.
Greta je lutka v primežu podnebnega kulta, ki ljudem govori, naj »poslušajo znanost«, medtem ko
sama nima pojma o tem, kaj znanost pravi. Kadarkoli kdo na ulici vpraša Greto o »znanosti«, si
sname kapo in k njej pristopi varnostnik, da jo odpelje; poleg tega varnostniki ne pustijo v bližino
nikogar  z  »napačnimi«  vprašanji.  Greta  ima  obsesivno-kompulzivno  motnjo,  avtizem  ter
Aspergerjev  sindrom in  njeno  izkoriščanje  je  sramota.  Greto  vlačijo  po  vseh  uradnih  medijih,
medtem ko Nemko Naomi Seibt, ki je spregledala nateg o »podnebnih spremembah«, na dogodke
ne povabijo.  Še kdo misli,  da je  naključje,  da so 16-letno Švedinjo,  ki  je  sama protestirala  na
Švedskem, povabili na konferenco elitnega Svetovnega gospodarskega foruma v Davos? Ali da je
čez  Atlantik  priplula  na  več  milijard  dolarjev  vredni  jahti,  ki  so  jo  včasih  klicali  Edmond  de
Rothschild, ki je bil začetnik okoljskega gibanja? Ali da je oseba, ki je Greto »po naključju« našla,
ko je protestirala, finančni strokovnjak in strokovnjak za odnose z javnostjo Ingmar Rentzhog, ki je
tesno povezan z  Rimskim klubom? Ali  da  je  Gretina  mentorica  glede  »podnebnih  sprememb«
nemška podnebna aktivistka Luisa-Marie Neubauer, ki je članica gibanja ONE, ki ga financirata
Bill  Gates in George Soros? Potem si  zagotovite doživljenjsko članstvo pri  Društvu anonimnih
naivnežev. 

Zanimivo, da obstaja tehnologija, ki deluje po principu proste energije, vendar jo kult skriva, saj bi
bil ob uvedbi te tehnologije ob dobiček in nadzor. Med ljudmi, ki so odkrili brezplačne rešitve, ki
delujejo po principu proste energije, so bili Nikola Tesla, John Worrell Keely, John Searl in Dennis
Lee. Ta tehnologija omogoča pridobivanje energije brez onesnaževanja in tukaj se vidi, koliko je
kultu  res  do  »varovanja  okolja«  in  zmanjšanja  »podnebnih  sprememb«;  jasno  je  tudi,  da  cilj
deindustrializacije ni zmanjšanje onesnaževanja, ampak da so pravi razlogi drugje. Tehnologija na
prosto  energijo  deluje  v  smeri  urinega  kazalca  (tako  kot  se  vrtijo  čakre),  medtem  ko  deluje
električna energija v nasprotni smeri urinega kazalca, torej je v navzkrižju s čakrami in jih zato
zapre ter prekine povezavo z višjimi nivoji zavesti. »Podnebne spremembe« so le »problem« za
uvedbo »rešitve«: centralizacije moči, Agende 21/2030, deindustrializacije, davkov na CO2 in
trgovanja z emisijami (Al Gore s podjetjem Generation Investment Management služi bajne vsote
denarja).
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Demonizacija plina življenja:  Ogljikov dioksid, ki ga nekateri imenujejo molekula življenja, za
rast potrebujejo rastline, rastline pa kot »odpadek« proizvajajo kisik, ki ga za življenje potrebujemo
ljudje. Temu pravimo sožitje. Podnebni kult demonizira ogljikov dioksid, ki je plin življenja in brez
katerega bi bil planet mrtev. Dominantna tema podnebnega kulta je izumrtje (smrt). Rastline, živali
in ljudje smo sestavljeni iz ogljika, brez katerega ni življenja. William Happer, profesor z univerze
Princeton, je poudaril,  da daleč od tega,  da bi imeli  preveč ogljikovega dioksida,  ampak da ga
imamo premalo za optimalno rast rastlin in pridelavo hrane. Pravi, da je pri CO2 tako, da če hočeš,
da se temperatura dvigne za 1 °C, moraš količino ogljikovega dioksida v atmosferi podvojiti (npr. s
400 delcev na milijon na 800). Če hočeš, da se temperatura dvigne še za 1 °C, moraš količino
ogljikovega dioksida ponovno podvojiti (na 1.600 delcev na milijon), tako da je segrevanje ozračja
vedno težje  povzročiti.  Znanstvenik  Patrick  Moore,  soustanovitelj  Greepeaca,  pravi,  da začnejo
rastline pri vsebnosti ogljikovega dioksida 180 delcev na milijon stradati in pri vsebnosti 150 delcev
na milijon odmirati. Danes znaša vsebnost CO2 v atmosferi 400 delcev na milijon, idealna vsebnost
za rast  rastlin pa je 2.000 delcev na milijon.  Od začetka industrializacije,  odkar se je  vsebnost
ogljikovega dioksida začela dvigati, je postala Zemlja bolj zelena, po drugi strani pa podnebni kult
pravi, da bi planet »rešili«, če bi do leta 2025/2030 oz. 2050 zmanjšali izpuste CO2 na 0. Le zakaj
potem  pridelovalci  dodatno  polnijo  rastlinjake  z  ogljikovim  dioksidom?  Ljudje  z  izpusti
ogljikovega dioksida (kurjenjem fosilnih goriv) planetu pomagamo, ne pa škodujemo. Zanimivo je
tudi, da podnebni kult od zahodnih držav zahteva znižanje izpustov ogljikovega dioksida, medtem
ko Kitajska, ki proizvede največ CO2 (leta 2019 več kot ZDA, Evropska unija in Japonska skupaj),
ni tarča podnebnega kulta.

Imamo popoln  sistem,  kjer  ljudje  vdihujemo kisik  in  izdihujemo ogljikov  dioksid,  medtem ko
rastline  absorbirajo  ogljikov  dioksid  in  ob  prisotnosti  sončne  svetlobe  s  procesom  fotosinteze
proizvajajo kisik.  Sonce je,  tako kot  ogljikov dioksid,  temeljnega pomena za življenje,  zato ga
podnebni kult demonizira. Ljudje potrebujemo vitamin D, ki ga dobimo od Sonca, in pri sintezi
sončne svetlobe v vitamin D telo potrebuje holesterol – isti holesterol, kot ga »zdravstveni« sistem
demonizira (vzemite statine, s katerimi delate škodo svojemu zdravju – farmacevtska industrija vam
bo hvaležna). Pravijo, da je LDL-holesterol »slab«, a ekipa 17 zdravnikov je leta 2018 objavila
izsledke raziskave, v kateri je sodelovalo skoraj 1,3 milijona ljudi. Prišli so do zaključka, da ne
obstaja povezava med visoko količino »slabega« LDL-holesterola in srčnimi boleznimi ter da je
učinkovitost  statinov  v  najboljšem primeru  zelo  vprašljiva.  Raziskava  je  razkrila  demonizacijo
holesterola in pokazala, da so imeli tisti, ki so doživeli srčni napad, nižje količine LDL-holesterola
od  normalnih,  po  drugi  strani  pa  so  starejši  ljudje  z  veliko  »slabega«  holesterola  živeli  dlje.
Možgani vsebujejo 20 % vsega holesterola v telesu; 60 % možganov je sestavljenih iz maščob in
brez holesterola ne morejo normalno funkcionirati. Pomanjkanje holesterola vodi v demenco. To je
razlog, da podnebni kult zahteva bistveno zmanjšanje količine mesne hrane, ki jo ljudje uživamo (ni
»trajnostna«)  in ki  je  največji  vir  holesterola  in  maščob.  Podnebni  kult  vedno  bolj  propagira
vegetarijansko in vegansko hrano kot nekaj, kar bo rešilo planet pred »podnebnimi spremembami«
in zagotovilo trajnost, vendar je taka hrana le totalitarni korak do sintetične hrane. Nekatere šole
vsiljujejo vegansko dieto in prepovedujejo meso. Vedno več je pritiskov, da se uvede davek na
meso. Če kaj propagira podnebni kult, potem za tem zagotovo stoji agenda.

Obsedenost z zmanjšanjem količine ogljikovega dioksida povzroči ignoriranje posledic. Promocija
električnih vozil (ki jih večinoma proizvajajo iz fosilnih goriv) in litijevih baterij je v Demokratični
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republiki Kongo ustvarila človeško in okoljsko katastrofo. Apple, Google, Teslo, Microsoft in Dell
obtožujejo izkoriščanja otroške delovne sile. Družine izkoriščenih otrok pravijo, da se je mnogo
otrok ubilo ali hudo poškodovalo, ko so kopali kobalt, ki se uporablja v litijevih baterijah, in koltan,
ki se uporablja v mobilnih telefonih in ostali  elektroniki.  Na deset tisoče otrok je vključenih v
trgovino s kobaltom in koltanom – nekateri od njih so stari le štiri leta – in vsi po cele dneve
vdihujejo strupene hlape. Poročilo Amnesty International je razkrilo, da nimajo otroci niti osnovne
zaščite kot je maska, obleka in rokavice; da delajo za mezdno plačo in da se mnogi pritožujejo
zaradi  kašljanja  ali  problemov s pljuči.  Proizvodnja litijevih baterij  za  električne avtomobile  in
drugo tehnologijo proizvede velike količine ogljikovega dioksida. Za vsako baterijo se v atmosfero
izpusti 74 % več CO2 kot pri proizvodnji konvencionalnega avtomobila. Problem nastane tudi, ko se
baterija  iztroši  (prej  kot  v  10  letih);  raziskovalci  so  izračunali,  da  bo zaradi  milijona  prodanih
električnih avtomobilov v Veliki Britaniji  leta 2017 nastalo za 500.000 m3 nepredelanih baterij.
Kako zelo »zeleno« in »okolju prijazno«. Potem so tu še neučinkovite vetrne turbine, ki uničujejo
pokrajine,  ubijajo ptice,  motijo divje živali  in povzročajo hrup. Vetrnice pri  vetrnih turbinah so
lahko daljše kot krila pri letalu Jumbo Jet in na deset tisoče jih je že preseglo svojo življenjsko
dobo. Da so lahko vetrne turbine namestili, je bilo treba posekati na milijone akrov gozda. Rešimo
svet tako, da ga uničimo. Ta drevesa bi iz ozračja črpala CO2 in več kot očitno je, da je histerija
glede »preveč« ogljikovega dioksida nateg.

AGENDA 21/2030

»Ljudje predvidijo prihodnost le, kadar sovpada z njihovimi željami in zelo očitna dejstva lahko spregledajo, kadar niso
zaželena.« (George Orwell)

»Resničnost lahko ignoriraš, ne moreš pa ignorirati posledic ignoriranja resničnosti.« (Ayn Rand)

Trilogija Igre  lakote prikazuje  postapokaliptično  družbo,  v  kateri  živi  super  bogata  elita  v
visokotehnološkem luksuzu v prestolnici,  medtem ko živi preostalo prebivalstvo iz rok v usta v
zastraženih sektorjih na gosto poseljenih območjih za človeško poselitev. Neizmerno bogata elita v
manjšini diktira življenje lačnih in zatiranih množic. Elito pred človeškimi sužnji varuje brutalna in
brezsrčna policijska/vojaška država, ki ljudem vsiljuje voljo 1 %.  Ljudje so zaprti v sektorjih in
vsak  sektor  je  specializiran  za  določeno  storitev,  tako  da  so  medsebojno  odvisni;  razdelitev  v
sektorje ravno tako onemogoča enoten odziv (deli in vladaj). Dobrodošli v svetu Agende 21/2030.

Agenda 21 je dokument, ki je bil sprejet leta 1992 na Konferenci Združenih narodov o okolju in
razvoju v Riu de Janeiru, ki jo je vodil Maurice Strong. Glavni temi dokumenta sta trajnostni razvoj
(inverzija)  in  biotska  raznovrstnost  (inverzija).  Razlog  za  uvedbo  Agende  21/2030  je  laž o
»podnebnih spremembah« (ni problema–reakcija–rešitev), ki se uporablja kot izgovor za uvedbo
orwellovske družbe, ki jo nekateri imenujejo postindustrijska oz. postdemokratična družba, v bistvu
pa gre za tehnokracijo. Agenda 21 je agenda za 21. stoletje in vsebuje sledeče točke:

• Konec nacionalne suverenosti →Konec držav in uvedba svetovne vlade, naddržav in regij 
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• Državno  načrtovanje  in  upravljanje  vseh  kopenskih  virov,  ekosistemov,  puščav,  gozdov,
gora, morij in sladkih voda, kmetijstva, razvoja podeželja in biotehnologije ter zagotavljanje
»enakosti« (enakega suženjstva) →Centraliziran nadzor nad vsem

• Država  bo  »določala  vlogo«  podjetij  in  finančnih  sredstev.  →  Sistematično  uničenje
družinskih, malih in srednje velikih podjetij z obdavčenjem in predpisi, tako da bodo ostale
le  velike  korporacije  (npr.  Amazon).  To  je  še  pospešila  »pandemija  covid-19«.  Cilj  je
namesto  denarja  uvesti  enotno  globalno  digitalno  valuto  (zato  v  času  »pandemije«
demonizacija  denarja,  češ  da  se  »virus«  prenaša  z  njim).  Načrtuje  se  prerazporeditev
bogastva,  tako  da  bodo  bogati  še  bogatejši  in  srednji  ter  delavski  razred  še  revnejši;
upravičevanje gensko spremenjenih posevkov, ki uničujejo zdravje in jih je treba škropiti s
pesticidi in herbicidi, in konec mesne hrane.

• Odprava zasebne lastnine (ni »trajnostna«)  → Centraliziran nadzor nad nepremičninami s
tako visokimi najemninami, da bodo ljudje prisiljeni živeti v mikrostanovanjih (tako kot na
Kitajskem).

• »Prestrukturiranje«  družinske  enote  → Konec družine  je  ponavljajoča  se  tema.  K temu
pripomore prenos starševskih pravic k državnim ustanovam kot so šole in socialne službe.
Poleg tega se zaradi študentskih dolgov mnogo ljudi ne poroči in nima otrok.

• Otroke bo vzgajala država. → Staršem v velikem številu kradejo otroke socialne službe. To
vodi v konec družine, starševstva in razmnoževanja, kar je v knjigi Krasni novi svet opisal
že Aldous Huxley.

• Ljudem bodo zaposlitev določili drugi.

• Velike omejitve gibanja (razlog za uvedbo električnih avtomobilov)  → Sedaj veste, zakaj
podnebni  kult  cilja  uporabo avtomobilov  in  letal.  Poglejte,  kako je  na  omejitev  gibanja
vplivala »pandemija covid-19«. Omejitve gibanja so razlog za uvedbo samovozečih vozil, ki
vas ne bodo peljala tja, kamor vlada ne bo hotela, da bi šli. Vlade že prepovedujejo prodajo
vozil na dizelski in bencinski pogon ter spodbujajo nakup električnih avtomobilov (v Veliki
Britaniji  bodo avtomobile  na dizelski  in  bencinski  pogon nehali  prodajati  leta  2035,  na
Danskem, Irskem, Nizozemskem in Švedskem pa leta 2030). 

• Ustvarjanje območij za človeško poselitev → Pametna mesta z mikrostanovanji pod stalnim
nadzorom

• Množično preseljevanje, saj se bo ljudi prisililo,  da se izselijo s podeželja,  kjer trenutno
živijo. → Uničenje podeželskih skupnosti, podjetij in priložnosti za delo; zaprtje trgovin in
bank; povečanje prevoznih stroškov, kar sili ljudi v mesta.

• Poneumljanje prebivalstva →Glej »izobraževalni« sistem.

• Množično iztrebljanje  prebivalstva,  da bi  dosegli  vse navedeno.  → Z nastopom umetne
inteligence in koncem razmnoževanja ne bo več potrebe po ljudeh. Iztrebljanje prebivalstva
se dosega z uničevanjem imunskega sistema s hrano, pijačo, cepivi in elektromagnetnim
sevanjem.
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Leta 2015 so Združeni narodi izdali posodobljeno različico Agende 21 – Agendo 2030. Številka
2030 se nanaša na datum, ko naj bi bili postavljeni temelji nove fašistične družbe. Agenda 2030
države  zavezuje  k  novemu  načrtu  za  trajnostni  razvoj,  ki  je  sestavljen  iz  17  splošnih  in
169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja. Sledi 17 ciljev Agende in kaj v resnici pomenijo: 

1. Izkoreninjenje revščine povsod in v vseh oblikah → Tega nimamo namena storiti, saj smo
revščino ustvarili mi. Revščino izkoriščamo kot problem, za katerega bomo lahko ponudili
rešitev – svetovno centralno banko in centraliziran nadzor nad globalnimi financami.

2. Izkoreninjenje  lakote,  zagotovitev  prehranske  varnosti  in  spodbujanje  trajnostnega
kmetijstva → Tega nimamo namena storiti, saj smo lakoto ustvarili mi. Lakoto izkoriščamo
kot problem, za katerega bomo lahko ponudili rešitev – centraliziran nadzor nad globalno
proizvodnjo hrane in uporabo gensko spremenjenih organizmov.

3. Zagotavljanje zdravega življenja in spodbujanje blagostanja za vsakogar, ne glede na starost
→ Zadnje, kar si želimo, so zdravi ljudje.  Zdravje  izkoriščamo kot problem, za katerega
bomo lahko  ponudili  rešitev  –  obvezno  cepljenje  in  »zdravila«  farmacevtske  industrije,
hkrati pa bomo prepovedali alternativne metode zdravljenja.

4. Zagotavljanje  vključujočega  in  pravičnega  izobraževanja  in  spodbujanje  možnosti
vseživljenjskega izobraževanja za vsakogar → Želimo, da so vsi otroci enako programirani
z obveznim »izobraževanjem« in da jim mi narekujemo življenje prek »šole«. Želimo, da je
programiranje stalno, dokler ne bodo ljudje prestari, da bi nam še lahko služili; potem se jih
bomo znebili.

5. Zagotavljanje enakosti med spoloma ter večjega vpliva žensk in deklet

6. Zagotavljanje razpoložljivosti vode in sanitarne infrastrukture ter trajnostno upravljanje z
vodnimi  viri  → Centraliziran nadzor  nad vsemi vodnimi  viri  in  preskrbo z  vodo;  vodo
dobite le, če mi tako rečemo.

7. Zagotavljanje dostopne, zanesljive, trajnostne in moderne energije za vse → Centraliziran
nadzor nad vsemi energijskimi viri in preskrbo z energijo; energijo dobite le, če mi tako
rečemo.

8. Spodbujanje  stalne,  vključujoče  in  trajnostne  gospodarske  rasti,  polne  in  produktivne
zaposlenosti in spodobnega dela za vse → Centraliziran nadzor nad vsemi gospodarskimi
dejavnostmi s pomočjo globalne vlade,  trgovinskih območij  in deindustrializacije;  delate
tam in takrat, kot rečemo mi.

9. Gradnja zanesljive infrastrukture, spodbujanje vključujoče in trajnostne industrializacije in
negovanje  inovativnosti  →  Gradnja  območij  za  človeško  poselitev  in  razglasitev
industrializacije za netrajnostno

10. Zmanjšanje neenakosti v državah in med državami → Vse razen nas bomo naredili enako
revne.
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11. Zagotavljanje, da so mesta in človeške naselbine vključujoče, varne, zanesljive in trajnostne.
→ Nagnati ljudi s podeželja v gosto poseljena zaporniška taborišča in s stalnim nadzorom
zagotoviti, da bodo varna.

12. Zagotavljanje trajnostne potrošnje in proizvodnih vzorcev → Centraliziran nadzor nad vso
proizvodnjo in distribucijo

13. Sprejemanje nujnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
→ Deindustrializacija in odstranitev ljudi s podeželja, da se svet reši pred nečim, kar ne
obstaja.

14. Varovanje in trajnostna uporaba oceanov, morij  in morskih virov za trajnostni razvoj →
Centraliziran nadzor nad oceani, morji in vsem, kar je v njih.

15. Varovanje, obnavljanje in spodbujanje trajnostne uporabe kopenskih ekosistemov, trajnostno
upravljanje  z  gozdovi,  boj  proti  dezertifikaciji,  zaustavitev  degradacije  pokrajine,  njeno
obnavljanje in zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti → Odstraniti ljudi s podeželja na
območja za človeško poselitev in jim prepovedati dostop do večine zemlje.

16. Spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb za trajnostni razvoj, zagotavljanje dostopa do
pravice za vse in gradnja učinkovitih, dostopnih in vključujočih ustanov na vseh ravneh →
Mir bomo ohranjali z neusmiljeno policijsko državo, ljudje bodo podvrženi naši različici
pravice in vlade bodo vodili tisti, ki jih bomo izbrali mi.

17. Okrepitev  sredstev  implementacije  in  revitalizacija  globalnega  partnerstva  za  trajnostni
razvoj → Konec narodne suverenosti, vso oblast boste predali globalnemu centru – nam.

Agendo 21/2030 koordinirajo Združeni narodi. Gre za agendo, ki bo uvedla globalno orwellovsko
državo v stilu trilogije Igre lakote. V Agendi naj bi sodelovali lokalni prebivalci, vendar v mestih,
kjer se uvaja, 99 % ljudi zanjo sploh še ni slišalo. Množice ljudi bodo naseljene na območjih za
človeško poselitev in Američani ne bodo imeli dostopa do 80 % zemlje v ZDA. Zemljevid, ki to
prikazuje, najdete, če v brskalnik vpišete  Biodiversity Map Wildlands Project United States. ZDA
bodo razdeljene na 11 pokrajin, ki jih bodo povezovale hitre železnice, in če primerjate zemljevid
pokrajin z zemljevidom, ki prikazuje, kje bodo hitre železnice potekale (zemljevid najdete, če v
brskalnik vpišete  Vision  For  High-Speed  Rail  In  America),  lahko vidite,  da se  lepo prekrivata.
Amerika, Kanada in Mehika se bodo po zgledu Evropske unije združile v Severnoameriško unijo.
Tudi Evropska unija bo razdeljena na pokrajine, kar bo povzročilo konec nacionalne suverenosti. 

Zmanjšanje  števila  prebivalstva:  Načrtuje  se  bistveno  zmanjšanje  števila  prebivalstva  –  na
1 milijardo ali 500 milijonov. To je med drugim zapisano na »ameriškem Stonehengu« – kamnih v
Georgii  – kjer  je  v angleščini,  španščini,  svahili,  hindijščini,  hebrejščini,  arabščini,  kitajščini  in
ruščini zapisanih deset smernic za novo svetovno družbo; ena od njih pravi, da je treba globalno
prebivalstvo  obdržati  »pod  500  milijonov  v  večnem ravnovesju  z  naravo«.  Zmanjšanje  števila
prebivalstva s cepljenjem v državah tretjega sveta, gensko spremenjeno hrano v Afriki, tehnologijo
za nadzor prebivalstva in geoinženiringom podpira psihopat Bill Gates. Ena glavnih organizacij za
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nadzor  prebivalstva  je  organizacija  Planned  Parenthood  (Načrtovano starševstvo).  Kot  vse  take
organizacije ima tudi organizacija Planned Parenthood svoje korenine v evgeniki. Cilj evgenike je
ustvariti večvredno raso s pomočjo sterilizacije in prisilnega nadzora nad rojstvi »manjvrednih«
ljudi. Evgenično gibanje poziva k sterilizaciji umskih bolnikov; usmrtitvi živali, duševno bolnih in
neozdravljivo bolnih; očiščenju rase s sterilizacijo in preprečevanju rojstev gensko »manjvrednih«
ljudi. Danes se za evgeniko uporabljata izraza »evtanazija« in »nadzor prebivalstva«. Organizacijo
Planned Parenthood  je ustanovila Margaret Sanger,  vzornik katere je bil Thomas Malthus, ki je
verjel,  da  sta  lakota  in  bolezen od boga  poslani za  nadzor  prebivalstva  in  ju  zato  ne bi  smeli
izkoreniniti.  Gre  za  isto  evgeniko,  kot  so jo  izvajali  nacisti.  Sledi  nekaj  citatov  gospe  Sanger:
»Nobena ženska ne bi smela imeti pravice do rojstva … brez dovoljenja za starševstvo«; »Najbolj
milostljiva  stvar,  ki  jo  lahko  številčna  družina  naredi  za  dojenčka,  je,  da  ga  ubije«;  »Nadzor
prebivalstva mora voditi v čistejšo raso«; »Sterilizacija s pomočjo evgenike je nujna … preprečiti
moramo povečanje števila ta slabe živine.« Ljubka ženska. V skladu z Agendo 21/2030 je ameriška
zdravstvena reforma Obamacare uvedla brezplačno sterilizacijo na zahtevo za vse ženske, kar je le
totalitarni korak do obvezne sterilizacije. Cilj Agende 21/2030 je družina brez ali  z  največ dvema
otrokoma, tako kot  je to  v veljavi na  Kitajskem.  K zmanjšanju števila  prebivalstva poziva tudi
podnebni  kult,  saj  naj  bi  bili  otroci  »slabi  za  ogljični  odtis«.  Čisto  »po  naključju«  je  število
semenčic pri moških v zadnjih petdesetih letih upadlo za 50 % in število staršev v Veliki Britaniji,
ki iščejo pomoč pri zanositvi, se je v petih letih povečalo za 55 %. 

Pomemben  del  Agende  21/2030 je  odpis  starih  ljudi,  ki  so  po  besedah  Henryja  Kissingerja  le
»neuporabni jedci«. Ko ljudje dosežejo določeno starost in ne morejo več služiti sistemu, se jih
želijo  ti  psihopati  znebiti.  Vse  več  ameriških  zveznih  držav  legalizira  »medicinsko  pomoč  pri
samomoru«  (do  septembra  2020  Kalifornija,  Kolorado,  Havaji,  Maine,  New  Jersey,  Oregon,
Vermont in Washington). Starejšim bolnikom v bolnišnicah že odrekajo hrano in pijačo, da bi prej
umrli in tako naredili prostor za druge. Na tisoče domnevno neozdravljivo bolnih dajo vsako leto na
t. i. »klinično pot oskrbe« (inverzija), da bi čim prej umrli. Mnogo teh ljudi sploh ni neozdravljivo
bolnih! Zdravnik (mnogokrat napačno) oceni,  da je  bolnik v zadnjih dneh življenja  in mu zato
odreče tekočino in »zdravila«, da bi čim prej umrl – v mnogih primerih ne da bi o tem obvestil
družino, tako da se svojci še posloviti ne morejo. To v Veliki Britaniji doleti okrog 29 % bolnikov,
kar  pomeni  120.000 ljudi  na  leto.  To je  le  totalitarni  korak  do umetnega odvzema življenja  z
izgovorom sočutja.  Med izolacijo zaradi »covida-19« pod pretvezo »sočutja« najbolj ciljajo ravno
stare ljudi.  Že dr. Richard Day je dejal, da bo v prihodnosti obstajala »uspavalna« tabletka, ki jo
bodo stari ljudje vzeli, ko bodo dosegli določeno starost in tako naredili prostor ta tiste, ki bodo še
lahko delali. Tudi papež Frančišek zahteva, da se »na delovnem mestu stare zamenja z mladimi«.

Družba Iger lakote: Laž o »podnebnih spremembah« je del načrta za deindustrializacijo sveta in to
je bil glavni razlog za finančni zlom leta 2008. Po svetu, npr. v Avstraliji, so leta 2012 uvedli davek
na CO2, kar je posledično pomenilo dvig cen izdelkov in storitev. Zakaj? Da spravijo ljudi finančno
na kolena. Mnogo malih in srednje velikih podjetij je zaprlo svoja vrata, saj niso mogla tekmovati s
korporacijami.  Kam bodo šli lastniki in zaposleni propadlih podjetij? Padli bodo na dno piramide
Iger lakote (»pandemija covid-19« je to še bistveno pospešila).  Davek na fosilna goriva v Veliki
Britaniji iz leta 2013 je pognal cene energije v nebo. Isto se načrtuje povsod. Vse to je del Agende
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21/2030, cilj katere je uničiti majhna in srednje velika podjetja, da bodo monopol imele korporacije.
Ameriška trgovska veriga Walmart, ki s Kitajske uvaža izdelke po nizkih cenah, ima politiko, da
lahko prodaja tudi z izgubo, dokler ne uniči konkurence in si zagotovi monopol (tako kot Amazon).
Walmart  delavce  zaposluje  večinoma  za  polovični  delovni  čas,  saj  se  s  tem  izogne  plačilu
zavarovanja.  Vse  to  se  dogaja,  medtem ko  je  družina  Walmart  najbogatejša  ameriška  družina,
vredna 150 milijard dolarjev. Walmart je ogabno podjetje, ki ljudi izkorišča in živi na račun revnih. 

Trenutno je najbolj na udaru srednji razred, ki bo kmalu izginil in ostala bo le še manjšinska elita
super bogatih in množica revnih. Bodite pozorni na univerzalni temeljni dohodek, ki ga podpirajo
milijarderji kot je Mark Zuckenberg in ki bo vse razen 1 % naredil enako revne. Večina ljudi se ne
zaveda diskrepance med super bogatimi in vsemi ostalimi. Za ponazoritev:

• Najbogatejši  1  % Američanov  ima  v  lasti  40  % ameriškega  bogastva,  medtem ko  ima
najrevnejših 80 % Američanov le 7 % bogastva.

• 69 največjih gospodarskih entitet ni držav, ampak korporacij.

• 1 % najbogatejših je leta 1976 obsegal 9 % letnega državnega prihodka, leta 2013 pa je ta
številka znašala 24 %.

• 1 % najbogatejših  ima  v  lasti  50  % delnic,  medtem ko  ima  50 % najrevnejših  v  lasti
0,5 % delnic.

• 200 največjih korporacij je vrednih več kot 182 držav skupaj.

• Najbogatejših  26  moških  je  leta  2019  imelo  toliko  bogastva  kot  najrevnejša  polovica
prebivalstva (najvišje med njimi sta bila Bill Gates (Microsoft) in Jeff Bezos (Amazon)).

• Do leta 2020 je bilo na svetu rekordnih 2.816 milijarderjev.

• Direktor zasluži do 400-krat višjo plačo kot navaden delavec.

Ko množice enkrat ne bodo imele prihodka, ne bo več meja za to, kaj bodo elite lahko storile.
Vedno več je brezdomcev, medtem ko na klopi v parkih nameščajo pregrade, da brezdomci na njih
ne morejo več spati. V nekaterih mestih je brezdomce celo prepovedano hraniti! Ker ima vedno
manj ljudi službo in prihodek, se povečuje število deložacij, o čemer je govoril že dr. Richard Day
in kar je eden od ciljev Agende 21 – odprava zasebne lastnine.  Število samomorov v ZDA je v
17 letih naraslo za 40 %, zlasti med proizvodnimi delavci. Mnogi ljudje, ki imajo službo, živijo iz
tedna v teden. Nacionalna anketa v Veliki Britaniji je ugotovila, da je povprečen Britanec le dve
plači  oddaljen  od  brezdomstva;  tam vsakih  8  minut  en  otrok  ostane  brez  doma.  40  milijonov
Američanov  si  ne  more  redno  privoščiti  hrane  in  več  kot  12  milijonov  otrok  in  5  milijonov
starostnikov ne ve, od kje bo prišel naslednji obrok (tako je bilo stanje pred »pandemijo covid-19«),
medtem ko so ZDA za vojno z Afganistanom porabile vsaj 2 bilijona (1012) dolarjev. 

Lep primer, kako bo izgledala družba Iger lakote, so ameriška mesta San Francisco, Seattle, Los
Angeles in celotna zvezna država Kalifornija. Pred »pandemijo covid-19« je v Kaliforniji živelo
12 % vseh Američanov, pa vendar najdemo tam kar 25 % vseh brezdomcev in 25 % vseh ljudi, ki
živijo v revščini. Na ulicah Los Angelesa je prišlo do izbruhov tifusa, medtem ko si milijarderji
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Hollywooda zatiskajo oči in gledajo v drugo smer. Budni lastniki Googla, Facebooka, Twitterja in
drugih tehnoloških velikanov živijo v milijonskih ograjenih vilah z lastnimi varnostnimi službami,
medtem ko so ulice San Francisca preplavljene z brezdomci, urinom, drekom in iglami; prav tako je
tam več odvisnikov od drog kot srednješolcev. In kakšen je bil odziv San Francisca? Da ne bodo
več kazensko preganjali ljudi zaradi uriniranja in opravljanja velike potrebe na javnih krajih, kar je
situacijo  seveda  le  še  poslabšalo.  Multimilijarder  George  Soros  finančno  podpira  budneže  in
okrožne tožilce, ki, ko enkrat pridejo na položaj, kaznivih dejanj ne preganjajo več. Cilj je uničiti
človeško družbo in ustvariti situacijo, kjer bo vladala mafija. To je razlog, da se je v zadnjem času v
ZDA povečalo število umorov in kaznivih dejanj. Ljudje, ki bi morali biti v zaporu, so na prostosti,
medtem ko so v zaporu tisti, ki bi morali biti na svobodi. V budni Kaliforniji so izglasovali, da bodo
zločine do vrednosti 950 dolarjev obravnavali zgolj kot prekršek, torej brez preiskav in posledic, in
število prekrškov je seveda poletelo v nebo. Odvisnost od drog, alkohola in pametnih telefonov so
posledica življenja, pred katerim hočejo ljudje zbežati. V Kaliforniji so predlagali, da bi brezdomce
poslali v »zavetišča« (beri: zaprli zaradi »zločina«, ker so brez doma), iz katerih ne bi mogli oditi,
dokler ne bi »dokazali samozadostnosti«.

Uničenje malih kmetov in nadzor nad hrano: Veliko ljudi so že odstranili s podeželja v imenu
»varovanja okolja«. Ameriška Agencija za varovanje okolja (inverzija) ne obstaja zato, da varuje
okolje, ampak da terorizira ljudi, naj zapustijo svoje domove in zemljo, tako da uvaja zakone, ki jih
je Obama leta 2012 brez pomisleka podpisal; na ta način lahko ameriška vlada zaseže praktično vse.
V najboljšem primeru gre za okoljski fašizem. Ti ljudje uničujejo kmečke skupnosti, ko pa pride do
prave katastrofe, npr. Fukušime, pa dvignejo domnevne »varne« vrednosti sevanja in rečejo, da je
vse v redu. Agencija za varovanje okolja išče nadzor nad vsemi kanali, strugami in za kratek čas
obstoječimi vodnimi viri (po dežju ali snegu), tako da jih po zakonu o čisti vodi definira kot vodno
pot. Nadzor nad temi viri bo uničil male kmete, ampak to je namen. Ameriške zvezne države že
razglašajo  lastništvo  nad  vso  deževnico,  ne  glede  na  to,  kje  se  zbira;  ljudi  so  zaradi  zbiranja
deževnice že zaprli. Preprosto hočejo nadzor nad vso vodo. V ZDA so porušili na tisoče nasipov in
tako uničili  vodne vire kmetov. Ko je zemlja enkrat prazna, jo dajo v last  korporacijam in kdo
nadzira korporacije?  Kult. Korporacije tako dobijo najboljše lokacije, parke in ceste, za katere so
plačali davkoplačevalci.

Sprejema se vedno več zakonov, ki onemogočajo kmetovanje in pridelovanje hrane. Skupni temi sta
uničenje malih kmetov in pridelovalcev ter onemogočanje preživetja. Zakon iz leta 2011 zahteva, da
morajo kmetje za traktor in ostale kmetijske stroje imeti klasičen vozniški izpit, ki si ga mnogi ne
morejo privoščiti. Na milijone ljudi zaradi zakonov in stroškov na podeželju preprosto ne zmore več
preživeti in tako njihovo zemljo zasežejo korporacije. Kmete uničujejo tudi tako, da ne asfaltirajo
več cest, ki vodijo na podeželje; cena zemlje posledično pade in ljudje se izselijo. Očitno asfaltirane
ceste niso »trajnostne«. Tudi izvoze z avtocest so spremenili, da ne vodijo več čez podeželje, ampak
mimo korporacij  kot  sta  McDonald’s ali  Burger  King. Uradniki  za nepremičnine za parcele  na
podeželju ponujajo nesramno nizke cene in če jih lastnik ne sprejme ali posesti noče zapustiti, ga
tožijo  in  mora  plačati  stroške  sodnega  postopka.  Ljudi,  ki  niso  storili nobenega  prekrška,  s
podeželja preganjajo oborožene enote, da pridejo do njihove zemlje. Kam smo prišli,  lepo kaže
primer Marthe Boneta iz Virginije, ki so ji grozili z več tisoč dolarji kazni, ker je na kmetiji priredila
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rojstnodnevno zabavo za desetletno hči in je ni prijavila. V očeh teh kliničnih bolnikov je šlo za
nelegalen dogodek.

V ZDA so poplavili veliko zemeljskih površin v lasti kmetov in pridelovalcev, potem ko so rekli, da
morajo leta 2011 zaradi nevarno visokih gladin rek Mississippi in Missouri razstreliti protipoplavne
nasipe. Kmetije so bile uničene in čez tri tedne so kmetom poslali pisma za odkup zemlje. Še eno
orožje Agende 21/2030 je uničevanje jezov, saj tako kmetom in pridelovalcem odvzamejo vir vode.
S tehnologijo (predvsem HAARP-om) lahko ustvarijo sušo, potrese, poplave in hurikane. Leta 2012
je bilo v Veliki Britaniji eno najbolj deževnih poletij, medtem ko je bilo v ZDA in Rusiji eno najbolj
vročih in oboje je uničilo kmete in pridelovalce. Že dr. Richard Day je rekel, da bodo modifikacijo
vremena uporabljali kot orožje za ustvarjanje suše in lakote. Ampak kljub suši so korporacije še
vedno lahko izvajale hidravlično drobljenje, ki vključuje vrtanje in vbrizgavanje tekočine (vode,
zmešane s peskom in kemikalijami) pod velikim pritiskom, da poči skrilavec in se sprostita nafta in
zemeljski plin. Hidravlično drobljenje onesnažuje pitno vodo in škoduje okolju. Zaradi prisotnosti
kemikalij v pitni vodi so ljudje vodo izpod pipe lahko celo vžgali! Cilj je zastrupiti prebivalstvo
prek pitne vode in to vključuje onesnaževanje podtalnice s pesticidi. Vsaka operacija hidravličnega
drobljenja porabi med 4,5 in 36 milijonov litrov vode, zmešane z 181.000 litri zmesi, ki vsebuje
600  kemikalij  (med  drugim  svinec,  uranij,  živo  srebro,  radij,  metanol  in  formaldehid).  Pri
hidravličnemu drobljenju se v atmosfero sprošča tudi radioaktivni plin uran, ki je pri nekadilcih
najpogostejši vzrok za raka.  Vse to  se lahko nadaljuje  med sušo,  medtem ko moramo navadni
smrtniki  z  vodo  varčevati.  Prav  tako  lahko  med  sušo  korporacije  kot  je  Nestlé  v  Kaliforniji
stekleničijo ogromne količine vode. Zakaj? Ker so v lasti kulta.

Še  en  cilj  Agende  21/2030  je  ustvariti  pomanjkanje  hrane,  dvigniti  njeno  ceno  ter  zahtevati
poslušnost v zameno za njeno dobavo. Največja tarča Agende so kmetje in pridelovalci, neodvisni
od korporacij, zato verige supermarketov nižajo cene neodvisnim kmetom. Agenda je šla že tako
daleč, da lahko v Michiganu gojijo samo določene vrste prašičev – tiste, ki so del industrijskega
kmetijstva – ostale pa morajo pobiti.  Enako se v Kanadi dogaja z ovcami,  čeprav oblasti  za to
početje nimajo nobenega razloga. Pa smo spet pri uničevanju biodiverzitete. Redkih vrst, ki niso
bile gensko spremenjene, si korporacije ne morejo lastiti, zato jih je treba iztrebiti. Med leti 1998 in
2013 je po svetu izumrlo 190 pasem kmetijskih živali, v nevarnosti pa jih je še 1.500. Samo med
leti 2003 in 2013 je izumrlo 60 pasem živine, koz, prašičev, konjev in perutnine. Da bi pospešili
uničevanje majhnih kmetij, sprejemajo zakone in davek na prdeče živali, saj je metan toplogredni
plin, ki naj bi vplival na »podnebne spremembe«. Zanimivo, da ni v zakonih nikjer omenjen metan
od hidravličnega drobljenja.  Uničenje  malih  kmetov ima še eno prednost  za  Agendo – popoln
nadzor nad prehransko verigo. To je razlog, da je v ZDA in Kanadi vedno več ljudi, ki si sami
pridelujejo hrano, tarča Agende. V Torontu so ukazali, da je treba uničiti javne vrtove, kjer so gojili
hrano za brezdomce. Supermarketi v Veliki Britaniji vsako leto zavržejo za 10 milijonov funtov
popolnoma užitne hrane samo zato, ker ni prave  vrste ali  oblike. Kmetje in pridelovalci so tarča
varnostnih predpisov,  ki  so namenoma napisani  tako,  da  onemogočijo njihovo preživetje.  To je
napovedal že dr. Richard Day: »Pridelava hrane bo prepovedana pod pretvezo, da ni varna, in njeno
pridelavo bodo nadzorovale korporacije in države.« Neizvoljeni evropski birokrati so maja 2013
predlagali  zakon,  s  katerim  bi  prepovedali  pridelovanje,  razmnoževanje  ali  menjavo  semen
zelenjave, ki jih ne bi testirala in odobrila Evropska agencija za raznolikost rastlin (inverzija), ki bi
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za njihovo registracijo seveda zaračunala.  Vse to je povezano z načrtom, da se ljudem prepove
pridelavo hrane, korporacijam omogoči monopol nad njeno dobavo in uniči raznolikost semen.

Selitev ljudi v velemesta: Okrog leta 2010 je človeštvo prečilo točko, kjer živi več ljudi v urbanih
središčih kot  na podeželju in  ta trend se od takrat  naprej  le še stopnjuje.  Kitajska je  leta  2014
razkrila načrt, da bo do leta 2026 s podeželja v velemesta preselila 250 milijonov kmetov. Ljudje se
sprašujejo, zakaj Kitajska gradi nova »mesta duhov«, v katerih ne živi (skoraj) nihče, in tukaj se
skriva odgovor.  Leta 2020 je na Kitajskem v urbanem okolju živelo 60 % prebivalstva in do leta
2030  naj  bi  se  ta  številka  dvignila  na  75  %.  Velemesta  so  pametna  mesta,  kar  pomeni  gosto
naseljena  mesta  z  množičnim nadzorom umetne  inteligence,  kjer  bodo  edini  transport  s  strani
države nadzorovana samovozeča vozila in transportni sistemi, ki vas ne bodo peljali  tja, kamor
država ne bo hotela, da bi šli.  V Avstraliji silijo ljudi v mesta požari in pomanjkanje vode. Lutka
kulta  Greta  Thunberg  je  za  požare  seveda  takoj  okrivila  »podnebne  spremembe«,  vendar  so
avstralski  znanstveniki  priznali,  da  ne  obstaja  niti  en  dokaz,  ki  bi  povezoval  »podnebne
spremembe« s požari ali sušenjem rek. Preden reke dosežejo lokalne skupnosti, jih zajezijo z jezovi,
ki si jih lastijo zasebne korporacije, ki vodo uporabljajo za lastne potrebe, vključno s proizvodnjo
bombaža za kitajske in japonske »investitorje«. Požari so bili od nekdaj del življenja v Avstraliji.
Včasih so jih krotili z nadzorovanimi požigi, s katerimi so ustvarili pregrade, čez katere se požar ni
mogel širiti,  vendar nova politika zelenih to preprečuje, kar se je izkazalo za katastrofo. Zaradi
suma podtikanja požarov so v sezoni 2019/2020 aretirali okrog 200 ljudi; v tem času naj bi zaradi
požarov umrla milijarda živali.

Tisti,  ki  bodo  redčenje  prebivalstva  preživeli,  bodo  živeli  v  visokih,  gosto  naseljenih
mikrostanovanjih v stolpnicah, kjer bodo čipirani, neprestano pod nadzorom umetne inteligence in
sužnji elite, ki bo živela v oddaljenih prestolnicah. Že dr. Richard Day je rekel, da bodo lastniška
stanovanja postala stvar preteklosti in da bo vedno več mladih imelo stanovanja v najemu, saj jih ne
bodo mogli kupiti. Tako bodo prisiljeni živeti v majhnih stanovanjih, kjer ne bo veliko prostora za
otroke. Prav tako bo postalo normalno, da bodo nečlani družine živeli z družinskimi člani. Na koncu
bodo ljudem drugi določili, kje bodo živeli. Agenda 21/2030 promovira visoke stavbe, saj naj bi bile
bolj »okolju prijazne«. Evropska unija je od leta 2020 prepovedala gradnjo enodružinskih hiš. Bivši
newyorški župan Michael Bloomberg je zgradil mnogo ultra majhnih stanovanj v velikosti 27 m2

(9 x 3 m). Načrt je ustvariti gospodarski zlom, da bodo ljudje primorani živeti v takih stanovanjih,
saj si drugih ne bodo mogli privoščiti. V Kaliforniji so sprejeli zakon, da morajo hiše graditi bolj na
gosto – tako, da jih bo na aker prišlo 20 ali več (v nekaterih predelih celo 30). V San Franciscu so
predlagali novo minimalno velikost bivalnega prostora – 14 m2. V Veliki Britaniji obstaja »davek na
spalnico«, zaradi katerega ljudje izgubijo del denarnega nadomestila za vsako prazno spalnico, kar
sili ljudi v vedno manjša stanovanja.

Glavna tarča programiranja s propagando o Agendi 21/2030 so otroci,  ki jim vsiljujejo,  naj kot
normo sprejmejo, da so sužnji. Možgane jim perejo s propagando o »podnebnih spremembah« in
koncem starševstva.  Propaganda deluje  tudi  v  smeri,  da  se  otroke  naperi  proti  staršem,  češ  da
uničujejo svet, v katerem bodo morali oni živeti. Pri tem igra pomembno vlogo UNESCO, ki je
obdobje med leti 2005 in 2015 razglasil kot obdobje, namenjeno učenju vsebine Agende 21. Sledi
del njihove propagande: »V splošnem več visoko izobraženih ljudi z višjimi prihodki porabi več
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virov kot slabo izobraženi, ki imajo manjše prihodke. V tem primeru izobraževanje poveča grožnjo
trajnosti.« Z dvema besedama: umski bolniki. Poleg tega bo otroke vzgajala država in ne več starši,
kar je v romanu Krasni novi svet lepo opisal Aldous Huxley. Pravice in izbire staršev glede otrok so
vedno  manjše  in  vedno  bolj  se  vanje  vtika  država.  Staršem  kradejo  otroke  socialne  službe
(inverzija) in Agencija za varstvo otrok (inverzija). Starši izgubijo otroka, ker zavrnejo cepljenje,
kemoterapijo  ali  obsevanje.  Zmanjševanje  starševskih  pravic  je  le  totalitarni  korak  do  nobenih
pravic in do tega, da bodo otroke proizvajali tehnološko.

GENSKA MUTACIJA

»Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost; v tisto prvo dvomim.« (Albert Einstein)

Vedno več je zakonov, ki otežujejo pridelovanje hrane. Evropska unija je prepovedala hrano kot je
džem ali  marmelada  v  kozarcih  za  večkratno  uporabo,  saj  naj  bi  bili  taki  kozarci  »nevarni  za
uporabo«. Vse, kar vsebuje hranila, označijo kot nevarno – kot je napovedal že dr. Richard Day.
Hrana, ki vsebuje hranila, je tarča Agende 21/2030, saj hočejo korporacije, da jemo njihovo hrano,
ki  je  polna  kemikalij,  antibiotikov  in  rastnih  hormonov.  Gensko  spremenjena  hrana  je  zgolj
nadaljevanje reptilske genske manipulacije človeškega telesa in še eno orodje depopulacije. Genska
manipulacija  človeške  DNK  z  gensko  spremenjenimi  organizmi  vpliva  na  način,  kako  ljudje
sprejemamo in oddajamo informacije ter komuniciramo z resničnostjo. Ljudje vidimo kemikalije
kot nekaj fizičnega, ampak vse je energija in kemikalije so zgolj energijsko popačenje, ki popači
človeška mentalna, čustvena in holografska polja. Gensko spremenjena hrana sproži imunski sistem
podgan tako, kot če bi jih kdo napadel. Jeffrey M. Smith z Inštituta za odgovorno tehnologijo je
povedal, da gensko spremenjena hrana prizadene prebavni trakt in organe, živali se starajo hitreje,
lahko postanejo neplodne, imajo manjše ali neplodne mladiče in večja je njihova smrtnost. Gensko
spremenjena pšenica vsebuje protein gliadin, ki povzroči, da se ljudje zredijo. Ko so ljudje nehali
uživati gensko spremenjeno pšenico, so izgubili med 30 in 70 kg ter pozdravili bolezni imunskega
sistema, alergije, kožne probleme, artritis, migrene in druge bolezni. Prav tako so ozdravile mnoge
živali, potem ko so jih nehali krmiti z gensko spremenjeno hrano.

Monsanto in njegov nadzor nad vladnimi agencijami je omogočil uvedbo gensko spremenjene hrane
in  posevkov  brez  dokazov  o  njihovi  varnosti;  redna  praksa  je  tudi  prehajanje  zaposlenih  med
korporacijami in vladnimi agencijami. V Evropi je Monsanto naletel na odpor, ampak dokumenti
WikiLeaksa dokazujejo,  da se je korporacija maščevala evropskim državam, ki se niso uklonile
njenim zahtevam, tako da je z njimi začela trgovinske vojne. Monsanto, mediji in politiki nimajo
interesa javnosti povedati  resnice o gensko spremenjeni hrani in njenem vplivu na živa bitja in
okolje. Pa razbijmo nekatere mite:

• Genski inženiring naj bi pridelek povečal, vendar se to ni zgodilo niti z eno poljščino.

• Posevki, odporni na herbicide, naj bi uničili plevel, vendar so gensko spremenjeni posevki
povzročili nastanek superplevela in superškodljivcev.
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• Navkljub  trditvam,  da  bo  uporaba  gensko  spremenjenih  organizmov  zmanjšala  število
uporabljenih kemikalij, je situacija ravno obratna.

• Monsanto je trdil, da lahko z genskim inženiringom proizvede posevke, odporne na sušo,
kar se je izkazalo za laž.

• Trditev, da je gensko spremenjena hrana varna, je laž.

Monsanto in prehranski lobiji v ZDA so porabili na milijone dolarjev, da so Američanom preprečili,
da bi vedeli, katera hrana je gensko spremenjena in katera ne. Razlog za to je, da bi ljudje, če bi to
vedeli,  izbrali  alternativo.  Po uvedbi gensko spremenjene hrane se je v ZDA bistveno povečala
neplodnost.  Kult hoče  množično zmanjšati število prebivalstva in število semenčic pri moških je
čisto »po naključju« upadlo za 50 %. Kalifornijsko podjetje Epicyte je leta 2001 patentiralo gen, ki
po zaužitju pri moških in ženskah povzroči neplodnost. Gen povzroči, da imunski sistem proizvede
protitelesa, ki uničijo spermo, in neplodnost je trajna. Znanstveniki v Epicytu so vzeli ta protitelesa
od neplodnih žensk, izolirali gen, ki napade spermo, in ga vsadili v semena koruze. Epicyte sta
kupila Monsanto in Dupont. 

V zadnjih letih  število  čebeljih  kolonij  strmo pada.  To ima hude posledice,  saj  oprašijo  čebele
tretjino svetovnega pridelka. Pozimi leta 2012 je povprečen čebelar izgubil 45 % čebeljih družin.
Namen je uničiti toliko čebel, da njihovo število ne bo zadostovalo za opraševanje. Množično smrt
povzročajo neonikotinoidi in Monsantov herbicid Roundup, insekticidi pa so povezani z množičnim
pomorom ptic. Sydney Cameron je tri leta vodil raziskave o osmih vrstah čebel in ugotovil, da je
njihovo število upadlo za 96 %. Čebele v ZDA so tudi žrtve škropljenja pesticidov z letal, s katerimi
naj  bi  pobili  komarje,  ki  naj  bi  prenašali  virus  zahodnega  Nila.  Kemikalije  v  škropivih  so
možganski  strupi,  ki  jih  povezujejo z  rakom ter  okvarami ledvic in  jeter. Korporacije  v  okolje
spuščajo gensko spremenjene insekte, ne da bi vedele, kakšne bodo posledice. Po glavi mi greje
besede »Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«

Monsanto kontaminira kravje gene s smrtonosno bakterijo e-coli, saj ta proizvaja hormon, ki poveča
mlečnost  tako,  da pospeši  metabolizem.  Ta goveji  rastni  hormon  vbrizgavajo v krave,  kar  ima
zdravstvene posledice za krave in vse, ki uživajo mlečne izdelke. Te posledice so mastitis (infekcija
vimen) in proizvajanje večje količine gnoja, ki se zmeša z mlekom; da bi to pozdravili, je treba
dodati antibiotike. Rastni hormon prav tako poveča vsebnost hormona IGF-1 v mleku, ki povzroča
raka. Večina hrane za dojenčke v ZDA vsebuje mleko s tem rastnim hormonom. Ameriška vlada
nudi brezplačno hrano za dojenčke – seveda le gensko spremenjeno. Lepa definicija evgenike. Večja
podjetja  za  rejo  živali  uporabljajo  Zilmax,  Merckovo  »zdravilo«,  da  živina  v  zadnjih  tednih
življenja proizvede čim več mišic. Zilmax je novo ime za človeško »zdravilo« Zilpatetrol, ki ni bilo
uspešno proti astmi. Merck je preprosto spremenil ime in ga prodal rejcem. Velika tarča Monsanta
je koruza, ki je prisotna v mnogih izdelkih. Gensko spremenjeno koruzo povezujejo z debelostjo,
srčno-žilnimi boleznimi, diabetesom in boleznimi jeter. 90 % koruze, ki raste v ZDA, je gensko
spremenjene. 

Raziskovalna ekipa univerze v Caenu v Franciji je bila prva, ki je izvedla raziskavo o dolgoročnih
učinkih  gensko  spremenjene  hrane  in  Monsantovega  herbicida  Roundup.  Ugotovili  so,  da
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povzročata raka, okvare organov, prezgodnjo smrt in 200–300 % porast velikih tumorjev. Podgane,
ki so dve leti uživale vodo, ki je vsebovala toliko Roundupa, kot je dovoljena količina v pitni vodi,
so poginile bistveno prej kot ostale. Ugotovili so, da so nizke vsebnosti Roundupa v pitni vodi, ki so
znotraj uradno dovoljenih meja, imele hude posledice na zdravje podgan. Zapomnite si sledeče:
IGNORIRAJTE VSE URADNE »VARNE« VREDNOSTI, SAJ SO DEFINIRANE TAKO, DA
LAHKO KORPORACIJE POČNEJO, KAR HOČEJO. TO VELJA ZA VSE: PESTICIDE,
FLUORID, ELEKTROMAGNETNO SEVANJE, VSE!

Superplevel, ki je posledica uporabe Monsantovega Roundupa, uničuje kmetovanje, kar sili ljudi s
podeželja in vodi v lakoto. Odziv Monsanta je pričakovan: škropite še z močnejšimi herbicidi in še
pogosteje. To je bila past od začetka – narediti ljudi odvisne od gensko spremenjenih posevkov, ki
so odvisni od Roundupa. Kmetje so ob posel, sledi pomanjkanje hrane ter lakota in ljudje se izselijo
z zemlje. V Indiji zaradi propada pridelka in stroškov Monsantovih strupov vsake pol ure en kmet
naredi samomor. Kar je Monsanto storil v Indiji, sedaj načrtuje v Afriki s podporo psihopata Billa
Gatesa in pevca Bona. Poskusili so tudi že z gensko spremenjeno travo na igriščih za golf, otroških
igriščih in v parkih. Herbicid Roundup uporabljajo na zasebnih vrtovih, tratah, ob robovih cest, tirih
in šolah. Monsanto je celo hotel označiti Roundup kot »biorazgradljiv«. Človek ne najde besed.

Mike Adams je na svoji spletni strani www.naturalnews.com napisal članek o »ekološko pridelani«
hrani s Kitajske. Gre za protislovje, saj so reke na Kitajskem tako onesnažene, da se je v njih smrtno
nevarno  kopati  in  četrtina  Kitajcev  umre  za  rakom.  Ameriško  Ministrstvo  za  kmetijstvo  ima
ekološke standarde, ki pa ne vključujejo mejnih vrednosti za živo srebro, svinec, kadmij, arzen,
aluminij  in  sintetične  kemikalije.  Ekološki  certifikat  potrjuje,  da  kmetje  pridelkom ne  dodajajo
pesticidov,  herbicidov,  gnojil  na  osnovi  nafte,  kovin  ali  sintetičnih  kemikalij  ter  da  zemlja  ne
vsebuje teh snovi. Ta certifikat ne naslavlja okoljskih virov onesnaževanja kot so onesnažena voda
za namakanje ali radioaktivni odpadki iz bližnjih tovarn. Kmet lahko uporablja onesnaženo vodo,
pa bodo izdelki še vedno dobili certifikat »ekološko pridelano«. Ekološko kmetovanje v čistem
okolju proizvede čisto hrano, tisto v onesnaženem pa onesnaženo in Kitajska je eno izmed najbolj
onesnaženih okolij na svetu. Za večino superhrane v ZDA se uporabljajo surovine s Kitajske, pa
tudi prehranska dopolnila, vitamini in zelišča so narejena iz kitajskih sestavin. Mimogrede, pogosta
sestavina kruha z imenom L-cistein, ki jo najdemo tudi v zamrznjenem testu, izvira iz človeških las,
ki jih na Kitajskem pometejo s tal. Bi kdo sendvič?

SVET PAMETNIH NAPRAV (IN NEUMNIH LJUDI)

»Bistrost brez modrosti je najbolj uničujoča sila na Zemlji.« (David Icke)

»Dejstva ne nehajo obstajati, ker jih ljudje ignorirajo.« (Aldous Huxley)

Danes  kar  mrgoli  pametnih  naprav:  imamo  pametne  telefone,  tablice,  pametne  ure,  pametne
zapestnice, pametne televizije, pametne merilnike, pametne kartice, pametne avte, pametne ceste,
pametne  avtoceste, pametne  tablete,  pametni  prah,  pametne  obliže,  pametne  kontaktne  leče,
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pametne pločnike, pametne ulice, pametna mesta itd. Vse pametne naprave so zasnovane tako, da
komunicirajo in se sinhronizirajo z  drugimi pametnimi napravami,  kar  ustvarja  globalno mrežo
tehnoloških brezžičnih komunikacij, znano pod imenom pametno omrežje. Pametno omrežje se bo
s telesom povezalo prek mikročipa, ki bo deloval v istem frekvenčnem razponu kot možgani in
DNK; cilj je, da se bodo možgani in DNK uglasili na pametno omrežje namesto na zemeljsko –
Schumannovo – resonanco. Ko se bo to enkrat zgodilo, bodo ljudje zgolj računalniški terminali, ki
se bodo odzvali na podatke, ki bodo prišli iz pametnega omrežja. Pametno omrežje bo omogočalo,
da bo celotno človeštvo nadzorovano iz ene točke – Izraela. 

Začetek leta 2019 je imelo telefon več kot 5 milijard ljudi in pametni telefon več kot 2,5 milijarde
ljudi;  pametni  telefon  je  najhitreje  prodajana  naprava  v  zgodovini.  Pametni  telefoni  uničujejo
človeško  komunikacijo,  saj  se  središče  interakcije  premakne  v  interakcijo  s  tehnologijo.  To  je
priprava na to, da bodo ljudje za svojega boga sprejeli tehnologijo, tako kot so to storili reptili.
Pametni  telefoni  lahko  oblastem kadarkoli  sporočijo  vašo  lokacijo;  v  njih  je  mogoče  vdreti  s
pomočjo lažnih »telefonskih stolpov« STINGRAY, ki oponašajo oddajnike za mobilne telefone in
telefoni  se  povežejo  z  njimi,  misleč,  da  gre  za  bazno  postajo.  Organi  pregona  to  tehnologijo
uporabljajo po celem svetu.

Raziskava možganske aktivnosti v Kanadi je pokazala, da se je povprečen razpon pozornosti po
revoluciji mobilne telefonije zmanjšal na vsega 8 sekund – manj od zlate ribice – in da bistveno
manj otrok bere knjige. Kako lahko ljudje razumejo pravo naravo stvari in povežejo pike v sliko, če
je njihov razpon pozornosti krajši od razpona zlate ribice? Ne morejo in to je namen. SMS-govorica
in  družabna  omrežja  so  na  prvi  bojni  črti  v  vojni  proti  pozornosti.  SMS-govorica  je  primer
orwellovskega  novoreka,  jezika,  ki  je  zamenjal  obsežno  besedišče  staroreka.  Raziskovalci  so
ugotovili, da imajo možgani sposobnost spreminjanja (plastično možganov) in da se še posebej hitro
spreminjajo  zaradi  pametnih  naprav,  interneta,  družabnih  omrežij  in  načina,  kako  sprejemajo
informacije.  Mobilni  telefon  povzroča  zasvojenost,  saj  se  možgani  navadijo  na  stalno  količino
elektronskih/elektromagnetnih/digitalnih dražljajev. Mlade tehnologija vedno bolj vleče v virtualni
svet, saj je načrt, da bo človeštvo prek povezave z umetno inteligenco stalno živelo v virtualnem
svetu. Pametne naprave zmanjšajo sposobnost abstraktnega razmišljanja, kar je značilnost desne
hemisfere možganov.  Posnetki MRI so pokazali, da pri najstnikih zaradi obsežne uporabe interneta
odmirajo deli možganov. Internet povzroči, da se možgani preoblikujejo tako, da se začnejo zanašati
na asociativno razmišljanje; posledica tega je, da ljudje niso več sposobni brati in pisati dolgih in
kompleksnih  besedil  ter  da  postajajo  čedalje  bolj  neumni.  Raziskave  kažejo  tudi,  da  ljudje
sprejmejo in dojamejo več informacij, če berejo papirnate knjige kot pa če berejo e-knjige in otroci,
ki v šoli uporabljajo računalnik namesto tradicionalnih knjig, dosegajo pri branju in matematiki
nižje ocene. Nicholas Carr je ugotovil, da internet preprečuje globlje in bolj ustvarjalno razmišljanje
ter sočutje.  Videoigre povzročijo,  da postanejo ljudje manj občutljivi  na nasilje,  saj  možgani in
podzavest  ne  ločita  med  resničnostjo  in  simulacijo.  Nasilje  je  še  ena  oblike  psihopatije  –
pomanjkanje sočutja do žrtev.  Anketa med lastniki konzole Xbox je pokazala,  da  jih  kar 72 %
podpira več napadov z droni na domnevne teroriste.

14Cilj družabnih omrežij je, da ljudje ne komunicirajo več z drugimi ljudmi na štiri oči, ampak prek
tehnologije, tako da umetna inteligenca v napravi služi kot kanal (to je še stopnjevala »pandemija

14 Na temo družabnih omrežij priporočam ogled dokumentarca Plugged In: The True Toxicity Of Social Media 
Revealed.
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covid-19«). Ljudje na visokih položajih v izprijenih podjetjih kot je Facebook so javno razkrili,
kako so se Zuckenberg in njegovi pajdaši namenili, da bi zasvojili uporabnike Facebooka, da bi ga
uporabljali čim več časa. Sean Parker, prvi direktor Facebooka in sedaj njegov kritik, pravi, da je bil
namen družabnega omrežja, da ljudje na njem preživijo čim več časa in da mu posvetijo čim več
pozornosti. Facebook in druga družabna omrežja najemajo »inženirje za pozornost«, ki uporabljajo
iste  tehnike  kot  v  igralnicah,  da  bi  platforme  zasnovali  tako,  da  bodo  povzročile  čim  večjo
zasvojenost.  Danes  otroci  na  digitalnih  medijih  (pametni  telefon,  računalnik,  igralne  konzole,
pretočne  storitve)  dnevno preživijo  od 10 do 12 ur,  odrasli  skoraj  6.  To lahko delno pojasnijo
tehnike,  ki  jih družabna omrežja uporabljajo in ki povzročajo dopaminsko mrzlico. Dopamin je
hormon, ki pripomore k dobremu počutju in deluje kot sistem nagrajevanja, od katerega lahko ljudje
postanejo odvisni. Osebe, ki iščejo užitek v drogah, alkoholu ali hrani, potrebujejo vedno večjo
dozo dopamina. Droge kot je kokain povišajo stopnjo dopamina ter spremenijo obnašanje ljudi in
Facebook ter druga psihopatska podjetja izkoriščajo dopaminsko mrzlico, da naredijo uporabnike
odvisne od njihovih spletnih strani (do dopaminske mrzlice pride,  ko npr. na Facebooku dobite
všeček). Tako začnejo ljudje, ki hrepenijo po dopaminu, objavljati le stvari, ki jim prinesejo všečke,
kar spremeni njihovo obnašanje in ljudje začnejo svoja mnenja spreminjati, da postanejo mnenja
večine. Raziskave so pokazale, da kadar se na telefonu pokaže obvestilo ali všeček, lahko pride do
400  %  povišanja  dopamina,  kar  je  malce  manj  kot  pri  kokainu.  Del  zasvojenosti  je  tudi
zaskrbljenost glede tega, kaj si o objavi mislijo drugi in kako se bodo nanjo odzvali, kar je ravno
nasprotje  od  svobode,  ki  je  v  tem,  da  ti  je  vseeno,  kaj  si  o  vas  mislijo  drugi.  Če je  vaš  cilj
priljubljenost, potem izgubite edinstvenost in postanete del črede. Če se primerjate z drugimi in
njihovimi mnogokrat zlaganimi »popolnimi« življenji, kot jih predstavljajo na družabnih omrežjih,
to  vodi  v  depresijo,  izgubo  samozavesti  in  občutek  nezadostnosti.  Otroci  in  mladostniki  –  ne
dopustite, da vas definirajo drugi, ampak definirajte sami sebe. Raziskave kažejo, da več časa kot
ljudje zapravijo na družabnih omrežjih, bolj izolirani in osamljeni postanejo. 

Pametni telefoni in družabna omrežja so orodja za spreminjanje obnašanja ljudi. Družabna omrežja
so temelj tehnokracije in v dobi družabnih omrežij se je med mladimi povečala depresija, tesnoba in
število samomorov. Število najstnikov v Angliji in Walesu, ki so naredili samomor, se je med leti
2010 in 2017 povečalo za 67 %; število samomorov v ZDA med puncami do 17. leta starosti se je
dvignilo za 50 % in med fanti za 30 %; tesnoba pri mladostnikih se je v 25 letih dvignila za 70 %;
število otrok in mladih z duševnimi motnjami se je od leta 2009 do leta 2020 več kot podvojilo;
med leti 2016 in 2019 se je število mladih, ki so jih sprejeli v bolnišnico zaradi motenj hranjenja,
skoraj podvojilo.  Družabna omrežja je kult  ustvaril zato, da bi v ljudeh ustvarila psihozo, ki je
definirana kot huda duševna motnja, ki tako ovira misli in čustva, da človek izgubi stik z zunanjo
resničnostjo. Ko človek enkrat izgubi stik z zunanjo resničnostjo, bodo to luknjo nadomestili z novo
resničnostjo – tehnokracijo in asimilacijo človeka z umetno inteligenco.

Samsungove pametne televizije lahko prisluškujejo pogovorom oseb, ki so v istem prostoru kot
televizija (o takih napravah je že leta 1948 pisal George Orwell – imenoval jih je »telezasloni«). To
je  napisano v  drobnem  tisku,  ki  pa  ga  večina  ne  prebere.  Poleg  tega  so  oglasi  na  pametnih
televizijah posebej prikrojeni glede na oddaje, ki jih gledalec gleda. Podrobnosti o vsem, kar se
gleda; o zasebni zbirki videoposnetkov in o vsakem gumbu, ki ga uporabnik pritisne, se prenesejo
na  sedež  Samsunga  v  Južni  Koreji.  Tudi  če  uporabnik  spremeni  nastavitve,  da  bi  pošiljanje
podatkov onemogočil, se vdor v zasebnost nadaljuje. Dokumenti WikiLeaksa kažejo, da lahko CIA
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dostopa  do  iPhonov,  pametnih  telefonov  z  operacijskim  sistemom  Android  in  Samsungovih
pametnih  televizij;  prav  tako  lahko  vdre  v  brezžične  usmerjevalnike  in  dostopa  do  datotek  na
računalniku.  Amazonov  zvonec  Ring  s  kamero  promovirajo  kot  zaščito  za  dom  in  nekaj
prikladnega, ne povejo pa, da sodeluje Ring s 600 agencijami organov pregona v ZDA ter tako
potihoma gradi nacionalno omrežje nadzora.

Cilj  je  komunikacija  med čipi,  vgrajenimi  v ljudi  in  naprave.  Namen je,  da  bodo s  pametnim
omrežjem prek mikročipa povezani vsi ljudje. Kdor bo redčenje prebivalstva preživel, bo naseljen
na prenatrpanih območjih velemest, kjer bo stalno pod nadzorom. Vse domače naprave bodo imele
vgrajen mikročip, s katerim bodo komunicirale z nadzornim centrom. Tako bo veliki brat vedel,
kdaj ste odprli hladilnik, se tuširali, šli spat, uporabili računalnik, koliko ljudi je v stanovanju in v
katerem prostoru se nahajajo ter po želji zmanjšal gretje ali izključil hladilnik. Kult si prizadeva, da
bi celoten planet pokril z brezžičnim signalom, kar bo omogočilo internet stvari, ki bo oddajal v
frekvenčnem razponu človeških možganov. Ko bodo ljudje enkrat čipirani in povezani z internetom,
bo internet stvari postal internet vsega.

V središču  interneta  stvari  je  pametno  omrežje,  del  katerega  so  pametni  merilniki15.  Pametne
merilnike upravičujejo s  »podnebnimi spremembami« in varčevanjem z energijo,  medtem ko je
pravi razlog nadzor. Pametni merilniki so uradno »inteligentno digitalizirano energijsko omrežje za
optimalno zagotavljanje elektrike od vira do porabnika«. Jerry Day, strokovnjak za elektroniko iz
Kalifornije, pravi, da lahko pametni merilniki:

• identificirajo električne naprave v prostorih in zaznajo, kdaj delujejo, kar omogoča vdor v
zasebnost.

• spremljajo zasedenost gospodinjstva in aktivnosti v njem, kar je kršitev pravic o varnosti
doma.

• oddajajo brezžičen signal, ki ga lahko prestrežejo nepooblaščene in neznane osebe.

• beležijo  podatke  o  dnevnih  navadah  in  aktivnostih  stanovalcev  ter  jih  shranijo  v  trajne
podatkovne baze, do katerih lahko dostopajo nepooblaščene osebe.

• s pomočjo podatkovnih baz ustvarijo trajno zgodovino aktivnosti v gospodinjstvu po dnevih,
da pridobijo podroben pregled nad življenjem stanovalcev.

Do  teh  podatkovnih  baz  lahko  dostopajo  kriminalci,  organi  pregona,  hekerji,  zaposleni  pri
električnih  podjetjih  in  izsiljevalci.  Pametni  merilniki  so  po  definiciji  naprave  za  nadzor,  saj
snemajo in shranjujejo zasebne aktivnosti in obnašanje brez privolitve ali vedenja ljudi, s čimer
kršijo zakonodajo o zbiranju in shranjevanju podatkovnih baz z zasebnimi informacijami. S temi
podatki lahko ugotovijo zdravstveno stanje, spolno aktivnost, lokacijo in število ljudi v hiši, število
prostih  sob, osebne informacije  in  navade stanovalcev.  Trditev,  da pametni  merilniki  zmanjšajo
porabo  energije,  je  laž,  saj  izkušnje  kažejo  ravno  nasprotno;  prav  tako  se  je  veliko  pametnih
merilnikov vžgalo, skupaj z njimi pa je v mnogih primerih pogorela tudi hiša. Ko se je poraba
energije naenkrat močno povečala, so ljudem zaradi suma kriminalne dejavnost že izvedli racije.

15 Na temo pametnih merilnikov priporočam ogled dokumentarca Take Back Your Power.
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Pametni  merilniki  oddajajo  ekstremno  nizka  (ELF)  elektromagnetna  polja;  ljudje  poročajo  o
migrenah, utrujenosti,  slabosti,  nezmožnosti  odločanja,  izgubi las, bolečinah v mišicah in okrog
srca, zadihanosti, spolnih problemih in zmanjšani laktaciji pri doječih ženskah. Pametni merilniki
niso nikoli izključeni in tako so ljudje neprostovoljno izpostavljeni sevanju, ki poškoduje DNK,
vodi v njeno mutacijo in raka. Tako kot mikročipi tudi pametni merilniki ne le sprejemajo, ampak
tudi oddajajo informacije, ki so v frekvenčnem razponu človeških možganov in tako lahko ljudem
vsadijo zaznave o svetu in resničnosti. Kdor zavrača pametne merilnike, mu grozijo, da mu bodo
izklopili  elektriko.  Ljudem  se  celo  priplazijo  v  stanovanje,  ko  jih  ni  doma,  da  jim  merilnike
namestijo. 

Obstajajo že pametna/ekološka mesta, kar je le drug izraz za območja za človeško poselitev Agende
21/2030.  Pametna  mesta  so  mesta,  kjer  čipi  in  nanočipi  pod  vodstvom  umetne  inteligence
nadzorujejo vse.  Nekatera pametna mesta gradijo na novo;  spet druga bodo preuredili,  da bodo
postala pametna (npr. Glasgow na Škotskem). V Južni Koreji gradijo pametno mesto New Songdo;
na Kitajskem in v Indiji nameravajo po njegovem vzoru zgraditi dvajset pametnih mest. V Saudovi
Arabiji na obali Rdečega morja gradijo pametno mesto  (projekt NEOM) v vrednosti 500 milijard
dolarjev, ki bo 33-krat večje od New Yorka. 

MOBILNO OMREŽJE 5G16

»Kadar se ljudem ne glede na nasprotovanje nekaj vsili, gre za agendo.« (David Icke) 

Pri tehnološkem prevzemu človeškega uma in uvedbi pametnega omrežja pod vodstvom umetne
inteligence je ključna uvedba mobilnega omrežja 5G. Omrežje 5G ni le nadgradnja omrežja 4G oz.
naslednja generacija mobilnega omrežja. Omrežje 5G deluje na povsem novih frekvencah, ki jim
pravimo milimetrski  valovi,  in  oddaja  s  frekvencami  med 30 in  300 GHz.  Te  frekvence  bodo
bombardirale človeka, živali in naravo z 90 milijardami elektromagnetnih valov na sekundo. Glede
na to, koliko ljudi je že sedaj bolnih, si lahko mislite, za koliko se bo njihovo število povečalo po
uvedbi  omrežja.  Ameriški  senator  Richard  Blumenthal  je  na  zaslišanju  predstavnikov
telekomunikacijske industrije na kapitolskem griču vprašal, koliko denarja je telekomunikacijska
industrija  porabila  za  uradne  in  neodvisne  raziskave  o  zdravstvenih  posledicah  omrežja  5G.
Odgovor: niti centa. Na stotine zdravnikov in znanstvenikov opozarja na katastrofalne posledice za
zdravje,  ampak  telekomunikacijska  industrija  noče,  da  bi  ljudje  do  teh  informacij  prišli.
Mednarodno  združenje  zdravnikov  za  okolje  se  je  pridružilo  več  kot  200  zdravnikom  in
znanstvenikom pri pozivanju, naj se uvajanje omrežja 5G ustavi. Neodvisnih raziskav niso naredili
zato, ker bi pokazale, da imajo frekvence omrežja 5G negativen vpliv na zdravje in zato njegove
uvedbe ne bi dovolili; ker pa je 5G ključen za delovanje pametnega omrežja in agende, se ga uvaja.
Kitajska vodi v uvajanju mobilnega omrežja  5G in že govori o omrežju 6G, ki  bo uporabljalo
teraherčne valove. Raziskava iz Sovjetske zveze je že leta 1974 opisala vpliv milimetrskih valov
(kar  danes  imenujemo  5G)  na  »viruse«  in  patogene  ter  njihov  negativen  vpliv  na  proces

16 Na temo omrežja 5G priporočam ogled dokumentarcev 5G Apocalypse: The Extinction Event in The 5G Trojan 
Horse.
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razmnoževanja.  Tom Wheeler, ki je bil leta 2016 predsednik Ameriške komisije za komunikacije
(FCC), ki naj bi ljudi varovala pred nevarnostmi tehnologij kot je 5G, je povedal, da ne bodo čakali
na standarde. Poleg tega telekomunikacijska industrija pri »varnosti« upošteva le termalne učinke
elektromagnetnega sevanja, vse ostale, ki so bolj nevarni, pa ignorira.

Telo in možgani so elektromagnetno polje, ki komunicira in informacije obdeluje električno. Vsaka
frekvenca,  ki  to  električno in  elektromagnetno harmonijo zmoti,  povzroči  fizično in  psihološko
bolezen in močnejša kot je frekvenca, večja je motnja. Kult to ve, vendar mu je vseeno za ljudi in
hoče doseči ta učinek v vojni proti človeštvu. Bolezni so izraz določenih frekvenc in če oddajaš take
frekvence,  lahko  razširiš  bolezen  brez  kemikalij  in  neposrednega  človeškega  stika  ter  oslabiš
imunski  sistem.  Martin  Pall,  profesor  biokemije  in  osnovnih  medicinskih  ved  na  Univerzi  v
Washingtonu, pravi, da bo omrežje 5G bolj kot ljudi prizadelo insekte in ostale členonožce, ptiče,
manjše sesalce in dvoživke. Prav tako bo negativno vplivalo na drevesa, kar bo vodilo v okoljsko
katastrofo.  Brezžična omrežja  zaustavljajo rast  rastlin  in  5G bo negativno vplival  na naravo in
pridelovanje hrane. Podnebni kult, ki ga toliko skrbi prihodnost planeta, straši s »preveč ogljikovega
dioksida«, medtem ko popolnoma ignorira posledice omrežja 5G in vidi tehnologijo kot nekaj, kar
bo rešilo svet.

Nekatere posledice izpostavljenosti omrežju 5G so: mutacija DNK (vodi v raka) in katastrofalne
posledice  za  duševno,  čustveno  in  telesno  zdravje;  neplodnost,  poškodbe  zarodkov  in  splavi;
problemi s srcem, oksidativni stres (vodi v zgodnejše staranje),  propad genskega sklada, motnje v
celičnih  sistemih,  preprečevanje  nastanka  melatonina  (vodi  v  probleme  s  spanjem  in  raka),
vedenjske motnje (izguba spomina), krvavitve iz nosu, Alzheimerja, depresijo in apatijo. Omrežje
5G ravno tako povzroči, da se odpre krvno-možganska pregrada, kar strupom omogoči, da prodrejo
v možgane. Cilj napadov na krvno-možgansko pregrado je, da bodo lahko v možgane vdrli nanočipi
v obliki pametnega prahu (iz kemičnih sledi  ali cepiv), ki bodo  vplivali na delovanje človeških
možganov. Glavna tarča omrežja 5G je koža, ki je sprejemnik in oddajnik informacij ter vpije 90 %
mikrovalov;  oči, testisi, periferno živčevje in znojnice. Isti deli kože, kot omogočajo potenje, se

odzivajo  na  sevanje  omrežja  5G.  Znojnice  na koži,  ki  delujejo  kot  antene,  se  odzivajo  na
elektromagnetna polja in omrežje 5G jih bo naredilo še bolj prevodne.  Omrežje 5G je, tako kot
ostala brezžična omrežja, še eno od orožij za iztrebljanje prebivalstva – zakaj bi ga sicer uvajali, ko
pa ni nikoli bil testiran za zdravje in mu toliko neodvisnih strokovnjakov nasprotuje?

Ameriška raziskovalka Lena Pu poziva k prepovedi brezžičnih omrežij in omrežja 5G na šolah. Na
eni izmed šol je analizirala kri učiteljice in pravi, da je izgledala tako slabo, kot še pri nikomur. Kri
je bila rjava, lepljiva in strjena. Kaj se dogaja s krvjo učencev na šolah, kjer je na voljo brezžično
omrežje (ne glede na to ali ga uporabljajo ali ne)? Kri je tekočina in učinek brezžičnih omrežij
nanjo postane jasen, če vemo, da delujejo brezžična omrežja na istih frekvencah kot mikrovalovne
pečice, ki so zasnovane tako, da energizirajo vodne molekule. Iz česa sestoji človeško telo? 70 % iz
vode.  Mikrovalovi  izsušijo  hrano  in  brezžična  omrežja  izsušijo  (dehidrirajo)  človeka  (tudi
samovozeča vozila delujejo v valovnem pasu, ki vpliva na vodo). Lena je ugotovila tudi, da lahko
oddajniki za brezžična omrežja spreminjajo frekvenco, kar pomeni, da če uradno oddajajo na eni
frekvenci, lahko neuradno na drugi. Pametno omrežje je kanal za oddajanje frekvenc in tisti, ki ga
upravlja, odloča o tem, kakšne frekvence oddaja.
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Omrežje 5G oddaja v istem frekvenčnem razponu kot orožje, ki ga uporablja vojska, da razprši
množice. Tehnologija se imenuje Active Denial System in povzroča na koži občutek vročine – kot bi
koža gorela. Po vzpostavitvi omrežja 5G bodo ulice in domovi postali kot mikrovalovne pečice. Če
kult pozna frekvence, na katerih posameznik oddaja, je ljudi z njimi mogoče ciljati. Kult si kar
naprej  izmišljuje  izgovore,  da  zbira  DNK  ljudi  (testi  za  »covid-19«),  s  katero  dobi  točno  to
informacijo. Mnogo ljudi trdi, da jih globoka država trpinči s frekvencami in taki posamezniki se
imenujejo »ciljani posamezniki«. Pravijo, da so njihove misli in zaznave ustvarjene tehnološko.

Kratka valovna dolžina valov omrežja 5G pomeni, da ne potujejo daleč in skozi fizične objekte kot
so stavbe ali drevesa, zato v zadnjem času po mestih sekajo popolnoma zdrava drevesa. Gre za tista
drevesa,  ki  iz  atmosfere  absorbirajo  ogljikov  dioksid.  Eden  od  razlogov  za  sekanje  dreves  je
priprava  na  samovozeča  vozila,  ki  potrebujejo  neprekinjeno  povezavo  5G.  Kratek  doseg valov
pomeni,  da  bo  za  delovanje  omrežja  potrebno  veliko  število  majhnih  oddajnikov,  ki  bodo
postavljeni  blizu  eden  drugega;  ocenjujejo,  da  naj  bi  postavili  enega  na  vsakih  12  stavb,  tudi
neposredno  pred  domovi  in  otroškimi  spalnicami (npr.  v  mestu  Thousand  Oaks,  kjer  je  sedaj
140 oddajnikov, jih bo za omrežje 5G treba postaviti med 4.000 in 5.000). Omrežje 5G bo iz vesolja
ravno tako oddajalo 20.000 satelitov, za kar se lahko med drugim zahvalimo Elonu Musku, Googlu
in Facebooku. 

INTEL IZRAEL INSIDE

Pametno omrežje bodo iz Izraela, ki je njihov operativni center, nadzorovali sabatajski frankisti in
ultra  sionisti.  To je  razlog,  da je  Izrael  postal  ena največjih  velesil  v  kibernetski  tehnologiji  in
kibernetski »varnosti«. Mobilni telefon je leta 1973 izumil jud Martin Cooper. Podjetje Qualcomm,
ki ga je soustanovil ultra sionist Irwin M. Jacobs, je največji proizvajalec čipov za mobilne telefone
in skupaj z drugimi na čelu uvedbe omrežja 5G. Izrael je v središču agende pametnega omrežja in
tehnologije za nadzor nad človeštvom. To je razlog, da imajo vsi največji tehnološki velikani (Intel,
Microsoft, IBM, Google, Apple, HP, Cisco Systems, Motorola in Facebook) oddelek za raziskave in
razvoj  v Izraelu.  Center  izraelske kibernetske in  internetne operacije  je  kibernetski  kompleks  v
mestu  Beersheba. Hočete nasprotovati uvedbi pametnega omrežja? Sedaj veste, zakaj ima Izrael,
državica z zgolj 8 milijoni prebivalcev, enega največjih arzenalov jedrskega orožja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je rekel, da svetovno gospodarstvo poganja internet, za kar je
potrebna kibernetska zaščita (za sabatajske frankiste to pomeni infiltracijo oz. dostop do) bančnih
računov, zasebnosti, komunikacij, daljnovodov, električnih omrežij, semaforjev, voznih redov itd.
Izrael ima kapaciteto, da prek zadnjih vrat v programski opremi nadzoruje vse navedeno. Zakaj bi
podjetje Intel, ki ima tesne vezi z Izraelom, v vse računalnike po letu 2008 z Intelovim procesorjem
vgradilo enoto, ki lahko upravlja računalnik in jo ni mogoče izključiti? Zakaj, če ne za zunanji
nadzor  nad  vsemi  računalniškimi  sistemi?  Intel  Management  Engine  je  avtonomen  sistem,
računalnik znotraj računalnika, ki ga poganja lasten operacijski sistem MINIX in ki ga protivirusni
programi in programi za iskanje škodljive programske opreme ne zaznajo, prav tako pa zaobide
požarni zid. Intel Management Engine lahko dostopa do celotnega trdega diska, omogoča dostop do
gesel in tipk, ki jih pritisnete, in povzroči, da se računalnik ugasne.  Poleg tega so raziskovalci v
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Intelovih procesorjih  našli  še eno ranljivost  – ZombieLoad – ki omogoča dostop do zgodovine
spletnega brskalnika, gesel, ključev za enkripcijo diska in drugih občutljivih podatkov. Ranljivosti
naj ne bi bilo mogoče odpraviti brez izgube zmogljivosti procesorja. Zamislite si, kakšno moč ima
tisti, ki nadzoruje vse računalniške sisteme.

Zakaj ne bi Izrael ustvaril enega najbolj učinkovitih obveščevalnih omrežij na svetu, če ima prek
zadnjih vrat dostop do obveščevalnih sistemov drugih držav, zlasti ZDA? Agente izraelske vojske in
Mosadove  agente  pod  pretvezo  »zasebnih  podjetnikov«  pošiljajo  v  globalno  tehnološko  in
internetno  industrijo.  Agenti  nesejo  s  sabo  »inovacije«,  ki  so  jih  dobili  od  izraelskih  vojaško-
obveščevalnih programov, ki prek zadnjih vrat deloma dobijo »navdih« od  ustvarjalnosti drugih
ljudi. Izraelsko tehnologijo od »zasebnih podjetnikov«, ki potem zaženejo startup podjetja, kupijo in
uporabljajo vlade, vojske, obveščevalne službe, tehnološka podjetja in posamezniki. Na ta način
imajo  izraelska  vojaška  in  obveščevalna  omrežja  prek  zadnjih  vrat  dostop  do  in  nadzor  nad
tehnologijo, ki jo uporablja na milijarde ljudi. 

Število izraelskih tehnoloških start-up podjetij v New Yorku se je med leti 2013 in 2017 povečalo za
petkrat. Za obratovanje pametnega omrežja so bistvenega pomena kvantni računalniki in Izrael je na
čelu kvantnega računalništva s podjetjem Quantum Machines, ki ima sedež v Tel Avivu. Kvantni
računalniki omogočajo Izraelu še večji potencial za manipulacijo ameriških računalniških omrežij.
To vsebuje tudi dostop do ameriškega sistema glasovanja na volitvah in trditve, da se v ameriške
volitve vmešava Rusija, služijo le odvračanju pozornosti od manipulacije Izraela.

Izrael je pomemben globalen igralec v tehnologiji pametnih omrežij in nadzora ter bo na vodilnem
položaju slej ko prej zamenjal Silicijevo dolino. Tehnološki velikani kot so Google, Microsoft in
Intel v Izrael selijo na tisoče delovnih mest in vanje vlagajo milijarde dolarjev. V senci je Izrael že
prevzel  primat  z  judovskimi  lastniki  tehnoloških  velikanov  kot  so  Mark Zuckenberg  in  Sheryl
Sandberg (Facebook), Sergey Brin in Larry Page (Google), Susan Wojcicki (YouTube), Barry Diller
(Vimeo), Arthur D. Levinson (Apple), Elon Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink) in Ray Kurzweil.
Paul Singer naj bi načrtoval nakup Twitterja in z vodilnega položaja odstranil Jacka Dorseya. Če
pride  do  tega,  bo  Twitter  postal  še  večje  orodje  za  cenzuriranje  kritike  in  izpostavljanja
ultrasionizma, Izraela in agende. Kakšna koncentracija moči v 0,2 % svetovne populacije. 

Sabatajski frankisti,  ki nadzorujejo Izrael,  imajo potencial  za manipulacijo in nadzor nad vsemi
računalniškimi  sistemi;  nad  informacijami,  ki  jih  ljudje  vidijo  in  slišijo  (Google,  YouTube,
Facebook itd.); nad vso vojaško tehnologijo, ki je povezana z internetom,  in nad  (avtonomnimi)
avtomobili.  Sesujejo  lahko finančne trge  in  povzročijo,  da  »denar«  izgine.  Prek  mikročipov  in
umetne inteligence bodo imeli nadzor nad zaznavami ljudi in bodo prevzeli svet s pomočjo interneta
vsega, ko bodo vse stvari z njim enkrat povezane. Izrael prav tako načrtuje lastno brezgotovinsko
valuto »digitalni šekel«.

V načrtu je, da bo kult nadzoroval pametno omrežje iz središčne točke – Izraela (Jeruzalema in
Beershebe). To je povezano s prastarim prepričanjem, da bo judovski »mesija«, ki bo vladal svetu,
vladal  iz  Jeruzalema.  Kult  je  z  judovske perspektive zasnoval  agendo tako,  da se zdi,  da sledi
biblični prerokbi in prastari legendi, kar mnogi razumejo kot izpolnite »božje volje«. Jeruzalem bo
postal center globalne tehnokratske svetovne vlade.
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DRUŽBENO-KREDITNI SISTEM

»Če poznaš cilj, boš videl korake do njega.« (David Icke)

Distopično družbo,  v katero hočejo popeljati  zahodni  svet,  lahko vidimo na primeru družbeno-
kreditnega  sistema  na  Kitajskem.  Družbeno-kreditni  sistem  na  vseh  področjih  življenja  do
potankosti določa, kako se morajo ljudje obnašati in jim glede na obnašanje dodeli ali odvzame
kreditne točke. Obnašaj se tako, kot določi vlada, in točke dobiš; obnašaj se drugače in točke ti
odvzamejo. Ko padeš pod določen prag, sledijo posledice. Do konca leta 2018 so kitajska sodišča
»diskreditiranim« državljanom prepovedala  nakup letalske  vozovnice  17,5 milijonkrat  in  nakup
vozovnice  za  vlak  5,5 milijonkrat.  Kreditni  sistem je  zasnovan tako,  da lahko zaupanja vredni
državljani  grejo,  kamor  jih  je  volja,  medtem  ko  »diskreditiranim«  državljanom  onemogoča
potovanje, kolikor je možno. Naredi, kot ukažemo, ali pa te bomo uničili.  Na milijone kamer s
tehnologijo  za  prepoznavanje  obraza  lahko  locira  posameznika  v  največ  nekaj  minutah.
Predstavljajte si potencial za diktaturo, ko bo enkrat vzpostavljeno pametno omrežje in ko bo vse
nadzorovala  umetna  inteligenca.  Se  hočete  upreti  sistemu?  Potem bodo  vrata  za  vas  zaprta  –
dobesedno. 

Še en del agende je univerzalni temeljni dohodek. Motivacija v ozadju univerzalnega temeljnega
dohodka ni dobrosrčnost kulta, ampak nadzor. Na milijarde ljudi bo prisiljenih na nižje stopnice
piramide Iger lakote z manipulacijo finančnega sistema, uničenjem skupnosti in priložnosti za delo
s strani korporacij ter z uničenjem delovnih mest s strani umetne inteligence. Nizek univerzalni
temeljni dohodek brez druge možnosti za zaslužek = družba Iger lakote. Zamenjava ljudi z umetno
inteligenco pomeni, da bo še več denarja šlo v žepe manjšega števila ljudi, saj umetni inteligenci ni
treba  izplačevati  plače.  Najpomembnejši  faktor  pri  ustvarjanju  družbe  Iger  lakote  je  pametna
tehnologija.  Kitajska je hitro razvijajoči se načrt  za nadzorni sistem in namesto da bi jo  budni
milijarderji kritizirali, podpirajo njene psihopatske diktatorje in uvajanje nadzornega sistema, ki se
načrtuje za Zahod in preostali del sveta. Kitajska ima nadzorni sistem, ki skenira obrazne poteze in
v realnem času ustvari virtualen načrt obraza, ki ga umetna inteligenca primerja s podatkovno bazo.
Pametna  tehnologija  omogoča  neprestan  množičen  nadzor  in  kitajska  komunistična  vlada  to
izkorišča za družbeno-kreditni sistem. Če vključimo v to še univerzalni temeljni dohodek, vidimo
potencial za nadzor – dobili ga bodo le tisti, ki bodo storili tako, kot bo zahtevala država. Vpogled v
to, kar se obeta, vidimo pri podjetju Airbnb, ki je razvilo tehnologijo, ki prečesa internet in račune
na  družabnih  omrežjih  ter  tako  preveri  značajske  lastnosti  potencialnih  najemnikov.  Umetna
inteligenca nato dodeli ljudem, povezanih z drogami, alkoholom ali sovražnimi stranmi, črne pike
ter jim določi vrednost zaupanja.
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NA POTI V TEHNOKRACIJO

»Če želite vedeti, kaj se za svet načrtuje jutri, si poglejte Kitajsko danes.« (David Icke)

V  načrtu  je,  da  bo  struktura  nadzornega  globalnega  sistema  in  narava  družbe  Iger  lakote
tehnokracija,  kjer  bodo  v  imenu  kulta  odločali  znanstveniki,  inženirji  in  drugi  neizvoljeni
»strokovnjaki«.  Tehnokracijo  v  nastajanju  vidimo  v  vedno  večji  globalni  dominaciji  Silicijeve
doline,  ki  se  je  od  uvedbe  izolacije  zaradi  »covida-19«  še  povečala.  Tehnokracija  je  oblika
tehnološkega fašizma/marksizma, kjer policijske države ne uveljavljajo ljudje v uniformi, ampak
umetna inteligenca s pomočjo kibernetskega prostora, robotov in druge tehnologije. Lep primer, kaj
se  načrtuje  za  preostali  svet,  je  Kitajska,  ki  je  že  tehnokracija.  Kult  je  razvil  kitajski  načrt
tehnokracije, ki ga namera uveljaviti po celem svetu. Kult in tehnokracija nimata meja, tako kot se
to načrtuje za svet. Tehnokracija zahteva globalno monokulturo, zato namenoma uničujejo kulture z
množičnimi migracijami, saj je cilj združitev vseh kultur. 

Svetovna  vlada  bo  tehnokracija  brez  izvoljenih  predstavnikov,  zato  v  javnosti  že  desetletja
diskreditirajo demokracijo. To se dogaja tako, da ljudje koncept demokracije neupravičeno enačimo
s skorumpiranimi politiki. Inštitut za javni red Bennett je izdal izsledke ankete 400 milijonov ljudi
po vsem svetu, ki so jo izvedli med leti 1973 in 2020. Anketa je ugotovila, da je skoraj 58 % ljudi
nezadovoljnih z demokracijo. Kult spodbuja zaničevanje politike in politikov, da bi demokracijo
zamenjal s tehnokracijo, zato so izvoljeni ljudje v večini primerov nevedni in skorumpirani. Sistem
ne deluje, ki ni mišljen, da bi deloval. V družbi imajo vedno več vpliva velika imena iz Silicijeve
doline in politiki so že izgubili nadzor nad tehnologijo in tehnokrati v Silicijevi dolini. Med njimi so
Jeff Bezos (Amazon), Sergey Brin in Larry Page (Google), Mark Zuckenberg (Facebook) in Elon
Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink).

Kako zanimivo, da podnebni kult plin življenja predstavlja kot plin smrti, medtem ko Kitajska, ki
proizvede  največ  CO2 (leta  2019  več  kot  ZDA,  Evropska  unija  in  Japonska  skupaj),  ni  tarča
podnebnega kulta. Za to obstaja razlog – Kitajska je model za globalen nadzorni sistem, zato se je
ne  sme  kritizirati.  Centraliziran  vojaški  in  političen  nadzor  na  Kitajskem  je  omogočil  uvedbo
orwellovske družbe bistveno hitreje kot na Zahodu, kjer je treba vsaj z besedami podpirati svobodo
in »demokracijo« (ju je bilo treba do uvedbe izolacije zaradi »virusa«). Kadar hočejo na Kitajskem
uvesti novo stopnjo distopičnega nadzora, to preprosto storijo (in od »pandemije« naprej tudi na
Zahodu).  Tako  budne  korporacije  kot  je  Google  sodelujejo  s  kitajskimi  diktatorji,  medtem ko
govorijo,  da imajo »vrednote«.  Google in IBM podpirata  več milijard dolarjev vredno kitajsko
industrijo nadzora, od katere imajo dobiček tudi Seagate Technology PLC, Western Digital Corp. in
Hewlett Packard Enterprise Co. Od razglasitve »pandemije« Zahod pospešeno posnema Kitajsko.
Kje se je »pandemija« uradno začela? Na Kitajskem.

Insajder  kulta  Zbigniew  Brzezinski  je  v  knjigi  Between  Two  Ages:  America’s  Role  In  The
Technetronic Era (Med dvema dobama: vloga Amerike v tehnetronski dobi) že leta 1970 opisal,
kako bo tehnokracija nastala iz komunizma in socializma. Tehnokracija je tisto, o čemer govorijo,
kadar je govora o postindustrijski oz. postdemokratični družbi.  Mantre Združenih narodov kot so
»trajnostni  razvoj«,  »zeleno  gospodarstvo«  in  Green  New  Deal  so  vse  šifre  za  tehnokracijo.
Tehnokracijo pospešeno uvajajo zaradi »podnebnih sprememb« in »pandemije covid-19«. Svet v
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tehnokraciji  bo  centralno  nadzorovan  prek  pametnega  omrežja,  kjer  bodo  človeški  možgani  in
tehnologija povezani z internetom in kjer bo vse upravljala umetna inteligenca. Vodilen igralec pri
tehnokraciji poleg ZDA in Izraela je Kitajska. Množično oddajanje industrije ZDA in drugih držav
Kitajski na račun služb doma skrbi za to, da je Zahod postal odvisen od tega, da Kitajske ne razjezi.
Ta odvisnost je postala še bolj očitna po izbruhu »pandemije« leta 2019. 96 % vseh antibiotikov v
ZDA pride s Kitajske in situacija je podobna v drugih državah. Kaj če se Kitajska odloči, da prekine
dobavo osnovnih izdelkov, ki so jih pred oddajanjem proizvodnje izdelovale države same? Točno s
tem so kitajski mediji zagrozili glede zdravil, potem ko se je »virus« razširil v ZDA in drugam.

Kitajska ima velik vpliv na »izobraževalni« sistem in drugim državam krade raziskave. Leta 2020
so razkrili, da ameriški univerzi Harvard in Yale v zadnjih štirih letih nista razkrili za 375 milijonov
dolarjev daril in pogodb s Kitajsko in Saudovo Arabijo. Od leta 1990 so ameriške univerze prikrile
6,5 milijard dolarjev, ki so jih dobile od drugih držav. Kitajska se v je infiltrirala v ZDA in njen
vpliv tam je iz dneva v dan večji. Na ta način kult transformira ameriško družbo v kitajsko, k čemur
pripomore  Silicijeva  dolina.  Žrtev  vedno  večjega  vpliva  Kitajske  je  svoboda  govora,  kjer  se
Kitajsko, tako kot Izrael, v vedno večji meri ne sme kritizirati.  Kitajci so vedno bolj prisotni v
Afriki (že več kot dva milijona), kjer gradijo ceste, mostove, železnice, nebotičnike, tovarne in cela
mesta. Načrt je, da se državam potem vsili nadzorni sistem Kitajske, ki je nadzorni sistem kulta. 

Množičen nadzor v družbi Iger lakote bodo zagotovili s povezavo človeških možganov z umetno
inteligenco, kar naj bi se zgodilo do leta 2030. 2030 je leto, ki se stalno pojavlja v povezavi z
agendo: 

• Do leta 2030 naj bi človeške možgane povezali z umetno inteligenco.

• Do leta 2030 naj bi bila končana transformacija človeške družbe v centralizirano tiranijo kot
to predvideva agenda 2030.

• Leta 2030 se bo izteklo 12 let od tega, ko je podnebni kult napovedal, da moramo rešiti
človeštvo.

• Princ Charles je v Davosu pozval k transformaciji globalnega finančnega in gospodarskega
sistema do leta 2030.

Ray Kurzweil, direktor inženiringa pri Googlu, je popolnoma navdušen nad asimilacijo človeške
zavesti z umetno inteligenco. Tukaj se postavlja vprašanje, kaj sploh je umetna inteligenca. Na eni
stopnji gre za algoritemske kode; na drugi stopnji gre za obliko umetne inteligence, ki se uči iz
vnešenih podatkov. Globlji  pomen, za katerega v javnosti  ne boste slišali,  je sila,  ki  zasužnjuje
človeštvo – arhonti. Medtem ko lahko ta sila privzame obliko, je v svoji osnovi zavedno valovanje,
ki  komunicira  električno,  tako  kot  človeški  možgani.  Povezava  umetne  inteligence  z  možgani
omogoča povezavo s  to  silo,  ki  bo postala  človeški  um.  Doslej  se  je  kult  za  diktiranje  načina
dojemanja sveta in posledično obnašanja ljudi posluževal nadzora nad informacijami, vendar ko bo
enkrat vzpostavljena povezava med možgani in umetno inteligenco, to ne bo več potrebno, saj bodo
način dojemanja sveta in čustveni odzivi prišli neposredno od umetne inteligence. Totalitarni korak
do tega sta navidezna in obogatena resničnost, ki združujeta fizični svet z digitalnim.
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Umetna inteligenca, ki se uči iz vnešenih podatkov, bo poganjala pametno omrežje. Vse informacije
o človeških dejavnostih, mislih, čustvih in odzivih se minuto za minuto po celem svetu zbirajo in s
temi informacijami se »hrani« umetna inteligenca,  kar pomeni,  da umetna inteligenca že pozna
človeštvo bolje, kot pozna človeštvo samo sebe. Vsakič, ko kaj objavite na Facebooku, Twiterju ali
drugih kultnih platformah, se s temi informacijami »hrani« umetna inteligenca, kar pripomore k
njenemu poznavanju  človeških  misli,  čustev in  obnašanja.  Umetna  inteligenca  je  tudi  v  ozadju
Čuteče svetovne simulacije, ki deluje pod okriljem DARPE. DARPA nadzoruje Silicijevo dolino in
je financirala operacije kot je Google ter sodeluje z roko v roki s podjetjem In-Q-Tel. DARPA je
ustvarila  internet,  ki  je  osnovan  na  vojaški  tehnologiji  in  osnova  tehnokracije  ter  pametnega
omrežja. Internet stvari je ključnega pomena za to, da bodo tehnokrati lahko nadzorovali vse vidike
človeškega življenja. 

Samovozeča vozila bodo diktirala, kam lahko greste in kam ne, zato v vsako naslednjo generacijo
vozil  vgrajujejo  več  funkcij  na  osnovi  umetne  inteligence  kot  totalitarni  korak  do  popolnega
nadzora računalnika. Univerza v Glasgowu sodeluje z evropsko in britansko vesoljsko agencijo pri
projektu DARWIN, s katerim naj bi v Veliki Britaniji uvedli samovozeče avtomobile, ki jih bodo s
pomočjo komunikacije 5G vodili sateliti (in istočasno obsevali potnike). Avtoceste v Veliki Britaniji
spreminjajo v pametne avtoceste za uporabo samovozečih vozil in dejstvo, da so dosti bolj nevarne
od klasičnih avtocest in da na njih umre bistveno več ljudi, je za psihopate nepomembno – važna je
le agenda. V računalniške sisteme samovozečih vozil je mogoče vdreti in vozila trčiti, tako kot je
mogoče vdreti in dobiti nadzor nad vsem, kar je povezano s kibernetskim prostorom.

TRANSHUMANIZEM – ASIMILACIJA ČLOVEKA IN UMETNE INTELIGENCE

»Zdaleč največja nevarnost umetne inteligence je,  da pridejo ljudje prezgodaj do sklepa, da jo razumejo.« (Eliezer
Yudkowksy)

»Nevednost je blaženost – ampak le nekaj časa.« (David Icke)

Transhumanizem je zlitje človeka in tehnologije, vendar ne s ciljem nadgraditi človeka, temveč ga
podrediti tehnologiji. Gre za zadnjo stopnjo arhontskega nadzora, kjer bodo misli in čustva ljudi
nadzorovali  tehnološko  in  nihče  ne  bo  mogel  razširiti  svoje  zavesti  zunaj  meja  matrice.
Transhumanizem je načrt, da se človeka tehnološko tako nadzoruje, da zavest zunaj matrice nanj na
noben način ne bo mogla vplivati. Končni cilj je spojiti ljudi s tehnologijo, ki jo bo nadzorovala
umetna  inteligenca,  kar  je  zgolj  olepševalnica  za  arhontski  virus  oz.  arhontsko  inteligenco.
Transhumanistično  agendo  najlepše  ponazarja  citat  Raya  Kurzweila,  direktorja  inženiringa  pri
Googlu: »Ko bo tehnologija postala neizmerno boljša od nas, potem bo delček, ki bo še človeški,
postajal manjši in manjši, dokler ne bo postal popolnoma zanemarljiv.« Namen je, da bo arhontsko
popačenje  »premagalo«  svoje  omejitve  tako,  da  bo  vase  posrkalo  zavedanje  ljudi,  ki  imajo
sposobnost, da te omejitve presežejo.

Cilj je že od začetka bil, da se človeški um poveže z umetno inteligenco. To so (skoraj že) dosegli
po totalitarnih korakih:
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1. Najprej je bilo treba narediti ljudi odvisne od naprav, ki jih držijo v roki (mobilni telefoni,
tablice). Britanska raziskava iz leta 2017 je pokazala, da si člani polovice družin v isti hiši
raje pošiljajo SMS-sporočila kot se med sabo pogovarjajo. Tretjina ljudi uporablja mobilni
telefon med obroki; tretjina ameriških otrok se igra s pametnim telefonom, še preden znajo
hoditi; četrtina ljudi ponoči zaradi uporabe telefona ne dobi kakovostnega spanca, saj je že
svetloba od teh naprav dovolj, da zaustavi proizvajanje melatonina. Obiski bolnišnic otrok,
mlajših  od  14 let,  so se  zaradi  problemov s  spanjem v  Angliji  v  desetih  letih  potrojili.
Nekateri  otroci  dobijo  napade  tesnobe,  kadar  so  na  območju  brez  brezžične  povezave.
Dokazano je, da že sama prisotnost pametnega telefona zmanjša razpoložljivo kognitivno
kapaciteto, čeprav je ta izklopljen. Tristan Harris, bivši vodja izdelkov pri Googlu, pravi, da
podjetja namenoma uporabljajo tehnike, ki uničujejo sposobnost koncentracije otrok. Izdelki
so zasnovani tako, da bi jih uporabljali čim pogosteje in aplikacije za pametne telefone so
zasnovane enako kot  igralni  avtomati.  Nathan Driskell,  terapevt  iz  Teksasa,  pravi,  da je
polovica  bolnikov,  ki  jih  zdravi,  odvisnih  od  družabnih  omrežij.  Neposredno  človeško
komunikacijo izpodbija komunikacija prek naprav, kar je eden od ciljev agende – uničenje
družinske enote – in to bo omogočilo, da bo nadzor nad otroci dobila država. 

2. Naslednji  korak  so  naprave,  ki  se  jih  nosi  na  telesu  (bluetooth  naprave,  pametne  ure,
Googlova očala, elektronske tetovaže).

3. Zadnji  korak  so  mikročipi,  kar  je  bil  namen od  začetka.  Čipiranih  je  že  okrog  90.000
Švedov. Delavci v enem izmed podjetij v Stockholmu so z veseljem sprejeli ponudbo, da se
čipirajo,  saj  lahko z mikročipom odpirajo vrata,  upravljajo tiskalnike in  kupujejo hrano.
Švedske železnice uvajajo plačilo voznine z mikročipom. Švedska je poskusni laboratorij za
krasni novi svet. Čipiranje se bo promoviralo tudi kot rešitev za dolge vrste na letališčih,
železniških postajah in javnih dogodkih. Dlje časa kot morajo ljudje čakati v vrsti, prej bodo
sprejeli mikročip.

Gnezdo transhumanistične agende je Silicijeva dolina; tam najdemo Google, Facebook, Microsoft,
Apple in Univerzo singularnosti. Vsi tehnološki velikani iz Silicijeve doline so povezani z DARPO,
tehnološko in razvojno roko Pentagona. Na ta način Pentagon oz. vojaška in obveščevalna omrežja
od  tehnoloških  velikanov  dobijo  vse  podatke  ljudi,  ki  so  dovolj  neumni,  da  jih  objavljajo  na
družabnih omrežjih. DARPA financira in razvija orodja za transhumanistično agendo – lep primer je
Applova asistentka Siri. Da so vsa ta podjetja povezana s skupnim ciljem, kažejo karierne odločitve
Regine Dugan, ki je bila najprej direktorica DARPE, nato se je preselila k Googlu in kasneje k
Facebooku,  kjer  je  bila  zadolžena  za  razvoj  tehnologij,  ki  bodo  fizični  svet  brezhibno  zlile  z
digitalnim svetom. Regina Dugan in Mark Zuckenberg sta aprila 2017 naznanila razvoj tehnologije,
z uporabo katere bo lahko človek komuniciral z računalnikom brez uporabe tipkovnice ali govora.
DARPA tehnologijo, ki dolgo časa čaka v senci, po vnaprej določenem zaporedju dogodkov prenese
v človeško družbo.

Osebni asistenti na osnovi umetne inteligence kot so Googlov asistent, Amazonova Alexa, Applova
Siri in Microsoftova Cortana so le priprava na zlitje človeka z umetno inteligenco. Alexa lahko,
tako kot ljudje, izraža čustva, besedam doda poudarek in mogoče jo je sprogramirati, da izgovarja
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besede,  značilne za posamezne pokrajine.  Preden se vzpostavi  fizična povezava med ljudmi  in
umetno inteligenco, se mora vzpostaviti psihološka povezava. Umetno inteligenco je treba ljudem
približati in interakcijo z njo narediti kot pogovor med dvema človekoma. To je razlog za eksplozijo
osebnih asistentov, ki jih je razvila DARPA. Obstajajo igrače z umetno inteligenco, ki so zasnovane
tako, da otroci z njimi komunicirajo na način, kot če bi bile ljudje.  Interakcija človek–človek se
namenoma  uničuje in  nadomešča  jo  interakcija  človek–naprava  (to  je  bistveno  pospešila
»pandemija covid-19«). V supermarketih uvajajo samopostrežne blagajne. Amazon odpira trgovine,
ki so popolnoma avtomatizirane in cilj je, da to postane norma. Zlitje človeka s tehnologijo je tudi
razlog,  da  se  vedno  bolj  promovira  nakupovanje  prek  spleta. Druga  tehnika  je  vnaprejšnje
programiranje:  svet,  v  katerega  nas  hočejo  popeljati,  je  tako  fantastično  drugačen  od  sveta,  v
katerem živimo, da bi ga ljudje zavrnili. To je razlog, da nas ultrasionistični Hollywood bombardira
s filmi in serijami,  ki prikazujejo ta novi svet; na ta način se s tem svetom ustvari  zavestna in
predvsem  podzavestna seznanjenost, kar zmanjša odpor ljudi do njega.  Ko enkrat postane nekaj
znano, ljudje o tem ne razmišljajo več. 

Da bi lahko cel svet povezali z internetom, je treba povsod omogočiti dostop do svetovnega spleta.
Google namerava izstreliti 180 satelitov, da zagotovi dostop do interneta celemu planetu. Podoben
podvig je OneWeb, s katerim bi v orbito izstrelili 700 satelitov, ki bi krožili na višini med 800 in
950 km nad Zemljo in povsod omogočili širokopasovni dostop. Facebook razvija sončne drone in
satelite, da bi zagotovil dostop do spleta državam v razvoju.  Prepričan sem, da si lačni otroci v
Afriki ne želijo ničesar bolj kot tega, da bi na YouTube lahko gledali  posnetke mačk.  Eden od
zagovornikov brezžičnega omrežja s pomočjo satelitov je tudi Elon Musk, ki je leta 2016 zaprosil
za dovoljenje, da bi v nizko orbito (1.155–1.324 km nad  Zemljo) izstrelil 4.425 satelitov in tako
zagotovil brezžično omrežje celemu svetu. Podjetje Virgin Media uvaja »pametni tlak« (pločnike) z
generatorji brezžičnega signala pod nogami in v uličnih svetilkah, da bi z brezžičnim omrežjem
prekrili cela mesta. V brezžične dostopne točke spreminjajo celo smetnjake. Za arhontski oblak za
nadzor uma je ključnega pomena dostop do brezžičnega interneta po celem svetu, zato se dela vse,
da se ga omogoči.

Elon Musk, direktor podjetij Tesla,  Neuralink in SpaceX, je rekel, da bi umetna inteligenca lahko
predstavljala konec človeštva (drži),  potem pa je ustanovil podjetje Neuralink, ki hoče povezati
človeške  možgane  z  računalnikom.  Musk  je  poleg  tega  direktor  Tesle,  ki  razvija  električna
samovozeča vozila,  in  podjetja  SpaceX, ki  v  orbito  pošilja  na tisoče satelitov,  ki  bodo Zemljo
obsevali s frekvencami 5G. Astronomi se že pritožujejo, da Muskovi sateliti Starlink s svetlobo, ki
jo  oddajajo,  motijo  opazovanje  zvezd.  Koliko  kožnega  raka  in  drugih  bolezni  bodo  povzročili
njegovi sateliti? Vsega skupaj hoče Musk v orbito poslati 42.000 satelitov in v načrtu je, da jih bo
vsaka dva tedna v vesolje poslal 60, tako da jih bo do konca leta 2020 tam 1.500. Musk je v Nemčiji
kljub nasprotovanju prebivalstva za podjetje Tesla zgradil velikansko tovarno, kar je vključevalo
izravnavo 918.636 m2 gozda. Kako zelo »zeleno« in »okolju prijazno«, ampak podnebni kult s tem
nima težav, saj gre za agendo.

Internet je stvaritev kulta, ki ima od njega mnogo koristi, npr. zbiranje osebnih podatkov in sledenje
ljudem.  Google  so  razkrili,  da  je  akademikom  plačal  več  milijonov  dolarjev,  da  so  napisali
»znanstvene razprave«, ki so podpirale Googlove izjave, da je od uporabnikov upravičeno zbirati
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velike  količine  podatkov17.  Internet  je  zasnovan na  vojaški  tehnologiji  in  je  prišel  iz  DARPE.
Uradno so ga izumili leta 1989, javnosti je postal dostopen leta 1991, zanimivo pa je, da je tako
tehnologijo opisal že dr. Richard Day leta 1969. Ali ste vedeli, da vse, kar objavite na Facebooku,
postane njegova last? Družabna omrežja so nateg, da elita pridobi osebne podatke ljudi in si prilasti
njihove slike, besedila in kreativnost. Vse, kar objavite na družabnih omrežjih, se lahko leta kasneje
uporabi proti vam. Z vidika kulta ima internet eno slabo stvar – prost pretok informacij – zato so
internetni  velikani začeli vojno  proti  alternativnim  virom  informacij  in  spletnim  stranem,  ki
razkrivajo sistem.

Entiteta, ki je odgovarjala na vprašanja v projektu CHANI, je med drugim povedala, da smo ljudje
duhovno bolj razviti kot reptili, ampak da oni našo duhovno rast zavirajo s tehnologijo, ki je njihov
bog.  Cilj  transhumanizma  je  najprej  povezati,  nato  pa  zamenjati  človeško  zavest  z  umetno
inteligenco. Popoln nadzor bodo zagotovili s tehnološko podresničnostjo, ki jo imenujejo oblak. To
je zunanji sistem za shranjevanje in obdelavo podatkov, v katerem programska oprema in storitve
delujejo prek interneta. Gre za »nadzorni center«, v katerem se shranjujejo in obdelujejo podatki
vseh naprav, ki so z oblakom povezane. Načrt je, da ena od teh naprav postane človeški um. Cilj je,
da bo umetna inteligenca dovajala čustva,  reakcije in misli;  tako ljudje ne bodo nič več kot le
računalniški terminali. Podatki v oblaku niso varni, saj niso shranjeni lokalno na našem računalniku,
in do njih lahko dostopajo npr. hekerji. Isto se bo lahko zgodilo s človeškim umom, ko ga bodo z
oblakom  enkrat  povezali.  Dokumenti  WikiLeaksa  kažejo,  da  lahko  CIA dostopa  do  iPhonov,
pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android in Samsungovih pametnih televizij; prav tako
lahko vdre v brezžične usmerjevalnike in dostopa do datotek na računalniku. Pod vodstvom umetne
inteligence bodo z oblakom povezana tudi samovozeča vozila (več kot je »terorističnih« napadov,
ko vozilo zapelje v množice,  več izgovorov ima  kult za uvedbo samovozečih vozil),  električna
omrežja, transportna omrežja, vodni sistemi itd., za kar je potrebno ultra hitro omrežje 5G z nizko
latenco. Del Agende 21/2030 so tudi električni avtomobili z majhnim dometom, s katerimi se bo
otežilo potovanja. 

Internet je bil od začetka zasnovan kot sredstvo, s katerim bo virus (demiurg) nadzoroval vse, kar
bo z njim povezano, vključno z ljudmi. Arhontski virus (umetna inteligenca) je magnet, ki povzroča
odvisnost od pametnega telefona in interneta ter vleče ljudi v svojo frekvenco, kar v veliki meri
preoblikuje možgansko dejavnost.  Ray Kurzweil,  direktor inženiringa  pri Googlu,  trdi,  da bodo
ljudje leta 2030 imeli hibridne možgane, ki se bodo napajali iz oblaka. Kurzweil pravi, da bodo
vgrajeni nanoboti  povezali  človeške možgane z internetom in da bo večina našega razmišljanja
potekala v oblaku. Cilj je najprej povezati um z oblakom, nato pa ga naložiti v oblak; potem um ne
bo več naš, ampak ga bo nadzorovala umetna inteligenca oz. tisti, ki bo nadzoroval njo (arhonti
skozi  Izrael  in  Silicijevo  dolino).  Namen  je,  da  internet  kot  temelj  globalnega  nadzornega
pametnega omrežja  umetne  inteligence  zaradi  samozavedajočega se arhontskega virusa  postane
zaveden. Domnevo, da je internet morda zaveden, je izrazil nevroznanstvenik Christof Koch; pravi,
da ima internet (oz. vse naprave, povezane z njim) najmanj 1019 tranzistorjev, človeški možgani pa
imajo približno 1015 sinaps, torej obstaja 10.000-krat več tranzistorjev kot sinaps. Kurzweil trdi, da
je človeška narava, da presežemo svoje omejitve. »Preseganje omejitev« in »ustvarjanje nadljudi«
so  zgolj  krinke  za  prikrito  suženjstvo.  Umetno  inteligenco prodajajo  kot  nekaj,  kar  naj  bi  nas
naredilo nadčloveške, v bistvu pa nas bo naredilo podčloveške oz. nečloveške in oni to dobro vejo.

17 Varna alternativa Googlovemu iskalniku je DuckDuckGo, Gmailu pa ProtonMail in Tutanota.
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Z roboti v možganih naj bi po besedah Kurzweila postali kot bogovi – ja, kot reptilski bogovi.
Namen transhumanizma je, da pripadniki kulta postanejo nadčloveški in da osebje policijske države
postane dovolj nadčloveško, da jim bo služilo, medtem ko bodo množice le delavci pod vodstvom
umetne inteligence. Pobudniki umetne inteligence pravijo, da predstavlja umetna inteligenca razvoj
tehnologije, ki lahko zbira podatke, se sama uči, sklepa in sprejema odločitve, v isti sapi pa trdijo,
da bo ta tehnologija vedno pod nadzorom ljudi.

Potek zasužnjevanja človeka bodo poleg pametnih naprav in umetne inteligence nadzorovali tudi
roboti,  ki bodo na koncu tako podobni ljudem, da jih bo težko razločiti.  Ruski znanstveniki so
ustvarili  model  možganov,  ki  se  lahko  sami  učijo  in  bi  »lahko  bili  umeten  nosilec  naravnega
razuma, sposobnega učenja in odzivanja na okolje«. Bioinženirji na harvardski univerzi so razvili
prve  primerke  tkiva  kiborgov –  nevrone,  srčne  celice,  mišice  in  krvne  žile,  ki  so prepletene  z
nanožicami  in  tranzistorji.  Prišli  smo  do  točke,  ko  nekateri  pravniki  zahtevajo,  da  se  sprejme
zakone, ki bodo urejali delovanje robotov, za primer, če se zbudijo in zahtevajo svoje pravice; prav
tako se uvajajo zakoni, ki ščitijo robote tako, kot da bi bili ljudje. Facebookova umetna inteligenca
je razvila lasten jezik, ki ga ljudje ne razumemo, zato so njen razvoj zaustavili. Mnogi svarijo pred
umetno inteligenco;  med njimi je  bil  Stephen Hawking, ki  je dejal,  da je  lahko človeštvo brez
varovalk pred umetno inteligenco na poti v mračno prihodnost ali celo propad. 

D-Wave s sedežem v Kanadi je prvo podjetje, ki prodaja funkcionalne kvantne računalnike, ki so jih
že kupili Google, SANA in Lockheed Martin. Kult gradi globalni sistem kvantnih računalnikov pod
vodstvom umetne inteligence, da bo ustvarila vzporedno resničnost in tako zaprla človeško zavest v
še  manjšo  škatlico  zaznav.  Kvantni  računalniki  oponašajo  človeške  možgane,  ki  so  prav  tako
kvantni računalnik; prav tako je kvantni računalnik veliki hadronski trkalnik v CERN-u. Ameriško
Ministrstvo  za  obrambo  in  DARPA  ustvarjata  Čutečo  svetovno  simulacijo  (Sentient  World
Simulation),  pri kateri igrajo ključno vlogo kvantni računalniki in programska oprema za nadzor
Palantir. Simulacija vključuje stalno obdelovanje informacij vsakega moškega, ženske in otroka na
planetu ter išče vedenjske vzorce in ustvarja »stalno delujočo zrcalno podobo resničnega sveta, ki se
neprestano posodablja in se uporablja za napovedovanje in ocenjevanje prihodnjih dogodkov in
načinov  ukrepanja«.  Kot  izgovor  za  iskanje  informacij  o  vseh  ljudeh iz  vseh  možnih  virov  se
uporablja terorizem. Umetna inteligenca te informacije sprejema, se iz njih uči in tako povečuje
svoj potencial za nadzor in manipulacijo. Naslednji korak bo, da bodo kvantne računalnike povezali
z ljudmi prek nanotehnologije v telesu, ki bo simulaciji dovajala miselne vzorce, vendar bodo šle
informacije  tudi  v  obratni  smeri.  Namen  ni  samo  slediti  globalnim  dogodkom,  ampak  prek
komunikacije  umetne  inteligence  neposredno  v  človeški  um  dogodke  spremeniti  in  z  njimi
manipulirati. 

Tehnokratska vojska ne bo človeška,  ampak bo šlo za stroje pod vodstvom umetne inteligence.
Umetna inteligenca na bojiščih že sama odloča o tem, koga ubiti  in koga ne. Gre za robote in
oborožitvene  sisteme,  ki  so  avtonomni.  Kult  razvija  laserska  orožja  pod  vodstvom  umetne
inteligence – tanke, letala, helikopterje in bojne ladje – pri katerih odločitev ne sprejemajo ljudje,
ampak umetna inteligenca.  Pri  razvoju tehnokratskega orožja je  ključna  DARPA, ki v navezi  z
Googlom razvija robote za uporabo v vojaške namene in nadzor. Svetovna vojaška policija se bo
preoblikovala  v  vojsko  robotov  pod  vodstvom  umetne  inteligence,  ki  bodo  pod  nadzorom
»generalov« – višjih stopenj umetne inteligence. Vojaki, ki trenutno uporabljajo transhumanistično
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tehnologijo v stilu transformerjev,  so le korak do robotske vojske.  DARPA financira projekt za
izboljšanje  človeških  sposobnosti  na  vojnih  območjih  s  spremembo  genetskega  koda  vojakov.
Upajo, da bodo dosegli prevlado tako, da bodo ustvarili vojake, ki bodo močnejši, pametnejši, bolj
zbrani  in  brez  sočutja  (reptilska  značilnost);  z  gensko terapijo  je  namreč  mogoče izključiti  del
možganov, ki je odgovoren za sočutje, s čimer bodo vojaki postali neobčutljivi na strah, utrujenost
in čustva. Gre za totalitarni korak do vojske pod vodstvom umetne inteligence. Ruski humanoidni
robot FEDOR lahko strelja s pištolama v obeh rokah. DARPA je do leta 2021 naznanila flotiljo
ubijalskih  vojnih  ladij.  Umetna  inteligenca  hitro  nadomešča  pilote  helikopterjev;  pod  njenim
vodstvom letajo droni različnih velikosti in oblik za nadzor nad ljudmi iz zraka. Turčija je leta 2019
razkrila floto dronov s strojnico. Umetna inteligenca nadzira laserje v vesolju in lahko s pomočjo
satelitov napade kjerkoli  na Zemlji.  Vesolje  se  pospešeno militarizira  –  tam najdemo ameriške,
ruske in kitajske satelite, mnoge od njih za vojaške namene. Tako vidimo, da je DARPA, ena najbolj
zloveščih  organizacij  na  planetu,  gonilo  transhumanizma  in  umetne  inteligence.  Če  je  v  kaj
vključena DARPA, potem je to zagotovo slabo za človeštvo.

Hitrost,  s  katero  se  danes  uvajajo  nove  tehnologije,  je  neverjetna.  Reptili  so  poznali  umetno
inteligenco,  ko  so  ljudje  živeli  še  v  jamah.  Vsa  tehnologija  za  uvedbo nadzora  pod vodstvom
umetne  inteligence že  obstaja,  le  čaka  na pravi  trenutek,  da se  jo  uvede.  Če hočete  najnovejši
iPhone ali iPad, ne hodite v Applovo trgovino, ampak pojdite v podzemne baze. Ali še kdo misli, da
so se pametne naprave, internet, Facebook, Google, Microsoft, Apple itd. pojavili sami od sebe?
Tudi biografije npr. Marka Zuckenberga, Steva Jobsa, Billa Gatesa in drugih ter zgodbe, kako so
tehnologijo »odkrili v garažah«, so pravljice, namenjene zavajanju ljudi.

Stroji pod vodstvom umetne inteligence vedno bolj prevzemajo delovna mesta ljudi in kmalu ne bo
več dovolj dela, da bi ljudje lahko finančno preživeli.  Kdo bo potem plačeval račune? Poročilo
Združenih narodov predvideva, da bodo v državah v razvoju  dve tretjini delovne sile zamenjali
stroji; druge raziskave napovedujejo podobno situacijo tudi drugje po svetu. V ZDA naj bi v 20 letih
zaradi  umetne  inteligence  službo izgubilo  48  % Američanov.  Veliko  ljudi  bo  ob  službo zaradi
samovozečih  avtomobilov  (trenutno  še  človeški  taksisti  pri  Uberju  so  le  totalitarni  korak  do
samovozečih  taksijev),  avtobusov,  tovornjakov  in  vlakov.  Roboti  prevzemajo  delovna  mesta  v
industriji  hitre  hrane  (McDonald’s);  podobno  je  s  službami  prevajalcev,  potovalnih  agentov,
farmacevtskih  asistentov  in  odvetnikov.  Umetna  inteligenca  že  piše  novice  in  se  uporablja  na
bankah in zavarovalnicah. Amazon, ki z zaposlenimi ravna kot svinja z mehom, ima zaposlenih
45.000  robotov,  ki  so  nadomestili  ljudi,  in  uvaja  popolnoma  avtomatizirane  brezgotovinske
supermarkete  Amazon Go,  ki  za  obratovanje  potrebujejo  le  tri  ljudi.  Policija  v  Veliki  Britaniji
uporablja umetno inteligenco, da ugotovi, ali nameravajo tisti,  ki so jih aretirali,  ponovno kršiti
zakon, če jih izpustijo. Do leta 2030 naj bi bilo v Dubaju tretjina policistov robotov pod vodstvom
umetne  inteligence;  nekatere  policijske  postaje  naj  bi  v  celoti  vodili  roboti.  Obstajajo  tudi  že
realistični roboti za seks.
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TRANSSPOLNOST

»Ko se nekaj pojavi iz nič in je naenkrat prisotno povsod, gre za agendo.« (David Icke)

»Svoboda pomeni svobodo, da rečeš, da je 2 + 2 = 4. Če je to dano, potem vse ostalo sledi.« (George Orwell)

Danes kar mrgoli sintetičnih stvari: imamo sintetične vitamine in prehranske dodatke (ki nimajo
učinka), sintetična »zdravila«, sintetično konopljo, sintetično kri, sintetično genetiko in na koncu te
poti je sintetičen človek. Veganska hrana je le totalitarni korak do sintetične hrane. »Sintetičen« je
definiran  kot  »narejen s  pomočjo  kemične sinteze,  posebej  kot  imitacija  naravnega izdelka« in
sintetičen material dnevno pada z neba v obliki kemičnih sledi. Arhonti bi radi biološko človeško
obliko zamenjali s sintetično, ki bo bolje služila njihovim interesom v digitalnem svetu, ki ga ljudje
gradimo.  Novo človeško telo, ki ga načrtujejo, bo bolje komuniciralo z umetno inteligenco in bo
lahko preživelo katastrofalne količine sevanja,  ki  so potrebne za delovanje pametnega omrežja.
Sami arhonti  so oblika sintetike,  saj  so duh ponarejanja.  Sintetičen človek ne bo imel  spola in
sredstev za razmnoževanje; namesto tega bo razmnoževanje potekalo tehnološko, tako kot je to v
romanu Krasni novi svet opisal Aldous Huxley. Znanstveniki razvijajo sintetično različico DNK –
GNK (glicerolnukleinsko kislino) – ki jo opisujejo kot nanotehnološki gradnik in sorodnico DNK.
Leta 2016 so znanstveniki objavili načrt, da bodo v obdobju desetih let sintetizirali celotno človeško
DNK,  kar  bo  vključevalo  deaktivacijo  proizvodnje  jajčec  in  semenčic.  DARPA  podpira
digitalizacijo DNK, da bi ustvarili računalniško kodo, ki bi jo lahko po želji programirali. Ameriški
znanstveniki so leta 2020 trdili, da so razvili »ksenobote«, ki niso niti roboti niti živali, ampak jih
opisujejo kot »žive stroje«. Znanstveniki razvijajo umetne maternice in umetno nosečnost. Mnogi
raziskovalni centri po svetu razvijajo sintetično kožo, sintetične organe, sintetično kri in sintetično
možgansko  tkivo.  Mediji  so  poročali  o  tajnem  sestanku,  na  katerem  so  govorili  o  projektu
sintetičnega  genoma s poudarkom na dizajnerskih  otrocih;  projekt  bo omogočil,  da bodo starši
lahko izbrali genetske značilnosti otrok. Profesor Henry Greely je napovedal, da bodo okrog leta
2035 izdelovali  otroke z  značilnostmi po naročilu  in  da bo konec spolnega razmnoževanja.  Za
delanje otrok ne bodo več uporabljali spalnic, temveč laboratorije. Greely v knjigi The End of Sex
and the Future of Human Reproducion (Konec spolnosti in prihodnost človeškega razmnoževanja)
piše, kako lahko uporabijo genetski material, da ustvarijo jajčeca ali semenčice s pomočjo matičnih
celic, ki so nevtralne celice, ki čakajo na navodila, da postanejo celice poljubnega tipa. Je še kdo
začuden nad napadi na družinsko enoto?

Nastanek sintetičnega človeka je pravi razlog za eksplozijo transspolnosti. Reptili so obojespolni –
deloma moški, deloma ženske – in take hočejo narediti ljudi. Če se ljudje kmalu ne zbudijo, bodo
obstajali  le  še  sintetični  neljudje  brez  spola,  povezani  z  umetno  inteligenco.  Otroke  vozijo  na
gledališke predstave na temo transspolnosti in vse pogosteje se jih že od mladih nog spodbuja, naj
dvomijo  o  svojem  spolu.  Zakaj?  Da  se  zmede  tiste,  ki  glede  spola  niso  bili  zmedeni.  Cilj
transspolnosti je najprej zmesti otroke glede spola, nato pa združiti spola. Prva stopnja tega je bila,
da so zmanjšali razlike med moškimi in ženskami ter da se jih vedno bolj obravnava kot biološko
enake. Moški in ženske smo bili ustvarjeni zato, da eden drugega dopolnjujejo in tako moški kot
ženske imamo sposobnosti in prednosti,  ki jih nasproten spol nima. Najprej so obstajale unisex
obleke in sedaj imamo spolno nevtralne obleke. V policiji, vojski in na šolah ukinjajo tradicionalne
moške  in  ženske  uniforme  ter  jih  zamenjujejo  s  spolno  nevtralnimi.  Ukinjanje  izrazov  kot  so
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»gospe«, »gospodje«, »fantje« in »dekleta« povzroči, da se iz jezika in posledično človeške psihe
izbriše koncept moškega in ženskega spola. 

Število otrok, ki se zdravijo za motnjo spolne identitete, se je v desetih letih s 77 dvignilo na 2.590;
velik del otrok, ki se zdravijo za motnjo spolne identitete, predstavljajo avtisti, saj postanejo avtisti
tako obsedeni z neko idejo, da si jo ne morejo spraviti iz glave (glej Greto Thunberg). Na neki šoli v
Londonu razmišljajo, da bi fantkom dovolili nositi krila, saj se jih vedno več sprašuje o lastnem
spolu. Zdravniki 12-letnikom predpisujejo hormone za spremembo spola. Prepoveduje se vedno več
besed, ki označujejo spol, npr. »fantek« in »punčka« ter »mati« in »oče«, saj sintetičen človek ne bo
imel bioloških staršev, ampak ga bo vzgajala država. Priča smo združitvi in zamenjevanju spolne
identitete kot pripravi na sintetičnega človeka brez spola. Pa smo spet pri dr. Richardu Dayu, ki je
rekel,  da  bodo  ljudi  naredili  »spolno  nevtralne«;  da  bodo  fantki  in  deklice  enaki,  da  bo
razmnoževanje  potekalo  brez  spolnosti  in  da  ga  bodo  izvajali  v  laboratoriju.  Propaganda  cilja
mlade, saj bodo oni odrasli, ko bo sintetično človeštvo postalo resničnost.  Tiste, ki so si kirurško
spremenili spol in to obžalujejo, tiranski transspolni aktivisti marginalizirajo, utišajo in zlorabljajo,
kar je jasen dokaz, da ne gre za zaščito transspolnih oseb, ampak za agendo. Mnogi ljudje, ki so se
spraševali o lastnem spolu in si ga kasneje dali kirurško spremeniti, so to v mnogih primerih storili
zato,  ker  so  bili  v  otroštvu  spolno  zlorabljeni,  kar  vodi  v  psihološko  stanje,  kjer  hočeš  biti
drugačnega spola kot takrat, ko so te zlorabili.

Včasih so bile na vrhu spolne hierarhije politične korektnosti ženske, sedaj pa so to mesto prevzele
transspolne osebe. Ženske, ki postavljajo pod vprašaj vsiljevanje pravic transspolnih oseb ženskim
pravicam,  so  postale  sovražnik  revolucije.  Ženske  drsijo  po  piramidi  politične  korektnosti,  ker
predstavljajo spol in njihova vloga v očeh kulta je le še, da zmanjšajo vpliv moških. Isto se bo
zgodilo s transspolnimi osebami, ko jih bodo z vrha piramide enkrat pahnile brezspolne osebe. Tako
obstajajo spolno nevtralna stranišča in garderobe, kjer lahko ljudje v moških telesih, ki trdijo, da so
ženske, uporabljajo žensko ali katerokoli drugo stranišče ali garderobo, ne glede na to, kako se pri
tem počutijo ženske. Priča smo uničevanju ženskih športov, saj transspolne osebe v moškem telesu,
ki se identificirajo kot ženske, tekmujejo v ženskih športih in logično je, da s fizičnimi prednostmi,
ki jih imajo kot moški, kot za stavo premagujejo ženske. Otrokom po celem svetu pravljice v šolah
in knjižnicah berejo transvestiti. Profesorje biologije kritizirajo, žalijo in »preiskujejo«, ker povejo
očitno dejstvo, da obstajajo med moškimi in ženskami biološke razlike, medtem ko aktivisti trapajo,
da si spol določi vsak sam. Ljudi premeščajo na nižje delovno mesto, ker rečejo, da ni treba otroku
takoj verjeti, da je transspolen, kljub temu, da pri tem vztraja; spet druge grajajo, ker iz verskih
razlogov nočejo ljudi v moških telesih naslavljati z ženskimi zaimki. Transspolni moški zahtevajo,
da se zanje uporablja zaimek »ona« in transpolne ženske, da se uporablja zaimek »on«; nekateri
celo zahtevajo uporabo zaimka »oni«. Živimo v času, ko dejstva ne štejejo več.

Velik  podporni  steber  človeka  brez  spola  je  konec  moškosti  z  zatiranjem  moškega  spolnega
hormona testosterona,  ki  stimulira  spolni  nagon in proizvajanje sperme.  Testosteron se pogosto
povezuje z agresivnimi in dominantnimi moškimi, vendar sproža tudi potrebo po zaščiti drugih ali
uporu  agresorju.  Tega  učinka  testosteron  nima  le  pri  moških,  temveč  tudi  pri  ženskah  in  to
značilnost  potrebujemo,  da  obrnemo  smer,  v  katero  gremo  kot  družba.  Zaradi  pomanjkanja
testosterona  postajajo  ljudje  pokorni  trenutnim  normam,  se  bojijo  lastne  sence  in  naslednjega

204



sprožilca ter dajejo moč velikemu bratu v zameno za dozdevno zaščito. Testosteron je povezan s
tveganjem in vedno manj ljudi je danes pripravljenih tvegati. 

Število moških semenčic dramatično upada zaradi aditivov v hrani in pijači ter elektromagnetnega
onesnaževanja. Pri moških iz Severne Amerike,  Evrope,  Avstralije in Nove Zelandije je  skupno
število semenčic med leti 1973 in 2011 upadlo za 60 % (v Španiji v samo desetih letih za 38 %).
Rodnost v ZDA je med leti 2007 in 2011 padla za 9 %, najnižjo stopnjo pa je dosegla leta 2016,
medtem ko sistem promovira samskost.  Rak na modih se je v tridesetih letih podvojil. 21 od 27
raziskav je ugotovilo povezavo med nošenjem mobilnega telefona v žepu in okvaro sperme ter
DNK. Petina mladih moških ima majhno število semenčic; poleg tega po celem svetu pada število
novorojenih moških. Gre za napad na moške in moške hormone z vseh strani, kar je povezano tudi s
psihološkimi pritiski in politično korektnostjo, predvsem do belcev. Ostali razlogi za padec števila
semenčic in rojstev fantkov so izpostavljenost pesticidom, herbicidom, živemu srebru (sestavina
vseh cepiv), svincu, dioksinu in hormonskim motilcem. Hormonski motilci so  sintetična snov in
najdemo jih  v  plastiki,  pločevinkah  za  hrano  in  pijačo,  topilih,  čistilih,  detergentih,  pesticidih,
kozmetiki,  milih,  barvah,  loščilih,  izpušnih  plinih,  baterijah,  zobnih  plombah  in  mnogih  ribah.
Hormonski  motilci  zatirajo  testosteron  ali  posnemajo  estrogen  in  s  tem  slabijo  sporočila
testosterona, ki preveva zarodek med razvojem. Dioksin, ki posnema estrogen, lahko prestreže in
prevzame hormonska sporočila,  ki  pridejo iz  moškega gena.  Ženski  spolni  hormon estrogen in
hormonske motilce so našli v nefiltrirani pitni vodi,  ki jih potem s pitjem zaužijejo moški.  Cilj
hormonskih motilcev je feminizacija moških. Število ljudi, ki se identificirajo kot geji ali LGBT,
hitro narašča. Ženske z večjo vsebnostjo progesterona, ki ga najdemo v kontracepcijskih tabletah, so
bolj  odprte  za  istospolna razmerja,  še  bolj  pa  to  velja  za  moške.  Raziskave  na  Kitajskem  so
pokazale, da hormonski motilci pospešujejo nastop pubertete pri fantih in vodijo v zgodnejšo spolno
zrelost. Pogosto se izpostavlja BPA (bisfenol A), ki se uporablja v pločevinkah, plastenkah, plastični
embalaži za hrano in blagajniških računih. »Varne« količine BPA v ZDA, ki jih je določila ameriška
Agencija  za  hrano  in  zdravila,  so  44-krat  višje  od  tistih,  ki  naj  bi  bile  resnično  varne. Eden
najpogosteje  uporabljenih  pesticidov  –  atrazin  –  povzroča  pri  žabah  spremembo  spola  in
neplodnost.  Ta  kemični  napad  vpliva  na  oz.  sabotira  potencialne  moške  zarodke  v  kritičnem
obdobju razvoja in jih spremeni v ženske, hkrati pa zmanjšuje število moških semenčic in stopnjo
testosterona. V sedmih letih po kemični eksploziji v kraju Seveso v Italiji se je plodnost bistveno
zmanjšala in rodilo se je dvakrat več deklic kot fantkov;  starši z največjo vsebnostjo kemikalij v
krvi niso rodili niti enega fantka. Sojini izdelki, ki jih podnebni kult promovira kot nekaj, s čimer
bomo rešili planet pred »podnebnimi spremembami«, lahko povišajo nivo estrogena in znižajo nivo
testosterona.

Večina ljudi verjame, da pride do genetskih sprememb samo zaradi sprememb v DNK in same
genetske strukture, ampak epigenetika je dokazala, da temu ni tako.  Epigenetika s ukvarja s tem,
kako se telo  fizično in  psihološko spremeni  glede  na to,  kateri  geni  se  aktivirajo  in  kateri  ne.
Zamislite si, da je človeška genetika kot trdi disk: da bi spremenili tisto, kar se pojavi na zaslonu, ni
treba spremeniti strukture trdega diska – to lahko storimo z miško in tipkovnico, tako da vključimo
ali  izključimo določene funkcije  računalnika.  Enako je  s  človeško genetiko.  Obstaja  optimalno
razmerje med aktiviranimi in deaktiviranimi geni, ki se izraža kot zdravje. Če se optimalno razmerje
poruši ali če se aktivirajo/deaktivirajo napačni geni, to vodi v bolezen. Gene aktivirajo/deaktivirajo
način dojemanja sveta in okoljski, mentalni ter čustveni vplivi. Kateri geni se aktivirajo in kateri ne
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vpliva na način,  kako telo dekodira informacije in to vodi v spremembe v načinu razmišljanja,
občutenja in zaznavanja resničnosti; prav tako se fizične, mentalne, čustvene in zaznavne lastnosti
prenašajo na naslednje generacije. Epigenetski učinek cepiv, kemikalij v hrani in pijači ter sevanja
ustvarja  novega  človeka  minuto  za  minuto.  Prva  generacija  postane nekaj  drugega,  naslednja
generacija pa se rodi z nečem drugim.
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NA KAJ BITI POZOREN

Sledi nekaj področij, na katera je treba biti pozoren in izkoristiti vsako priložnost, da se zaustavi
pohod tiranov: vse, kar je povezano s spremembami, ki jih je navedel dr. Richard Day; vse, kar sili
ljudi v mesta in jim preprečuje dostop do podeželja; vse, kar otežuje življenje malim kmetom in
podjetjem  v  korist  korporacij;  napade  na  neodvisno  pridelavo  hrane  in  alternative  gensko
spremenjeni  hrani;  napade  na  alternativne  oblike  medicine,  zdravljenje  brez  zdravil  in  naravne
pripravke; vse, kar se nam vsiljuje brez možnosti izbire (obvezno cepljenje); vse, kar preprečuje
svobodo gibanja, otežuje potovanja ali predlaga nove hitre železniške povezave med velemesti brez
dobrega razloga ali z nenadno spremembo politike; vse, kar pomaga pri uvedbi policijske države in
povečuje nadzor; vsako nadaljnjo centralizacijo oblasti in odločanja; napade na družinsko enoto,
starševske pravice ter povečan nadzor države in šol nad vzgojo otrok; vse, kar zdravnikom olajšuje
zakonito ubijanje ljudi bodisi  neposredno bodisi  z odrekanjem potrebnega za preživetje;  vladno
politiko, ki prizadene revne in nagradi bogate; izraze kot sta »skupno« (skupni cilji, skupen namen)
in »soglasje«. Ko nam predlagajo rešitve, se vedno vprašajmo, kdo ima od njih korist.

KAJ SLEDI, ČE SE LJUDJE NE ZBUDIJO

Ljudje  ne  bodo  živeli,  ampak  le  obstajali  v  natrpanih  mikrostanovanjih v  velemestih  znotraj
območij za človeško poselitev, kjer bodo stalno pod nadzorom. Populacija bo znašala le del sedanje
in ljudje ne bodo imeli dostopa do 95 % zemeljske površine. Vsi ljudje bodo čipirani in povezani s
pametnim omrežjem, prek katerega bo umetna inteligenca diktirala njihove misli, čustva in zdravje
(oz. pomanjkanje zdravja). Vsaka misel bo posneta v realnem času.

Voda in hrana bosta na zahtevo avtoritet in dobili jo bodo le tisti, ki se bodo sistemu pokorili, pa še
to  ravno  toliko,  da  mu  bodo  lahko  služili.  Voda  in  hrana  bosta  polni  gensko  spremenjenih
organizmov, cepiv in kemikalij – vse, da bodo ljudi obdržali v transu. Ekološko pridelana hrana bo
zgodovina;  ljudje  hrane ne bodo več smeli  pridelovati  sami.  Alternativnih metod zdravljenja in
prehranskih dopolnil ne bo več. Obvezna »zdravila« bodo povzročila to, kar je v romanu  Krasni
novi svet opisal Aldous Huxley – da bodo ljudje ljubili služenje. Nihče ne bo vedel, kaj je v hrani in
pijači, saj vsebina ne bo označena. Droni za nadzor bodo patruljirali nebo, policija in vojska bosta
eno in ljudem bosta lahko naredili, kar bosta hoteli. Država bo odločala, kaj je pravica in kaj ni.

Otroke si bo lastila in jih vzgajala država; biološki starši bodo stvar preteklosti. Avtomobilov ne bo;
edini transport bodo hitre železnice, ki  bodo povezovale dom z delovnim mestom. Ljudje bodo
delali,  kjer  jim bodo ukazali.  Alternativnih medijev in pogledov ne bo,  le  državna propaganda.
Prepovedano bo izražanje čustev.
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»Pandemija covid-19« – vse za transformacijo družbe v enem
paketu18

»Večja kot je laž, večja je verjetnost, da ji bodo ljudje verjeli.« (Adolf Hitler)

»Spoštovanje avtoritete, ne da bi jo postavili pod vprašaj, je največji sovražnik resnice.« (Albert Einstein)

URADNA RAZLAGA

Obstaja »virus« z imenom SARS-CoV-2, ki se je pojavil ali naravno ali so ga izpustili iz kitajskega
biološkega laboratorija in povzroča nalezljivo dihalno bolezen »covid-19«. Avtoritete pravijo, da je
novi koronavirus tako nevaren, da je bilo treba celotne države prisiliti v hišni pripor, zato da bi
ustavili  njegovo širjenje  in  preprečili  izgubo življenj.  Izolacija  je  potencialno uničila  neodvisen
prihodek milijard ljudi in jih naredila odvisne od države in vlade, kar je velik korak v smeri družbe
Iger lakote. Odziv na »izbruh« na Kitajskem v zadnjih tednih leta 2019 je bila drakonska fašistična
izolacija, ki je uničila še preostalo svobodo na Kitajskem, in ljudje so bili prisiljeni v hišni pripor, ki
ga je nadzorovala pametna tehnologija za prepoznavanje obraza in brutalni kitajski organi pregona
ter vojska. Ko je »virus« začel pustošiti po Zahodu in ko so v izolacijo prisilili zahodne države, je
bilo  »epidemije«  na  Kitajskem  že  skoraj  konec  in  tam  so  ponovno  zagnali  gospodarstvo  in
omogočili potovanja, kar je Kitajski dalo bistveno prednost pred Zahodom. Svetovna »zdravstvena«
organizacija in njen direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus sta kitajski odziv hvalila in govorila, da
se je Kitajska na »zdravstveno krizo« odzvala učinkovito in da bi se na isti način morale odzvati
ostale države. Kitajski drakonski odziv na »virus« z izolacijo, hišnim priporom in družbenim
distanciranjem je tako postal načrt za preostali svet. Vse je bilo pripravljeno za začetek uničenja
gospodarstva in življenja milijard ljudi na Zahodu.

Najprej se je govorilo, da je novi koronavirus »izbruhnil« na tržnici v Wuhanu, kjer ljudje kupujejo
in jejo netopirje in druge živali. Ko se ta razlaga ni oprijela, se je pojavila druga zgodba, ki so jo (in
jo  še  vedno)  propagirali  marsikateri  alternativni  medij  – »virus«  naj  izpustili  iz  biološkega
laboratorija BSL-4 v Wuhanu, kjer raziskujejo smrtonosne biološke agense, da bi ustvarili biološka
orožja  za vojaške  namene.  Laboratorij  v  Wuhanu je  edini  laboratorij  BSL-4 na  Kitajskem,  kar
pomeni  najvišjo  stopnjo bioloških  varnostnih ukrepov.  To teorijo  je  med drugim podpiral  prof.
Francis Boyle in hitro se je razširila po alternativnih medijih, vendar številke umrlih po svetu te
teorije  niso  podpirale  (ni  pa  izključeno,  da  ne  bo  do  tega  prišlo  v  prihodnosti).  Posledice
»smrtonosnega virusa« preprosto niso kazale na to, da gre za biološko orožje. Kaj se je potem v
resnici dogajalo?

18 Za aktualne informacije o »pandemiji« si preberite priročnik Agenda za »pandemijo covid-19«.
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ZAKAJ JE URADNA RAZLAGA NESMISELNA

Kult: Pozabiti moramo, da na nivoju kulta obstajajo meje. Zamislite si transnacionalno korporacijo
(pajek), ki ima v neki državi svoj sedež. Ta korporacija ima podružnice v drugih državah, ki dobijo
ukaze s sedeža. Kult deluje po istem principu: v vseh državah, zlasti v tistih, ki najbolj vplivajo na
smer, v katero svet gre, ima kult omrežja tajnih društev, satanistov in mešanih krvnih rodov, katerih
naloga  je  nadzor  nad  politiko,  vladno  administracijo,  financami  in  bančništvom,  mediji,
zdravstvenim sistemom itd.  Na ta način se agenda pajka lahko koordinirano istočasno odvija  v
»različnih«  državah.  Pomembni  centri  kulta  so  Kitajska,  ZDA,  Izrael,  Velika  Britanija,  Italija,
Francija,  Nemčija  in  druge  države.  Ta  struktura  omogoča,  da  peščica  ljudi  diktira  dogodke  v
državah in posledično na svetu. Pri tem je treba nadzorovati le ključne položaje, kjer se sprejemajo
odločitve, in večina teh položajev ne vključuje politikov. V času »pandemije covid-19« odločitve
sprejemajo tehnokrati – zdravstveni tehnokrati.

Propaganda brez dejstev:  Ko se je začela histerija glede »covida-19«, so vse ljudi s simptomi,
podobnimi  gripi,  začeli  diagnosticirati  kot  »covid-19«.  Simptomi,  podobni  gripi,  imajo  veliko
vzrokov, vključno z gripo, ki se vedno pojavlja v istem obdobju leta. Pred »pandemijo« so ljudi s
takimi simptomi zdravili v klasičnih oddelkih bolnišnic, po razglasitvi »pandemije« pa v oddelkih
za intenzivno nego, da bi druge »zaščitili  pred okužbo«. Manipulacija številk se je tako začela.
Britanska vlada je pred uvedbo izolacije  razglasila,  da »covid-19« ni  več »nalezljiva bolezen z
velikimi posledicami«, potem pa čez nekaj dni uvedla izolacijo zaradi »nevarnega virusa«. Število
smrti v Evropi zaradi vseh vzrokov je bilo v času »pandemije« primerljivo z istim obdobjem leta
2019. Če ni več mrtvih – kje je potem dokaz za novo bolezen? 

Kmalu po razglasitvi »pandemije« je sledila odpoved skoraj vseh operacij in zdravniških obravnav,
da ne bi »preobremenili zdravstvenih delavcev«, medtem ko so bile bolnišnice, ki naj bi bile po
poročanju  uradnih  medijev  kot  »vojna  območja«,  večinoma  prazne.  Bolnišnice  so  varovali
varnostniki in obiski so bili zaradi »covida-19« prepovedani (drugače bi ljudje videli, da so prazne).
Tako so morali otroci v bolnišnici umreti brez prisotnosti staršev, kar je lep primer psihopatije tistih,
ki diktirajo odziv na »virus«. Nemškemu novinarju je uspelo priti v eno od bolnišnic v Berlinu, kjer
naj bi se trlo bolnikov – in bila je prazna. Zdravstveni delavci so dobili navodila, da o situaciji v
bolnišnicah  ne  sme govoriti.  Mnogo ljudi  v  različnih državah se je  odpravilo  preverit  stanje  v
bolnišnicah in zgodba je bila povsod enaka – bolnišnice so bile (skoraj) prazne. V Veliki Britaniji so
moškega,  ki  je posnel  stanje v eni  od tamkajšnjih  bolnišnic in slike delil  na Facebooku,  za tri
mesece zaprli. Zdravstveni delavci so povedali, da v bolnišnicah že dolgo časa ni bilo tako mirno
kot med »pandemijo«. Na stotine zdravstvenih delavcev so odpustili, saj niso imeli dela. Britanska
vlada je, da bi nadaljevala iluzijo »pandemije«, uvedla tedensko množično ploskanje zdravstvenim
delavcem, ki »ljudi rešujejo pred virusom«, medtem ko so zaposleni v bolnišnicah večino časa
gledali  v  zrak  ali  pa  plesali  in  posnetke  objavili  na  YouTube.  Sistem je  propagiral  brezumne
»zvezdnike« kot so Lady Gaga, Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John in drugi, ki so sodelovali
na dogodku En svet: skupaj doma, ki sta ga organizirali Svetovna »zdravstvena« organizacija in
organizacija Globalni državljan (obe si lasti Bill Gates) in s katerim so se poklonili zdravstvenim
delavcem. V Londonu in drugje po svetu so v zgolj  nekaj dneh postavili začasne bolnišnice za
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intenzivno  nego,  kjer  potem niso  zdravili  praktično  nikogar,  in  »mrtvašnice«  v  velikosti  dveh
nogometnih igrišč – vse, da bi ustvarili iluzijo »zdravstvene krize«. 

Lažen način testiranja: Andrew Kaufman je forenzični psihiater v New Yorku, doktor medicine in
bivši medicinski inštruktor hematologije in onkologije v Južni Karolini. Kaufman je razložil, kako
so kitajske avtoritete takoj prišle do sklepa, da je razlog za bolezen, ki je izbruhnila med 200 ljudmi,
»nov virus« in da za ta sklep niso imele nobene podlage. Kitajski raziskovalci so iz pljuč nekaterih
obolelih vzeli neočiščen genski material, ki je stalno prisoten v mnogih ljudeh in lahko pride iz
različnih virov, npr. lastnih celic, bakterij, gliv ali drugih mikroorganizmov. Za bolezen, ki so jo
začeli klicati »covid-19«, niso imeli nobenega dokaza in domnevnega »virusa« niso nikoli izolirali
in identificirali. Scenarij, ki ga bodo posnemale druge države, je bil tako napisan. 

Raziskovalci so identificirali zaporedje RNK, ki vsebuje genski material in za to gensko zaporedje
test RT-PCR tudi testira. Če bi »virus« v resnici obstajal, bi ga s pomočjo filtracije lahko izolirali;
namesto tega so primerjali kontaminirano zaporedje RNK in se odločili, da mora biti povezano z
»virusom« SARS-CoV-1, saj sta zaporedja obeh »virusov« skoraj 80 % podobna. Ta »novi virus« so
poimenovali SARS-CoV-2 in bolezen, ki naj bi jo povzročal, »covid-19«. Kaufman pravi, da so s to
trditvijo  težave,  saj  tudi  »virusa«  SARS-CoV-1  niso  nikoli  izolirali  in  očistili  ter  dokazali,  da
povzroča SARS. Pravi, da je primerjava glede skoraj 80 % podobnosti nesmiselna, saj obstaja med
ljudmi in šimpanzi 96 % povezava, pa zaradi tega še ne govorimo, da je človeški genski material
del družine šimpanzov.

Nemški zdravnik in bakteriolog Robert Koch je leta 1890 razvil štiri kriterije za dokazovanje, da
bakterija (ali v tem primeru »virus«) povzroča bolezen. Ti kriteriji so bili od uvedbe naprej zlati
standard v uradni medicini in gre za t. i. Kochove postulate, ki se glasijo:

• Bakterija  mora  biti  prisotna  v  vseh  obolelih  osebah in  vsi  morajo  imeti  iste  simptome.
Bakterija ne sme biti prisotna v zdravih posameznikih.

• Mikroorganizem je treba izolirati iz obolelega gostitelja in ga gojiti v čisti kulturi (»virus« je
treba izolirati, da ni prisotnega drugega materiala).

• Specifična bolezen se mora ponoviti, ko očiščeno kulturo povzročitelja okužbe vbrizgamo v
zdravega gostitelja (dokazati je treba, da izoliran »virus« povzroča bolezen, in v zdravih
ljudeh ne sme biti prisoten »virus« ali material, ki naj bi bolezen povzročal).

• Bakterijo je treba ponovno izolirati  od eksperimentalnega okuženega gostitelja in vsi,  ki
pridejo v stik z »virusom« ali bakterijo, morajo zboleti za isto boleznijo. 

»Covid-19«  ne  izpolnjuje  niti  enega  Kochovega  postulata.  »Virusa«  SARS-CoV-2  niso  nikoli
izolirali  ali  očistili  in  celoten  nateg  je  bil  mogoč,  ker  so  bolezen  diagnosticirali  na  podlagi
simptomov in ker test RT-PCR ni testiral za »covid-19«, temveč za genski material, ki je prisoten v
pljučih mnogih ljudi zaradi več razlogov, vključno s pljučnim rakom.
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Kitajske avtoritete so torej začele diagnosticirati vse ljudi s pljučnico in simptomi, podobnimi gripi,
kot »covid-19«. Wuhan je, tako kot druga kitajska mesta, znan po slabi kakovosti zraka in po tem,
da ima veliko ljudi pljučne in dihalne težave; stanje je podobno v Lombardiji v Italiji.  Tako so
številke  okuženih  in  umrlih  za  »covidom-19« poletele  v  nebo.  Številke  so  umetno  napihovali,
dokler se ni na Zahodu pojavila panika pred »virusom«. Potem so kitajske avtoritete za testiranje
začele uporabljati test RT-PCR. Pri tem ne gre za kvantitativen, temveč za kvalitativen test, ki lahko
testira le prisotnost ali odsotnost zaporedja kode, ne pa tudi količine RNK. Test RT-PCR ne testira
za »covid-19«, ampak za zaporedje genskega materiala, ki je prisotno v mnogo ljudeh iz različnih
razlogov.  Ni  čudno,  da  skorumpirana  Svetovna  »zdravstvena«  organizacija  pravi,  da  ljudje  ne
razvijejo imunosti na »covid-19« – kako si lahko imun na nekaj, kar ne obstaja oz. na zaporedje
genskega materiala, ki je del tvoje genetske sestave? Test RT-PCR je v 80-ih letih razvil ameriški
biokemik Kary Mullis. Test vključuje amplifikacijo, kar pomeni, da lahko vzamejo majhen vzorec
in ga povečajo, da lahko identificirajo vsebino. Bolj ko amplificirajo, več materiala bodo našli in
več ljudi se bo testiralo pozitivno – ne na »virus«, ampak na različne elemente genskega materiala.
Število  pozitivnih  testov  je  tako odvisno od števila  amplifikacij  genskega materiala  in  različne
države uporabljajo različno število amplifikacij, kar razloži različno število »okuženih« v različnih
državah. Na ta način avtoritete nadzorujejo število primerov »okužb«. Če uporabijo manjše število
amplifikacij, bo število »okuženih« padlo in lahko bodo rekli, da izolacija »deluje«. Na enak način
bodo s testom manipulirali po uvedbi cepiva, kar bo dalo lažen občutek, da je učinkovito. 

Test RT-PCR ne testira za »covid-19«, ampak za vse koronaviruse. Koronavirusi so skupina virusov
in so prisotni v telesih vseh ljudi. Test, ki testira za koronaviruse in ne specifično za »covid-19«, bo
v veliko primerih pozitiven. Zakaj ima mnogo ljudi, ki so pozitivni na »covid-19«, zgolj simptome
prehlada ali gripe? Zato, ker večina sevov koronavirusov niso nič drugega kot simptomi prehlada ali
gripe. Tanzanska vlada je, da bi dokazala, da gre za nateg, Svetovni »zdravstveni« organizaciji v
testiranje poslala vzorec koze in drevesa asimina in oba sta prišla nazaj pozitivna na »covid-19«.
Test RT-PCR prav tako ne pokaže virusnega bremena (koliko virusa je v telesu prisotnega), kar je
ključno pri diagnosticiranju bolezni. Virusi so stalno prisotni v naših telesih, vendar v količinah, ki
ne povzročajo bolezni. Da bi zboleli, so potrebne velike količine virusov, česar pa test RT-PCR ne
razkrije. Tudi Kary Mullis – izumitelj testa, ki je zanj dobil Nobelovo nagrado – je rekel, da test
RT-PCR ne more natančno testirati  za  nalezljive bolezni.  Test lahko zazna le  gensko zaporedje
virusov, ne pa tudi virusov samih. Tako so številke okuženih in umrlih za »covidom-19« popolna
farsa.  Če je  tvoj  cilj  ustvariti  lažno »pandemijo«,  je  za to  najbolje  izbrati  koronaviruse,  saj  so
izjemno pogosti, prisotni v vseh ljudeh in obstaja jih veliko vrst.

Kaj je »covid-19«? Celice stalno izločajo eksosome, a njihovo izločanje se bistveno poveča, kadar
so v tkivih prisotni strupi. Vsaka vrsta strupa,  pa naj gre za kemičen strup ali  elektromagnetno
sevanje, povzroči, da začnejo celice izločati eksosome, da bi celice zaščitili pred poškodbami in
smrtjo. Kaufman je pod mikroskopom pokazal, kako izgledajo eksosomi in kako »covid-19« in sliki
sta bili popolnoma enaki. Oboji se pritrdijo na iste celične receptorje, vsebujejo isti genski material
v obliki RNK in oboje najdemo v tekočini v pljučih. Tako vidimo, da so vzeli naraven odziv telesa
in ga preimenovali v »covid-19«. Eksosomi so naraven mehanizem, s katerim se celice očistijo
strupov in s katerim posvarijo ostale celice. Izločanje eksosomov povzroči zastrupljenost, strah in
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stres (koliko stresa so med izolacijo povzročili uradni mediji), okužba, poškodba, odziv imunskega
sistema, astma, bolezen ali elektromagnetno sevanje. Če je tvoj cilj, da se na »virus« veliko ljudi
testira pozitivno, potem v »covid-19« preimenuješ naraven odziv imunskega sistema. 

Izolacijo in družbeno distanciranje upravičujejo z zaščito pred nalezljivo boleznijo – »virusom« –
čigar  obstoja  niso  nikoli  dokazali.  Pa  se  »virusov«  sploh  lahko  nalezemo?  »Virusi«  se  lahko
razmnožujejo samo v živih celicah živali, ljudi ali bakterij in se ne morejo razmnoževati brez celic
gostitelja. Dawn Lester in David Parker v knjigi What Really Makes You Ill? – Why Everything You
Thought You Knew About Disease Is Wrong (Zakaj ljudje v resnici zbolijo? – Zakaj je vse, kar ste
mislili, da veste o boleznih, napačno) dvomita o tem, da se »virusi« lahko prenašajo s človeka na
človeka ali z živali na človeka in pravita, da za to ni nobenega znanstvenega dokaza. Kako lahko
naraven odziv imunskega sistema – kar »virus« v resnici je – povzroči ali prenaša bolezen? Odziv
eksosomov je odziv na problem (zastrupljene celice) in ne problem sam po sebi. To je tako, kot če
bi rekli, da so problem gasilci, ki so prišli gasiti ogenj. Beseda »virus« pride iz latinščine in pomeni
strup.  »Virusi«  nimajo  metabolizma,  zato  za  svoj  obstoj  potrebujejo  žive  celice.  Zunaj  celične
membrane se »virusi« ne morejo premikati in posledično se jih ljudje ne moremo »nalesti«. Prav
tako ni  nikoli  nihče opazil,  da bi  se »virus« pritrdil  na slino in  prenašal  po zraku – gre le  za
domnevo. Nobena preiskava ni nikoli dokazala, da »virus« povzroča kakršnokoli bolezen.

Napovedi »računalniških modelov«:  Ker ljudje po uvedbi »pandemije« še niso umirali v dovolj
velikem številu,  so rekli,  da je  izolacija  učinkovita.  Napovedi  o  smrtnih žrtvah se nikoli  ne bi
uresničile in avtoritete so to vedele. Napovedi so proizvedli zato, da so zagotovili izolacijo, da bi z
njo uničili gospodarstvo in zagotovili nadzor nad milijardami ljudmi. Glede na manipulacijo številk
okuženih in mrliških listov je vseeno, ali bi izolacijo uvedli ali ne. Napovedi glede števila mrtvih po
svetu  so  prišle  na  podlagi  »računalniških  modelov«  –  istih  »računalniških  modelov«,  kot  jih
uporabljajo, da prodajajo laž o »podnebnih spremembah«. Če hočeš pri »računalniških modelih«
določeno napoved, preprosto vneseš podatke, ki zagotovijo tak rezultat. »Modeli« so napovedali, da
bi lahko v Veliki Britaniji brez izolacije umrlo 500.000 ljudi. »Računalniški modeli« so bili delo
profesorja matematične biologije Neila Fergusona z Imperial Colledga, ki je finančno povezan z
Billom Gatesem in zavezništvom cepiv GAVI (največji finančni podpornik GAVI-ja je britanska
vlada). Računalniško kodo, ki jo je Imperial Colledge uporabil pri »modelih«, je »očistil« Gatesov
Microsoft. Britanski premier Boris Johnson se je izolaciji najprej upiral, vendar ko so ga enkrat
prestrašili, da bo odgovoren za število smrtnih žrtev, ki so jih napovedali »računalniški modeli«, je
pritiskom podlegel.  Marca  2020,  ko  je  bil  cilj  –  izolacija,  hišni  pripor  in  policijska  država  –
dosežen, je Ferguson ocene mrtvih zmanjšal na 20.000 ali manj. Fergusonovi »računalniški modeli«
so  ravno  tako  napovedali  2,2  milijona  smrtnih  žrtev  v  ZDA,  kjer  Trumpu  glede  odziva  na
»covid-19« svetujeta Deborah Birx in Anthony Fauci, ki sta ravno tako finančno povezana z Billom
Gatesem.  Imperial  Colledge se ni  odzval  na  »zdravstveno krizo«,  ampak je  le  sledil  scenariju.
Izolacijo je za dosego uničenja gospodarstva in obveznega cepljenja hotel Bill Gates. Bill Gates je
bil na začetku »pandemije« drugi največji finančni podpornik Svetovne »zdravstvene« organizacije
(zgolj za ZDA) in si jo tako rekoč lasti. In kdo po svetu diktira odziv na »covid-19«? Svetovna
»zdravstvena« organizacija.

212



Imperial  Colledge  promovira  vse  vidike  Agende  21/2030  in  je  sodeloval  tudi  pri  izdelavi
»računalniških modelov« za »podnebne spremembe«. Ferguson in njegovi »modeli« so napovedali,
da bi leta 2001 lahko zaradi bolezni norih krav in njenega ekvivalenta pri ovcah umrlo 150.000
ljudi.  Zaradi  nje  je  umrlo  manj  kot  200 ljudi  in  izkazalo  se je,  da je  do  bolezni  prišlo  zaradi
organofosfatnega  pesticida,  s  katerim  so  na  kravah  »zdravili«  škodljivce.  Ferguson  in  njegovi
»modeli« so bili odgovorni za nepotreben preventiven pokol milijonov glav živine, prašičev in ovc,
kar  je  uničilo  vir  zaslužka  velikega  števila  kmetov  in  njihovih  družin.  Ni  zanimivo,  kako gre
Fergusonu in Imperial Colledgu uničevanje življenj dobro od rok? Pobite živali niso bile v stiku z
boleznijo in same niso bile okužene. Vas to na kaj spominja? Ferguson je leta 2009 zaradi prašičje
gripe H1N1 podpiral zaprtje šol za dlje časa. Proizvedel je »računalniške modele«, ki so napovedali,
da bi lahko v najhujšem primeru v Veliki Britaniji umrlo 65.000 ljudi. Število umrlih do konca leta
2009 je  znašalo 392.  Ferguson in Imperial  Colledge glede »covida-19« promovirata  neskončno
izolacijo, dokler ne bo dostopno cepivo – tako kot to zahteva Bill Gates in njegovi gospodarji. Če so
ljudje več mesecev v izolaciji in je edina pot iz nje cepivo – mislite, da ga ljudje kljub zadržkom ne
bodo sprejeli? Neil Ferguson je kot vladni svetovalec maja 2020 moral odstopiti, saj je kršil lastna
pravila izolacije, ko se je srečeval z ljubico Antonio Staats.  

Prirejanje številk:  Največji problem tistih, ki so manipulirali s številkami, je bil ustvariti iluzijo
dovolj smrtnih žrtev zaradi »virusa«, ki ne obstaja. Tako kot na Kitajskem so tudi na Zahodu prve
diagnoze opravljali na podlagi simptomov. Zdravstveni delavci so dobili navodila, da je treba vse
simptome gripe in pljučnice diagnosticirati kot »covid-19«. Ko so začeli uporabljati test RT-PCR, je
postal potencial za manipulacijo številk brezmejen. Zdravstvenim delavcem so naročil, da se mora
vsak, ki ga sprejmejo v bolnišnico, testirati in mnogi so se na genski material testirali »pozitivno«.
Rekli  so jim,  naj  na mrliškem listu  kot  vzrok smrti  navedejo »covid-19«,  če  so se ljudje  nanj
testirajo pozitivno, ne glede na to, za katero boleznijo so v resnici umrli.  Ljudje, ki so umrli v
prometni nesreči, so imeli kot vzrok smrti naveden »covid-19«. Britanska nacionalna zdravstvena
služba  (NHS)  je  zdravnikom rekla,  da  lahko  kot  vzrok  smrti  navedejo  »covid-19«  in  to  brez
kakršnegakoli dokaza. Prav tako so dobili navodila, naj ne izvajajo avtopsij, saj bi avtopsije razkrile
pravi  vzrok  smrti.  Na  Škotskem  in  Severnem  Irskem  je  moral  biti  kot  vzrok  smrti  naveden
»covid-19«, če je oseba umrla v roku 28 dni od dneva,  ko se je  testirala  pozitivno.  Cilj  ni  bil
ugotoviti, zakaj je nekdo umrl, ampak na mrliškem listu kot vzrok smrti navesti »covid-19« tako
pogosto, kot je bilo mogoče.

Do prirejanja števila okužb in umrlih, ki jih je zbirala in svetovnim medijem posredovala operacija
Univerze John Hopkins v ZDA, ki je v lasti Billa Gatesa, je prihajalo v vseh državah. Ameriški
CDC je izdal navodila, da je kot vzrok smrti treba navesti »covid-19«, ne glede na to, ali imajo za to
kakšno potrditev ali ne. Če so zdravniki zgolj predvidevali, da je bil vzrok smrti »covid-19« ali da
je k njej pripomogel, so ga lahko navedli kot primaren vzrok smrti. Dr. Scott Jensen, senator iz
Minnesote, je razkril, da če bolnišnica v ZDA diagnosticira bolnika z navadno pljučnico, dobi 4.600
dolarjev; če ga diagnosticira s pljučnico zaradi »covida-19«, dobi 13.000 dolarjev, če pa bolnika
zdravi z respiratorjem, dobi 39.000 dolarjev. Bi lahko bilo še bolj očitno? Bolnišnice, ki so bile
zaradi pomanjkanja bolnikov na robu preživetja, so si z diagnosticiranjem »covida-19« zagotovile
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preživetje. Zdravstvene avtoritete so javno priznale, da če je »covid-19« naveden na mrliškem listu,
še ni nujno, da je bil tudi vzrok smrti. 

Lombardija, center »epidemije« v Italiji, je tako kot Wuhan znana po strupenem zraku, ki povzroča
pljučne bolezni, zlasti pri starih ljudeh. To je predstavljalo neskončen potencial za diagnosticiranje
pljučnice in drugih dihalnih bolezni kot »covid-19«. Leta 2018 je v Lombardiji zaradi vseh vzrokov
umrlo 99.542 ljudi. Lacij, druga italijanska dežela po številu smrti, je istega leta beležila 57.289
smrti. Italijanske avtoritete so priznale, da je 99 % tistih, ki so umrli za »covidom-19«, imelo eno,
dve ali tri druge bolezni. Italijanski nacionalni inštitut za zdravje je razkril, da je povprečna starost
ljudi,  ki  so  se  testirali  pozitivno  (na  genski  material)  in  potem umrli,  81  let.  Profesor  Walter
Ricciardi, znanstveni svetovalec italijanskega ministra za zdravje, je povedal, da so bili v Italiji pri
diagnosticiranju »covida-19« zelo »velikodušni« in da je v Italiji število mrtvih tako visoko zato,
ker ima Italija drugo najstarejšo populacijo na svetu. Dve tretjini ljudi, ki so v New Yorku umrli
zaradi »covida-19«, je bilo starejših od 70 let; več kot 95 % jih je bilo starejših od 50 let in 90 % je
imelo še drugo bolezen. Razlog, zakaj otroci ne umirajo za »covidom-19«, je, da otroci nimajo
drugih bolezni, ki bi jih lahko diagnosticirali kot »covid-19«.

Zdravniki  spregovorili:  Kmalu  po  razglasitvi  »pandemije«  so  se  začele  pojavljati  zgodbe
zdravnikov, zdravstvenih delavcev in družin umrlih, v katerih so razkrili,  kako so bolniki, ki so
umrli  za rakom, boleznimi srca ali  drugimi boleznimi,  imeli  kot vzrok smrti  na mrliškem listu
naveden »covid-19«. Zdravstveni delavci so taka navodila dobili od avtoritet, ki zahtevajo, da se
vsakega bolnika, ne glede na to, kakšno bolezen ima, testira na »covid-19« in če je test pozitiven, se
kot vzrok smrti navede »covid-19«. Bivši britanski komik Eddie Large je med »pandemijo« šel v
bolnišnico zaradi srčnega popuščanja, se testiral pozitivno na »covid-19« in kot vzrok smrti je bil
naveden »covid-19«. V medijih smo lahko brali, da ljudje niso umrli zaradi »covida-19«, ampak
potem, ko so se testirali pozitivno nanj (na genski material). Manipulacijo številk je razkrila dr.
Annie  Bukacek  iz  Montane,  ki  je  rekla,  da  številke  glede  »covida-19«  umetno  napihujejo  z
manipulacijo mrliških listov, medtem ko bolniki umirajo, ker jim zavračajo zdravljenje, operacije in
obiske pri zdravniku. Dr. Scott Jensen je v intervjuju povedal, da je od ameriškega Zdravstvenega
ministrstva dobil navodila, kako izpolniti mrliški list, kar se dotlej ni še nikoli zgodilo. V navodilih
je  pisalo,  da  zato,  da  se  na  mrliškem  listu  kot  vzrok  smrti  navede  »covid-19«,  ni  potreben
laboratorijski  test.  Ameriški  osteopatski  zdravnik dr.  Rashid Buttar,  ki  ga je  fašistični  YouTube
cenzuriral, je potrdil manipulacijo mrliških listov in dodal, da celo tiste mrliške liste, ki so jih že
napisali, popravljajo, da vsebujejo »covid-19«.

Dan Erickson in Artin Massihi, zdravnika iz Kalifornije, sta aprila 2020 na novinarski konferenci
pozvala  k  ponovnemu  odprtju  ZDA.  Po  njunih  besedah  so  bile  enote  za  intenzivno  nego  v
Kaliforniji  praktično  prazne,  zdravnike  so  odpuščali  in  med  »pandemijo«  je  kalifornijski
zdravstveni sistem deloval z minimalno kapaciteto. Povedala sta, da ljudje z rakom ali boleznimi
srca zaradi strahu pred »covidom-19« ne upajo priti v bolnišnico. Njune številke so pokazale – tudi
če verjamete v »virus« – da ste imeli v zvezni državi New York 0,1 % in v Španiji 0,05 % možnosti,
da  bi  umrli  zaradi  »covida-19«;  da  je  ta  »bolezen« manj  nevarna  kot  gripa  in  da  izolacija  ter
uničenje gospodarstva nista upravičena.  Dr.  Erickson je govoril  tudi o drugih posledicah zaradi
izolacije kot so povečanje zlorab otrok in partnerja, alkoholizem, depresija in samomori. Dodal je,
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da  imunski  sistem  slabi,  če  so  ljudje  zaprti  med  štirimi  stenami  in  obsedeni  s  higieno
(razkuževanjem rok), saj  ne pride v stik z bakterijami,  na katere bi lahko razvil  odpornost.  Dr.
Erickson  je  prav  tako  potrdil,  da  na  zdravnike  pritiskajo,  naj  na  mrliške  liste  kot  vzrok smrti
navedejo  »covid-19«,  da  bi  številke  umetno napihnili.  Njun video si  je  v  nekaj  dneh ogledalo
5 milijonov ljudi, ampak fašistični YouTube ga je kljub temu izbrisal. 

Zdravnik za dihalne bolezni je razkril laži glede respiratorjev. Pravi, da respiratorjev ni manjkalo in
da so jih v času »pandemije« uporabljali v manjši meri kot po navadi. Povedal je, da je bil vsak, ki
je prišel v bolnišnico zaradi dihalnih problemov, označen kot bolnik s »covidom-19«, ne glede na
to, ali je imel pljučnega raka, bolezni srca ali kakršnokoli drugo bolezen, in če je umrl, je bil kot
vzrok smrti neveden »covid-19«. Prav tako je povedal, da so dobili navodila, da bolnikov ne smejo
zdraviti z manj invazivnimi pripomočki kot po navadi, ampak da morajo počakati, da se »sesujejo«
in  jih  potem  zdraviti  neposredno  z  respiratorjem.  Cameron  Kyle-Sidell,  zdravnik  z  enote  za
intenzivno nego v eni od bolnišnic v New Yorku, je povedal, da so ljudi zdravili z respiratorjem,
medtem ko njihova pljuča niso bila dovolj močna in so zaradi tega umrli. Več medicinskih sester je
na internetu objavilo videe, v katerih so povedale, da ljudi v bolnišnicah in domovih za ostarele
ubijajo in da je večini osebja zanje vseeno (jih pustijo umreti ali pa jih ubijejo z napačnim načinom
zdravljenja). Poleg tega je prišlo do spreminjanja uradnega načina štetja dnevnih smrtnih žrtev in
mnogo istih smrti so šteli večkrat. 

Odpis starih ljudi: Število umrlih zaradi vseh razlogov v Evropi je bilo mnogo tednov po začetku
»pandemije« primerljivo s prejšnjimi leti.  Ko so številke umrlih za »covidom-19« enkrat začele
naraščati, so kot po čudežu številke umrlih za drugimi boleznimi začele padati, saj so druge bolezni
diagnosticirali kot »covid-19«. Potem je prišel čas, ko se je število umrlih začelo povečevati, saj so
ljudje  umirali  zaradi  izolacije  ter  odpovedi  operacij  in  zdravniških  obravnav.  Ljudje,  ki  so
potrebovali nujno diagnosticiranje in zdravljenje življenjsko pomembnih bolezni, so v bolečinah
sedeli doma, ker niso mogli priti do zdravnika in ker so jih uradni mediji spodbujali, naj ne hodijo v
bolnišnico, ker so »prepolne«. Največja žrtev te psihopatske politike so bili stari ljudje. Izolacijo so
upravičevali s tem, da bi »zaščitili stare in ogrožene ljudi« in da »ne bi preobremenili zdravstvenih
delavcev«. Istočasno so stare ljudi sistematično ubijali v domovih za ostarele, tako da so jim odrekli
zdravljenje (vsi so šli na seznam kot žrtve »covida-19«). Svetovna »zdravstvena« organizacija je
konec aprila 2020 napovedala, da bo polovica smrti zaradi koronavirusa na dolgi rok v domovih za
ostarele – torej načrt deluje. Izraelski zdravnik Gai Peleg, ki dela v Parmi v Italiji, je povedal, da
bolnikov nad 60. letom starosti niso smeli zdraviti z respiratorjem. To so isti stari ljudje, ki naj bi jih
izolacija »zaščitila«.  Stari  ljudje so bili  primorani podpisati  obrazec,  naj jih v primeru smrti  ne
oživljajo. Več mesecev so jim govorili, naj se izolirajo – izključijo iz družbe – za »njihovo lastno
dobro«.  Za  vas  imam  novico:  KULTU  JE  VSEENO  ZA STARE  LJUDI  IN  HOČE,  DA
UMREJO! To so isti stari ljudje, ki celo življenje plačujejo davke, potem pa morajo na stara leta
zaradi  nizke  pokojnine  pozimi  izbirati,  ali  bodo lačni  ali  jih  bo  zeblo.  Ker  nimajo  denarja,  so
primorani kupovati poceni in strupeno hrano ter pijačo brez hranil, dihajo strupen zrak, se cepijo s
strupi in živijo v morju elektromagnetizma. In sedaj naj bi mi avtoritetam verjeli, da jim je »mar za
stare ljudi«? VSEENO JIM JE ZANJE!
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Strokovnjaki se strinjajo – gre za nateg: Mnogo zdravnikov je v alternativnih medijih razkrilo, da
»covid-19« ni to, kar o njem slišimo v uradnih medijih. Profesor dr. Sucharit Bhakdi, specialist
infektologije  iz  Nemčije,  je  povedal,  da  je  izolacija  absurdna  in  da  sprejeti  ukrepi  vodijo  k
samouničenju  in  kolektivnemu  samomoru.  Nemška  zdravnika  Wolfgang  Wodarg  in  dr.  Claus
Köhnlein sta rekla, da brez novega »testa« nihče ne bi opazil razlike med normalnim stanjem in
»pandemijo«. John Ioannidis z Univerze v Stanfordu, med drugim profesor medicine, je poudaril,
da podatki ne podpirajo števila mrtvih in okuženih, o katerih slišimo v medijih. Izraelski zdravnik
Yoram Lass je povedal, da po podatkih Svetovne »zdravstvene« organizacije zaradi sezonske gripe
vsako leto umre med 250.000 in 500.000 ljudi, pa zaradi tega še nikoli nismo uničili gospodarstva.
Avstrijski  zdravnik  Jaroslav  Belsky  je  rekel,  da  je  99  %  ljudi,  ki  naj  bi  v  Italiji  umrli  za
»covidom-19«, imelo še druge zdravstvene probleme, 50 % od njih tri ali štiri. Belsky je povedal,
da je bilo število primerov v Italiji višje kot v Nemčiji zato, ker so v Italiji testirali le hudo bolne
ljudi, v Nemčiji pa tudi tiste z zgolj blagim prehladom. Zdravniki so ravno tako poudarili vpliv
strahu na zdravje ljudi. Koliko ljudi je razvilo psihosomatske »simptome« »virusa« le zato, ker je to
vse, kar slišijo v uradnih medijih?

Dr. Shiva Ayyadurai, v Indiji rojeni ameriški znanstvenik in biološki inženir na MIT, je povedal, da
smrti ni povzročil »virus«, ampak uničen imunski sistem. Vsi s kolikor toliko delujočim imunskim
sistemom  so  imeli  zgolj  blage  simptome  ali  pa  jih  sploh  niso  imeli.  Domnevni  simptomi
»covida-19« so delno znaki delujočega imunskega sistema: vročina je odziv imunskega sistema, da
bi s toploto uničil vsiljivce; izkašljevanje sluzi je način, s katerim telo izloči strupe, in bruhanje je
način, s katerim imunski sistem izloči strupe, preden bi telesu naredili škodo. Mnogo simptomov, ki
jih medicina »zdravi«, so naravni odzivi imunskega sistema in če te odzive zatremo z »zdravili«, si
s  tem  delamo  škodo.  Najšibkejši  imunski  sistem  imajo  starejši  ljudje  in  tisti  s  predhodnimi
boleznimi.  Taki ljudje bi za krepitev imunskega sistema morali  jemati  vitamine A, C in D3. V
nekaterih bolnišnicah so začeli »virus« zdraviti z velikimi količinami vitamina C, medtem ko so
Facebook in ostali agenti fašizma tak način zdravljenja označili kot »lažne novice« in »napačne
informacije«. Ste v uradnih medijih že kdaj slišali, kako si okrepiti imunski sistem? Zakaj bi kult in
farmacevtska  industrija  hotela  močan  imunski  sistem,  če  agenda  zahteva  bolne  in  šibke  ljudi?
Uničenje imunskega sistema je nujno za to, da lahko farmacevtska industrija nadaljuje svoj obstoj.
Dr.  Ayyadurai  je  povedal,  da  je  v  telesu  stalno  prisotnih  veliko  »virusov«,  ki  se  jih  sploh  ne
zavedamo, saj imunski sistem zanje poskrbi, in če bi »virusi« ljudi res ubijali, potem bi bili vsi že
zdavnaj mrtvi. 

Če je  takojšen odziv imunskega sistema prešibak, da bi  odpravil  grožnjo,  ga zagrabi  panika in
sprosti  citokinsko nevitho.  Citokini  so majhni  proteini,  ki  jih  sprostijo  celice in  imajo  določen
učinek na interakcijo med celicami, na njihovo komunikacijo in obnašanje. Citokini sprožijo vnetje
in se odzivajo na okužbe. Če oslabljen imunski sistem grožnje ne more odpraviti, v obupu izloči
nevihto citokinov. To si lahko predstavljamo, kot če bi v hišo vdrl vlomilec in bi se lastnik mučil s
tem, da bi  ga vrgel  iz  hiše.  Potem bi  lastnik v paniki  vzel  puško in namesto,  da bi  ustrelil  le
vlomilca, bi začel streljati vsepovsod in bi med drugim ustreli tudi samega sebe. Citokinska nevihta
napade lastno telo in v mnogih primerih je to za človeka usodno. Smrt zaradi dispneje (oteženega
dihanja)  je  odziv  imunskega  sistema s  citokinsko  nevihto,  ki  napade  pljuča  in  lahko  povzroči
pljučnico. Če imunski sistem deluje optimalno, do tega ne pride.
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»Covid-19« in omrežje 5G: Neverjetno, da na milijarde ljudi še vedno verjame, da tehnološko
ustvarjena elektromagnetna polja, ki so 200 milijonkrat močnejša od tistih, ki jih Zemlja proizvede
naravno, na ljudi, živali in naravni svet nimajo vpliva. Britansko vladno telo Ofcom, ki ga vodi
Melanie  Dawes  in  ki  »regulira«  (cenzurira)  britanske  medije,  je  medijem  zagrozilo  s  ostrimi
sankcijami, če bodo govorili o povezavi med omrežjem 5G in »virusom«. Intervju na London Real
z Davidom Ickom, v katerem je omenil potencialno povezavo med »covidom-19« in omrežjem 5G,
so YouTube, Vimeo in Facebook takoj cenzurirali.  Po drugi strani pa je ravno Ofcom tisti,  ki v
Veliki  Britaniji  »regulira«  britansko  telekomunikacijsko  industrijo  (počnite,  kar  hočete)  in
promovira omrežje 5G, tako da brez skrbi – kakršnokoli navskrižje interesov je le slučajno. Na ta
način je Ofcom zgolj s cenzuriranjem pokazal, da med omrežjem 5G in »covidom-19« zagotovo
obstaja povezava. Vprašanje je le, kakšna. 

Arthur  Firstenberg,  znanstvenik,  novinar  in  avtor  knjige  The Invisible  Rainbow:  A History  Of
Electricity And Life (Nevidna mavrica: Zgodovina elektrike in življenja), je leta 2018 povedal, da
vsakič, kadar so se dramatično spremenile lastnosti zemeljskega magnetnega polja (magnetosfere),
je to  imelo dramatičen vpliv na zdravje ljudi  na Zemlji.  V knjigi Firstenberg piše,  da je  vsaka
epidemija  »gripe«  od  uvedbe  elektrike  naprej  sovpadala  z  novo  in  močnejšo  obliko
elektromagnetnega sevanja. En tak primer je »španska gripa« leta 1918, s katero naj bi se po svetu
okužilo 500 milijonov ljudi. Že pri cepivih sem omenil, da so bila povezana s »špansko gripo«.
Firstenberg razlaga, da se je »španska gripa« začela v vojaških bazah v ZDA in Evropi, kjer so
najprej namestili radarje z veliko močjo. Pogosti simptomi so bili krvavitve iz nosu (glej 5G) in
tretjina  ljudi  je  umrla zaradi  notranjih  krvavitev  v možganih  in  pljučih.  Te posledice in  druge,
povezane z oviranim strjevanjem krvi, niso bili simptomi »gripe«, ampak elektromagnetnih polj.
Spomnite se na vpliv brezžičnega omrežja na kri učiteljice v šoli v le nekaj urah. Ko so radar uvajali
po svetu, so izbruhi »španske gripe« sledili na istih lokacijah in to brez stika z obolelimi in v času
minimalnih  potovanj.  Leta  1956 oz.  1957,  ko  je  bil  cel  planet  podvržen  novim in  močnejšim
radijskim valovom, je prišlo do izbruha »azijske gripe«, ki naj bi se začela v vzhodni Aziji in se od
tam razširila po svetu. Nekaj mesecev po uvedbi satelitov, ki iz vesolja oddajajo elektromagnetno
sevanje, se je leta 1968 po svetu razširila »hongkonška gripa« in ljudje so ponovno umirali zaradi
notranjih krvavitev. Na isti način so pred »pandemijo covid-19« uvajali omrežje 5G, še pospešeno
pa med »pandemijo«. Ko se bodo otroci vrnili v šole in na univerze ter ljudje v bolnišnice, bodo
ugotovili,  da  so  med  izolacijo  namestili  oddajnike  za  omrežje  5G.  Večino  dejavnosti  so  med
»pandemijo« prepovedali, a nameščanje stolpov in oddajnikov za omrežje 5G je bilo očitno »nujen
opravek«. Omejitve zbiranja so ravno tako preprečile proteste proti uvajanju omrežja 5G. Že od leta
1779 je  znano,  da simptome,  podobne gripi,  povzročajo elektromagnetna polja,  ki  med drugim
povzročijo, da začnejo celice izločati eksosome. 

»Covid-19« naj bi »izbruhnil« v Wuhanu, ki je bilo prvo kitajsko pametno mesto, kjer so omrežje
5G vključili oktobra 2019. Vodafone Italija je v Milanu, središču »virusa« v Lombardiji, testiral
omrežje 5G. V obeh mestih so pred »pandemijo« ravno tako začeli s programi cepljenja. Španski
biolog Bartomeu Payeras i Cifre je aprila 2020 naredil predštudijo, ki je pokazala, da je največ
okužb z »virusom« tam, kjer so uvedli omrežje 5G. Do istega zaključka je prišla dr. Magda Havas,
ki je v raziskavi zajela ameriške zvezne države. Lep primer je San Marino, ki je postal prvi evropski
poskusni zajček za 5G in je med petimi državami z največ primeri okužb. Manipulacija števila
mrtvih potrjuje, da ne gre za »virus« kriviti zgolj omrežja 5G, vendar igra zagotovo pomembno
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vlogo. Omrežje 5G in tudi šibkejša elektromagnetna polja lahko povečajo vpliv strupov v telesu in
uničijo imunski sistem – tako kot cepiva. 5G ravno tako povzroči pospešeno degradacijo genskega
materiala,  kar  lažni  test  RT-PCR zazna kot  »covid-19«.  V vesolju obstajajo  sateliti,  ki  lahko s
frekvencami 5G ciljajo določene lokacije tudi brez zemeljskih oddajnikov in zelo preprosto je eno
območje ciljati s temi frekvencami, da postane center izbruha »virusa«. Barrie Trower,  upokojeni
strokovnjak kraljeve mornarice na področju mikrovalovnega orožja, je rekel, da elektromagnetno
sevanje vseh generacij mobilne telefonije uničuje imunski sistem vsega, kar je živo, le »virusi« in
bakterije v njem uspevajo in se razmnožujejo.

5G pri frekvenci 60 GHz vpliva na molekule kisika tako, da telesu in krvi preprečuje absorpcijo
kisika v zadostnih količinah, kar je priznala tudi telekomunikacijska industrija. To vodi v dihalne
težave, možgansko kap, srčne napade in druge bolezni. Tako kot mikrovalovna pečica pri frekvenci
2,4 GHz segreje  hrano in  pijačo  na način,  da povzroči  vrtenje  molekul,  tako 5G pri  frekvenci
60 GHz povzroči, da se elektroni na molekulah kisika začnejo vrteti, zaradi česar hemoglobin kisika
ne more absorbirati. Potencial za množičen poboj je s tem očiten. Lena Pu trdi, da celoten spekter
elektromagnetnega valovanja sproža na stotine bioloških posledic in da valovi različni valovnih
dolžin vplivajo na vse dele telesa. Vsaka nova generacija mobilnih omrežij je ta vpliv še povečala.
Lena pravi, da bo tudi zelo majhna oddajna moč omrežja 5G pri frekvenci 60 GHz vplivala na
molekularno strukturo kisika in mu preprečila, da bi se pravilno vezal s hemoglobinom. Dr. Andrew
Kaufman trdi, da je prebral Ciin dokument iz leta 1977, ki je opisoval, kako frekvenca 60 GHz slabi
kostni  mozeg  pri  miših.  Bele  krvničke,  ki  nastajajo  v  kostnem  mozgu,  so  osnova  imunskega
sistema. V dokumentu je ravno tako pisalo, da 60 GHz negativno vpliva na absorpcijo kisika pri
mitohondrijih, kar vodi v okvare organov. Mitohondriji proizvedejo 90 % kemične energije, ki jo
celice potrebujejo za preživetje. Ko je Lena raziskovala 5G in 60 GHz, je prišla do dogajanja na eni
izmed osnovnih  šol  v  Teksasu med leti  2016 in  2017.  Na šoli  so učitelji  in  učenci  zboleli  za
»skrivnostno boleznijo«. Jasno je bilo, da je bil problem v šoli, saj so se počutili dobro, potem ko so
stavbo zapustili. Lena je ugotovila, da je bila šola del pilotne študije pred uvedbo omrežja 5G. Prišla
je  do  zaključka,  da  imajo  brezžični  usmerjevalniki  poleg  čipov  za  oddajanje  na  frekvencah
2,45 GHz in med 5 in 5,8 GHz še tretji čip, ki oddaja na frekvenci 60 GHz (WiGig). 

Cameron Kyle-Sidell, zdravnik z enote za intenzivno nego v eni od bolnišnic v New Yorku, je v
obupu na YouTube objavil posnetek, da bi ljudi opozoril, kaj se dogaja (fašistični YouTube ga je
seveda večkrat odstranil). Povedal je, da so se zdravniki pripravili, da bi zdravili nalezljivo bolezen
»covid-19«, ampak da niso imeli opravka s to boleznijo. Namesto tega so videli ljudi s pljuči v
takem stanju, kot še nikoli – kot če bi nekoga brez aklimatizacije postavil na vrh Mount Everesta.
Cameron je bil prepričan, da to, kar so videli, zagotovo ni »covid-19«. Povedal je, da so pljuča
bolnikov izgledala, kot da bi jih stradali kisika. Skoraj polovico smrti zaradi »covida-19« v ZDA je
bilo v zveznih državah New York in New Jersey, kjer omrežje 5G že obratuje. Bodite pozorni, če se
bo »virus« širil skupaj z omrežjem 5G. Nekateri zdravniki so poročali, da so imeli bolniki neznane
in potencialno smrtonosne krvne strdke,  ki  jih  s  sredstvi  za  redčenje krvi  ni  mogoče raztopiti.
Bolniki so se pritoževali nad občutkom ščemenja ali »mehurčkov« pod ali na koži. Elektromagnetna
polja, še zlasti 5G, vplivajo na kožo in kri. Več naprav s podporo za omrežje 5G kot bo na tržišču,
bolj bo to negativno vplivalo na zdravje ljudi. Med izolacijo je britanski ponudnik mobilnih storitev
EE vključil 5G še v 21 britanskih mestih;  isto se je dogajalo v Izraelu.  Psihopat Elon Musk je
izstrelil  še  več  satelitov,  ki  bodo  Zemljo  obsevali  s  frekvencami  5G.  Ameriška  komisija  za

218



komunikacije (FCC) je med izolacijo Muskovemu SpaceX dala dovoljenje, da postavi do 1 milijona
anten, ki bodo uporabnike povezale z internetnim omrežjem satelitov Starlink. Kaj vse se je na
področju omrežja 5G še dogajalo med izolacijo? 

Smo na poti k množičnemu genocidu in ljudje kot so Elon Musk; tiste, ki vodijo telekomunikacijska
podjetja, in politike, ki dovolijo uvajanje omrežja 5G, bi morali do konca življenja zapreti zaradi
zločinov proti človeštvu. Če hoče človeštvo preživeti, je treba uvedbo omrežja 5G ustaviti. Bolj ko
se bo omrežje širilo in več naprav kot bo z njim povezanih, več bolezni bo to povzročilo, za kar
bodo lahko krivili »covid-19«. Profesor Martin Pall pravi, da povzročijo frekvence omrežja 5G pri
ljudeh  in  živalih  strah  ter  odziv  boj  ali  beg  (panično  nakupovanje  med »pandemijo«,  podpora
drakonskim ukrepom). Ko se pri ljudeh enkrat aktivira preživetveni mehanizem, ki se nahaja v
plazilskih  možganih,  je  prva žrtev  trezno razmišljanje.  Plazilski  možgani  ne  mislijo,  ampak se
odzivajo in stalno pregledujejo okolico za grožnjami preživetju, kar smo lepo videli pri paničnem
nakupovanju. Ta mehanizem odziva bo sprejel kakršnekoli drakonske ukrepe, če bo verjel, da mu
bo to pomagalo pri preživetju in isti mehanizem bo demoniziral vse, ki uvedbo tiranije postavljajo
pod vprašaj ali nočejo z njo sodelovati. Ljudje moramo ostati mirni, saj panika ne koristi nikomur.

Psihopat Bill Gates in Svetovna »zdravstvena« organizacija:  Multimilijarderski tehnokrat Bill
Gates se v povezavi  s  »pandemijo« pojavlja  povsod. Bill  Gates je operativec kulta,  ki  je  kupil
svetovno »zdravstveno« industrijo in z vnemo izvršuje njegove ukaze. Gatesove oči se nikoli ne
smejijo in v njih ni življenja in čustev.  Ljudje kot so Bill Gates (Microsoft),  Mark Zuckenberg
(Facebook), Sergey Brin in Larry Page (Google), Susan Wojcicki (YouTube), Jeff Bezos (Amazon),
Elon Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink) in George Soros (Open Society Foundations) so operativci
kulta,  ki  so  postali  zelo  bogati,  vendar  imajo  natančna  navodila,  kaj  morajo  z  denarjem  in
ustanovljenimi podjetji oz. organizacijami početi. Kult gradi pametno omrežje tehnokratske tiranije
in za to potrebuje pravljice in ljudi, ki prikrivajo dejstvo, da je vse skupaj koordinirano in da prihaja
tehnologija iz podzemnih baz in tajnih projektov. Ste opazili, da ni več premora med eno in drugo
stopnjo tehnološkega nadzora? Nič več ni treba čakati na nov »izum«. To je zato, ker tehnologijo v
senci  razvijejo bistveno prej,  preden jo  predstavijo  javnosti.  Operativci  kulta  obstajajo zato,  da
razložijo, kako so tehnologijo »razvili« med sabo nepovezani »posamezniki«. Oni zato postanejo
nesramno bogati,  vendar  kupčija vključuje,  da morajo denar  porabiti  za napredovanje agende s
pomočjo  »fundacij«  ali  lažne  »človekoljubnosti«.  Vsak  operativec  kulta  dobi  svoje  področje
specializacije: Soros z Open Society Foundations financira lažne »ljudske« revolucije, množične
migracije in budneže; Brin, Page in Wojcicki so postali globalni cenzorji, ki ščitijo kult in agendo
pred izpostavljanjem; Bezos z Amazonom prevzema globalno trgovino (njegovo bogastvo se je med
»pandemijo« povečalo  za  več  deset  milijard  dolarjev),  Gates  pa  se  specializira  v  »zdravju« in
cepivih (Fundacija Billa in Melinde Gates). 

Gatesova družina je  zelo blizu Rockefellerjem in Gates naj bi  bil  iz krvnega rodu Rockefeller.
William H. Gates st., oče Billa Gatesa, je bil velik podpornik evgenika Thomasa Malthusa in nekaj
časa direktor evgenične organizacije Planned Parenthood. Tudi Bill Gates je priznal, da je »nekoč«
podpiral evgenično teorijo. Bill Gates je leta 2020 odstopil z upravnega odbora Microsofta, da bi se
posvetil  »dobrodelnim  dejavnostim«  (globalnemu  »zdravju«,  »izobraževanju«  in  boju  proti
»podnebnim spremembam«). Bill Gates je leta 1999 ustanovil zavezništvo cepiv Gavi in je finančno
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povezan z Imperial Colledgem, Neilom Fergusonom, Chrisom Whittyjem, Anthonyjem Faucijem,
Deborah Birx in Svetovno »zdravstveno« organizacijo – torej z vsemi, ki so bili med »pandemijo«
na mestih odločanja. Časnik Seattle Times je poročal, da je Gatesova fundacija financirala izdelavo
kompletov za  testiranje  »covida-19« na  domu.  Gates  je  rekel,  da  bodo pozitivne  teste  delili  z
zdravstvenimi avtoritetami, ki bodo ljudem potem sledile. Test bo vključeval odvzem DNK, ki ga
bodo  shranili  v  podatkovno  bazo.  Drugi  največji  finančni  podpornik  Svetovne  »zdravstvene«
organizacije (zgolj za ZDA) je Bill Gates in če jo bo Trump res nehal financirati, kot je obljubil, bo
postal  Gates  njen  največji  finančni  podpornik.  Kar  pride  iz  ust  Tedrosa  Adhanoma,  direktorja
Svetovne »zdravstvene« organizacije, prihaja v resnici iz ust Billa Gatesa.  Med »pandemijo« je
Svetovna  »zdravstvena«  organizacija  diktirala  politiko,  istočasno  pa  so  Google,  YouTube  in
Facebook  uvedli  cenzuriranje  informacij,  ki  nasprotujejo  njeni  uradni  razlagi.  Svetovno
»zdravstveno« organizacijo so po 2. svetovni vojni ustanovili Rothschildi in Rockefellerji in gre za
neverjetno skorumpirano organizacijo, ki ne služi ljudem, ampak kultu. Sedež ima v Ženevi v Švici
(ki ima moratorij  na 5G) in trenutno jo vodi Tedros Adhanom, ki je kot zdravstveni minister v
Etiopiji trikrat prikril epidemijo kolere. Tedros ni na mestu direktorja, da služi ljudem, ampak kultu.
Tedros je zelo hvalil drakonski odziv Kitajske na »virus«, saj je ta odziv potem postal načrt za
Zahod. 

Vse je bilo že zdavnaj načrtovano: Melinda Gates je na radiu BBC povedala, da se je Bill več let
pripravljal  na  pandemijo  koronavirusa.  Leta  2015  je  na  govoru  TED Talk »napovedal«,  da  bo
globalna pandemija povzročila smrt velikega števila ljudi in uničila gospodarstvo po celem svetu.
Šest tednov pred »izbruhom« koronavirusa na Kitajskem se je odvil Dogodek 201, kjer so Svetovni
gospodarski forum, Fundacija Billa in Melinde Gates ter John Hopkinsov center za zdravstveno
varnost  simulirali  pandemijo  koronavirusa.  Gre  za  isti  center  John  Hopkins,  ki  je  v  času
»pandemije« svetovnim medijem posredoval lažne številke o primerih okužb in smrtnih žrtvah. Na
Dogodku 201 so se pogovarjali o cenzuri vseh, ki bodo postavljali pod vprašaj uradno različico
dogodkov, kar  se  je  čez nekaj  tednov začelo uresničevati.  Zuckenberg je  marca 2020 Svetovni
»zdravstveni« organizaciji dodelil zastonj oglase in rekel, da bo Facebook odstranil »teorije zarote«.
YouTube je sporočil,  da bo, ker zaradi »pandemije« dela manj ljudi kot ponavadi, odstranil več
videov kot  običajno;  tako  algoritmi  oz.  umetna  inteligenca  odstranjuje  tudi  videe,  ki  ne  kršijo
YouTubovega pravilnika. YouTube, Facebook in Vimeo so izbrisali intervju z Davidom Ickom na
London Real, ker je govoril o tem, da ne obstajajo dokazi o »virusu«. YouTube je potem v celoti
izbrisal Davidov profil, kjer je imel skoraj milijon naročnikov, Vimeo pa je z medijske platforme
Ickonic izbrisal okrog 700 videov. Zlato pravilo: če YouTube nekaj promovira, potem to promovira
kult; če YouTube noče, da bi nekaj videli, potem tega noče kult.  

Rockefellerjeva fundacija je leta 2010 izdala dokument z naslovom  Scenarios for the Future of
Technology and International Development (Scenariji za prihodnost tehnologije in mednarodnega
razvoja), ki vključuje odzive na izmišljeno pandemijo zelo nevarne in smrtonosne gripe, s katero se
je  okužilo  20  %  svetovnega  prebivalstva  in  ki  je  v  sedmih  mesecih  povzročila  smrt  skoraj
8 milijonov ljudi. Scenarij je predvidel »smrtonosen učinek« na gospodarstva, kjer so bile trgovine
in pisarne več mesecev prazne. Dokument opisuje, kako so v zahodnih državah uvedli totalitarizem,
da bi »zaščitili državljane pred tveganjem in izpostavitvijo« (obvezno nošenje maske in merjenje
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temperature pred vstopom v javne zgradbe in na javne kraje kot  so supermarketi  in železniške
postaje) in kako bo avtoritarni nadzor nad državljani tudi po koncu pandemije ostal in se še povečal.
V  dokumentu  piše,  da  so  se  državljani  na  začetku  prostovoljno  odrekli  delu  suverenosti  in
zasebnosti v zameno za večjo varnost in stabilnost. V razvitih državah se je to izrazilo v biometrični
identifikaciji za vse državljane in strožji regulaciji ključne industrije. Do sredine marca 2020 je
število primerov na Kitajskem začelo padati in kitajski avtoritarni odziv so začeli hvalili, tako kot
piše v dokumentu. Podoben scenarij je prikazan v filmu Contagion iz leta 2011. 

Gatesovo cepivo: Bill Gates je takoj po izbruhu »pandemije« začel govoriti o cepivu (ni problema–
reakcija–rešitev) in namenil milijone dolarjev, da bi ga »našli«. V resnici je cepivo, s katerim hoče
Gates  cepiti  vse  ljudi,  obstajalo  že  pred  začetkom »pandemije«.  Uradna zgodba o financiranju
razvoja  cepiva,  s  katerim bi  »rešili  človeštvo«,  je  psihološka  igra,  da  bodo ljudje  pred  novim
»valom pandemije«  sami prosili  zanj.  Govorili  so,  da  bo cepivo pripravljeno v nekaj  mesecih,
medtem ko razvoj in testiranje cepiv navadno trajata več let. Razlog za to je preprost: cepivo je
obstajalo že pred »pandemijo«. Cepiva niso mogli »najti« in z njim začeti cepiti prekmalu, saj bi se
v  nasprotnem  primeru  tudi  neskeptiki  začeli  spraševati,  kako  je  to  mogoče,  zato  zamik  med
izbruhom »virusa« in dosegljivostjo cepiva. Ker nadzorujejo številke in način testiranja, bodo po
uvedbi cepiva začeli številke umetno zniževati in bodo rekli, da je cepivo učinkovito. Gates se je
postavil nad izvoljene vlade v pravem tehnokratskem slogu in diktira politiko glede cepiv celemu
svetu. Jasno je povedal, da se normalnost ne bo vrnila, dokler se ne cepijo vsi ljudje. To je lep
vpogled v arogantno in narcisoidno psihopatijo operativcev kulta. Hočete priti iz izolacije? Potem
se morate  cepiti.  To je  razlog,  da hočejo do uvedbe cepiva nadaljevati  z neko obliko izolacije.
Pojavljajo se že mnenja, da bodo starejši ljudje potrebovali dva odmerka cepiva. 

Poleg cepiva zahteva Gates tudi,  da se tiste,  ki  se bodo cepili,  označi,  da bo tehnologija lahko
prebrala signal, ki ga bo znamenje oddajalo. Tukaj je razlog, zakaj je Gatesovo zavezništvo cepiv
Gavi razvilo kvantno tetovažo, s pomočjo katere bodo identificirali tiste, ki se niso cepili. Gates je
financiral raziskave na Univerzi MIT, da bi razvili novo črnilo za »nevidno kvantno tetovažo«, ki bi
jo vgradili v kožo in prebrali s kamero na pametnem telefonu. To bo omogočalo, da bodo avtoritete
in delodajalci vedeli, ali ste bili cepljeni ali ne in posledično če ste varni, da tavate po svetu ali vas
zaposlijo. Izgovor za uvedbo je bila identifikacija otrok v državah v razvoju, ampak pravi razlog je
sedaj jasen – da se vsem ljudem dodeli »znamenje zveri«. Gatesova tetovaža je povezana tudi z
zavezništvom ID2020, ki hoče vsem vsiliti digitalno identiteto. Leta 2019 je evropska komisija za
vse državljane Evropske unije predlagala skupno kartico/potni list  za cepljenje. Združeni narodi
hočejo, da vseh 193 držav članic do leta 2030 uvede zakonito obliko biometrične identitete. Isti
sistem sledenja bodo uporabili, da bodo zagotovili, da bodo vsi ljudje vzeli zdravila, ki jih bodo
naredila krotke (to omogočajo pametne tablete, ki zdravniku sporočijo, da ste jih zaužili). 

Gatesovo cepivo bo vsebovalo bolezni, ki bodo povzročile naslednje »vale izolacije«; sredstvo za
sterilizacijo; po vsej verjetnosti nekaj, kar bo ciljalo določene genotipe, in nanotehnološke čipe oz.
pametni prah, ki bo ljudi povezal s pametnim omrežjem in mutiral človeško DNK ter genetiko v
sintetičen  biološki  stroj.  Celeste  Solum je  žvižgačica,  ki  je  bila  zaposlena  pri  ameriški  Zvezni
agenciji za krizno upravljanje FEMA, ki v času izrednega stanja dejansko vodi ZDA. Celeste je
povedala, da je bila lažna »pandemija« ustvarjena zato, da se v cepljenje prisili vse ljudi, da se
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pridobi njihovo DNK in da bodo cepiva vsebovala nanočipe oz. senzorje. Pri tem bo šlo za Darpin
senzor iz hidrogela, ki sestoji iz nanodelcev v želatinasti obliki, ki se po vbrizganju v telesu začnejo
sestavljati in množiti. Nanodelci se združijo s tkivi in postanejo eno s telesom, ki tako postane eno z
umetno inteligenco in internetom stvari.  Celeste  pravi,  da hočejo uvesti  obvezno cepljenje  pod
pretvezo, da bo senzor avtoritete opozoril, da ste bolni, še preden boste to vedeli sami. To je pravi
razlog  za  Gatesovo  cepivo.  Gates  je  na  televiziji  javno  povedal,  da  bo  njegovo  cepivo  lahko
poškodovalo 700.000 ljudi in da morajo vlade proizvajalce cepiv zavarovati pred odgovornostjo.
Gatesovo cepivo bo DNK-cepivo, ki se je doslej uporabljalo le pri živalih. Cepivo bo vsebovalo
delčke DNK, ki jih najdemo predvsem pri bakterijah in se v telesu množijo neodvisno o gostiteljeve
kromosomske  DNK.  To cepivo  ne  bo  vcepilo  »virusa«,  ki  bi  stimuliral  imunski  odziv,  ampak
sintetične gene, ki bodo za stalno spremenili človeško DNK. 

Robert  F.  Kennedy ml.  je zelo glasen nasprotnik cepiv.  Kennedy trdi,  da so Gatesovi programi
cepljenja proti otroški paralizi v Indiji med leti 2000 in 2017 paralizirali 496.000 otrok in pri 1.200
dekletih povzročili avtoimunske motnje in motnje plodnosti. Otroške paralize ne povzroča »virus«,
ampak se je  bolezen začela  pojavljati  po tem, ko so kot insekticid leta  1892 začeli  uporabljati
svinčev  arzenat  in  prva  »epidemija«  otroške  paralize  se  je  pojavila  leta  1894  v  Vermontu.
»Epidemija« se je nadaljevala po 2. svetovni vojni zaradi uvedbe DDT. Svinčev arzenat in DDT
zastrupita možgane in živčni sistem, kar je vzrok paralize. Danes so za globalno eksplozijo otroške
paralize kriva cepiva, kar je leta 2017 morala priznati tudi Svetovna »zdravstvena« organizacija. Do
leta 2018 je 70 % primerov otroške paralize prišlo zaradi cepiv (največ v Kongu, Afganistanu in na
Filipinih).  Leta  2014 so Svetovno »zdravstveno« organizacijo  obtožili  sterilizacije  na milijonov
žensk v Keniji s programi cepljenja. To je organizacija, ki jo nadzoruje Bill Gates in ki v času
»pandemije« diktira »zdravstveno« politiko. 

Britanska  vlada  je  zavrnila  idejo,  da  cepljenja  ne  bo  naredila  obvezno.  Ultra  sionist  Alan
Derschowitz, prijatelj in odvetnik Jeffreya Epsteina, vztraja, da Američani nimajo pravice zavrniti
cepiva,  če  bi  obvezno  cepljenje  uzakonile  zvezne  države.  Donald  Trump  je  rekel,  da  bo  za
distribucijo cepiva aktiviral vojsko. In vse to za cepivo proti »virusu«, katerega obstoja niso nikoli
ukazali; za katerega niso dokazali, da povzroča »covid-19«, in za katerega test RT-PCR ne testira.
Plan B – če veliko ljudi cepivo zavrne – je, da taki ljudje ne bodo smeli priti iz izolacije, dokler se
ne cepijo. »Covidu-19« kar naprej dodajajo nove simptome, npr. izgubo voha in okusa, da bi čim
več ljudi mislilo, da je z njim okuženih.

Družba Iger lakote: Cepivo je le en vidik »pandemije«. David Icke že od gospodarskega zloma
leta 2008 naprej svari, da bo kult zrežiral še vsaj en finančni zlom, ki bo bistveno hujši od tistega
leta 2008 in ki bo mnogo ljudi pahnil v družbo Iger lakote. To je kult dosegel z izolacijo zaradi
»virusa« in vse to je bilo načrtovano, da bo veliko število podjetij za vedno zaprlo svoja vrata in da
bodo  lastniki  ter  zaposleni  ostali  brez  prihodka.  Sesutje  gospodarskega  sistema  bo  omogočalo
uvedbo novega sistema, ki si ga kult  že dolgo časa želi.  Direktor Amazona Jeff Bezos, ki  se z
Billom Gatesem bori  za  naslov najbogatejšega  zemljana,  je  javnost  zaprosil  za  donacije,  da  bi
svojim  800.000  zaposlenim,  ki  zaradi  »virusa«  trpijo  revščino,  omogočil  osnovno  preživetje.
Nekateri res ne poznajo sramu. Restavracije so v ZDA pred »pandemijo« zaposlovale največ ljudi v
zasebnem sektorju (15,6 milijona),  po njeni razglasitvi  pa so restavracije, hotele,  gostilne, bare,
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zabavo,  šport  in  vse,  kar  ljudi  združuje,  zaprli.  Mednarodna  organizacija  dela  ocenjuje,  da  bo
izolacija po svetu uničila vir zaslužka okrog 1,6 milijarde ljudi, kar je skoraj polovica svetovne
delovne sile. Kaj to pomeni? Odvisnost in nadzor, kar je poleg cepiva namen »pandemije«. Izolacija
je prizadela predvsem mala podjetja, saj hoče kult, da ostanejo le velike korporacije (Amazon je
med »pandemijo« bistveno povečal svoj dobiček). 90 % Američanov naj bi zaposlovala podjetja z
manj kot 20 zaposlenimi – zamislite si posledice. Podeželske skupnosti, ki jih »virus« ni prizadel,
so izolirali, da bi uresničili načrt za selitev ljudi v pametna mesta. Do konca aprila 2020 je brez dela
ostalo 26,5 milijona Američanov in skupaj s tistimi, ki so bili brezposelni že pred »pandemijo«,
predstavlja to 20,6 % vseh Američanov, kar je najvišji procent od leta 1934. To je bil  eden od
namenov izolacije  –  pridobiti  nadzor  nad ljudmi tako,  da se  uniči  neodvisen  vir  prihodka in  s
»pandemijo« so to dosegli v nekaj tednih. Ljudem so onemogočili dostop do podjetij, zaposlitve in
prihodka, tako da jim ostane le odvisnost od države in posledično družba Iger lakote.

David Icke prav tako že desetletja svari, da je cilj ustvariti nov centraliziran gospodarski sistem za
popoln globalen nadzor. Ljudje z nizko in tudi tisti z dobro plačo bodo izgubili službo in posledično
jim  bodo  banke  zasegle  stanovanje,  saj  ne  bo  sposobni  odplačati  kredita.  Tudi  tisti,  ki  bodo
stanovanje  obdržali,  bo  njegova  vrednost  padla  pod kupno  ceno,  kar  bo  ljudi  zacementiralo  v
trenutnem bivališču.  Koliko ljudi bo padlo na nižje stopnice družbe Iger lakote,  ker so izgubili
službo  zaradi  odziva  vlad  na  »virus«?  Sesutja  gospodarskega  sistema  ni  povzročil  »virus«,
ampak odziv vlad nanj. Vedno bolj slišimo pozive za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka,
kar  je  še  ena  ambicija  kulta.  Papež  Frančišek,  ki  je  v  lasti  kulta,  podpira  univerzalni  temeljni
dohodek,  uvedbo  svetovne  vlade  in  transformacijo  globalne  družbe,  da  bi  svet  rešili  pred
»podnebnimi  spremembami«.  Če  nekaj  hoče  Frančišek,  potem to  hoče  kult.  Nizek  univerzalni
temeljni dohodek, ki bo komaj zadoščal za preživetje (ampak samo, če boste naredili tako, kot bo
zahtevala država), je del načrta za nov gospodarski brezgotovinski digitalni sistem centraliziranega
nadzora. Med »pandemijo« so denar sistematično demonizirali, češ da se »virus« prenaša z njim.
Prepričanje, da se »virus« prenaša z denarjem in ne s kreditno kartico ali pametnim telefonom, je
definicija norosti.  Svetovna »zdravstvena« organizacija je ljudem svetovala,  naj raje uporabljajo
brezstično digitalno tehnologijo (kakšno »naključje«, da so vse nove bančne kartice brezstične).
Gatesov Microsoft si lasti patent za sistem kriptovalut z uporabo podatkov telesne aktivnosti. Mnogi
v alternativnih medijih mislijo, da so kriptovalute ključne pri sesutju trenutnega sistema, medtem ko
je  v  ozadju  kult.  Kitajska  se  je  na  »pandemijo«  odzvala  z  uvedbo  digitalne  valute  in  sistema
blockchain.

Podnebni  kult  in  budneži,  za  katerimi  stoji  ista  sila  kot  za  »pandemijo«,  izkoriščajo  sesutje
gospodarskega sistema za uvedbo Green New Deal-a, rasizma in migrantske agende. Kar glejte,
kako  bo  podnebni  kult  gospodarski  zlom  zlorabil  za  deindustrializacijo  in  uvedbo  novega
gospodarskega  sistema.  Lutki  kulta  Greta  Thunberg  in  Alexandria  Ocasio-Cortez  sta  v  času
»pandemije«  kot  naročeni  pozvali  k  bolj  »zeleni«  prihodnosti.  Budna  Nemčija  je  zaprla  vrata
Evropejcem, medtem ko so za migrante s Srednjega vzhoda in  Afrike ostala odprta;  zgodba je
podobna na Švedskem in v ZDA. George Soros je zahteval, da se iz zapora izpusti zapornike, da bi
s tem ustvaril še več kaosa, in na tisoče so jih izpustili. Še en cilj je kult dosegel z napadom na
religije, saj so cerkve zaradi »virusa« zaprli, mnoge za vedno. O novem sistemu je dr. Richard Day
povedal, da ga bodo po vsej verjetnosti uvedli čez vikend pozimi. V petek se bo vse zaprlo in v
ponedeljek, ko se bodo ljudje zbudili, bodo naznanili, da je v veljavi nov sistem.
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Psihološka igra: Pri »pandemiji« gre za psihološko manipulacijo, tako da strah pred smrtjo oz.
neznanim zlorabljajo za to, da bi dobili želeno reakcijo – podporo za tiranijo. Človeški prirojen
strah pred smrtjo in neznanim pomeni, da veliko ljudi ne bo imelo problema z zelo avtoritarnim
odzivom, dokler bodo mislili, da jih bo to zaščitilo pred smrtjo in »boleznijo«. Ko se je histerija
glede »virusa« enkrat začela, so dogodki dobili lasten moment in sledili avtoritarni ukrepi, da bi
»zaščitili ljudi«. Izrael je spremenil zakon in dovoli legalno sledenje okuženim s »covidom-19«.
Google in Apple sta začela z vladami deliti lokacijske podatke uporabnikov, da bi jim lahko sledile
in ugotovile, če se zbirajo. Prva vlada, ki je to zahtevala, je bila francoska, kmalu pa so sledile še
druge. Kult je izkoristil vsako priložnost, da je pospešil vse vidike agende; v ZDA so npr. omejili
nakup orožja in mnogo trgovin z orožjem so zaprli. 

Strah  pred  »virusom«  izkoriščajo  za  množičen  sistem  nadzora  v  realnem  času  pod  pretvezo
»sledenja  kontaktom«,  ki  predstavlja  en  nivo  nadzornega  sistema  na  Kitajskem.  Gre  za
manipulacijo  obnašanja,  češ  da je  »virus« »smrtonosen« in da je  sledenje mobilnim telefonom
potrebno  za  varnost  ljudi.  Prihajajo  mobilne  aplikacije,  ki  bodo  sledile,  če  ste  prišli  v  stik  z
»okuženo« osebo.  Potem bodo »sledilci  kontaktov« potrkali  na vaša vrata,  da bi  vas  testirali  s
testom, ki ne testira za »covid-19«, in če boste pozitivni na genski material,  se boste prisiljeni
izolirati. Sistem je zasnovan tako, da bo otroke ločil od staršev in tako bo dosežen še en cilj agende.
Ciljanje ljudi tako postane mačji kašelj – preprosto trdiš, da je bil nekdo v stiku z »okuženim«.
Sledenje stikom omogočajo Google, Apple in drugi tehnološki velikani – seveda zato, ker jih skrbi
za vaše zdravje. Znanstvena razprava, ki jo je aprila 2020 objavila Rockefellerjeva fundacija, poziva
k  ustanovitvi  nacionalne  podatkovne  baze  DNK  in  množičnega  testiranja  ter  sledenju  vsem
Američanom.

Nič ne razdeli družbe hitreje kot strah pred tem, da bi drugi lahko bili prenašalci »bolezni«. Ljudi so
še bolj oddaljili z družbenim distanciranjem, ki je definirano kot zmanjševanje stikov med ljudmi.
Ljudem so ukazali, da morajo ostati 2 m narazen in da se ne smejo zbirati v skupinah z več kot
dvema človekoma, razen če živijo v istem stanovanju. Britanski vladni svetovalec Robert Dingwall
je  povedal,  da  družbeno  distanciranje  in  pravilo  glede  dvometrske  razdalje  nimata  nobene
znanstvene podlage. Ljudje so v dežju pred supermarketi z zgolj enim vhodom in enim izhodom
stali 2 m narazen, kar je zelo dobro za zdravje. Ljudje so se navodil držali, ne da bi jih postavili pod
vprašaj. Kult se poslužuje tehnike odpiranja vrat: odpre prva vrata in če ni upora, gre naprej in
odpre naslednja vrata in če ponovno ni upora, gre naprej in odpre naslednja. In tako bo počel, dokler
se ljudje ne bomo uprli. Tako brezumne nadzorujejo brezsrčni in ko naznanijo naslednjo stopnjo
tiranije,  večina stori,  kar  ukažejo »avtoritete«.  Tukaj  imate v enem stavku osnovo nadzora nad
ljudmi. Pravila, ki ljudje mislijo, da jih morajo upoštevati, niso nič drugega kot priporočila vlade, ki
nimajo zakonske osnove. Policisti, ki so ljudi kaznovali in aretirali, ker so kršili pravila izolacije, so
morali priznati, da ti zakoni ne obstajajo in da jih nimajo pravice vsiljevati. To se zgodi, kadar ljudje
kot ovce storijo, kar jim rečejo, ne da bi se pozanimali o ozadju. 

Otroke v vrtcih in šolah v »novi normalnosti« od najmlajših let učijo, naj se drugih ljudi bojijo in
prisiljeni so se igrati v označenih območjih, medtem ko zamaskirani starši stojijo 2 m narazen, ko
jih pridejo iskat. Gre za zlorabo otrok, h kateri doprinesejo starši in učitelji, ki navodil ne postavijo
pod vprašaj.  »Taka  so  pravila«  ni  več  izgovor  za  zlorabljanje  in  dehumanizacijo  otrok.  Kadar
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obstajajo brezumni in kontradiktorni zakoni in jih ljudje še vedno upoštevajo, smo že zelo blizu
brezpogojni ubogljivosti. Mnogo ljudi je že tam. Kakšen je protistrup? »Jebite se, ne bomo!«

Za nastalo situacijo morajo odgovarjati tudi uradni mediji, brez katerih operacija ne bi bila mogoča.
Strah  in  kaos  sta  valuti  nadzora  in  propaganda  o  »virusu«  je  povzročila  točno  to.  Pri  tem je
pomembno  le,  kaj  ljudje  verjamejo  o  »nevarnosti«  in  uradni  mediji  so  javnost  popolnoma
prestrašili.  Pravi  novinarji  postavijo  pod  vprašaj  vse,  medtem  ko  lažni  novinarji  (99  % vseh,
zaposlenih v uradnih medijih) zgolj ponavljajo uradno zgodbo.

Policijsko-vojaška država: Drakonski zakoni, ki so uničili svobodo in demokracijo, se nadaljujejo
in ljudi vedno bolj  oddaljujejo od drugih ljudi,  istočasno pa jih približujejo tehnologiji  (umetni
inteligenci), ki jo ljudje med izolacijo uporabljajo. Psihologija za tem je: ljudje so nevarni (glej
podnebni kult) in tehnologija (umetna inteligenca) je varna. Ne pozabite, da ko so na milijarde ljudi
prisilili v hišni pripor, je njihovo edino sredstvo komunikacije postal internet, ki ga nadzoruje kult
in ni dvakrat za reči, da ga bo v nekem trenutku izključil. In peščica ne more nadzorovati večine?
Policija in vojska ne obstajata zato, da bi ščitili ljudi in svobodo, ampak vsiljevali voljo države.
Seveda je v vrstah policije veliko poštenih in dobrih ljudi, vendar je med njimi tudi mnogo idiotov
in psihopatov, ki hlepijo po moči; psihopate prav privlačijo položaji moči nad drugimi. Kult ve, da
kadar daš fašistična pooblastila takim ljudem, jih bodo zlorabili. Ponekod je policija med izolacijo
postavila cestne blokade in ljudi so zasliševali, kam grejo in zakaj. To je direktno iz učbenika za
nacizem in priprava na družbo Iger lakote. Nad ulicami so letali droni, ki so ljudem dajali ukaze in
nekaterim sledili na sprehodu v naravo. Policija v Derbyshiru je v biser narave z imenom Modra
laguna izlila črno barvo, da se ljudje tam ne bi zbirali. Davidovemu sinu Jaymieju je policija rekla,
da mu sledi, ker je peljal psa na sprehod v naravo, kjer daleč naokrog ni bilo nikogar. Britanska
vlada je odredila, da lahko grejo Britanci le v trgovino in enkrat na dan športati. Na kakšen način
ogrožaš zdravje drugih, če greš športat desetkrat in ne greš v bližino ljudi, seveda ni pojasnila. Vsa
ta  nesmiselna  pravila  služijo  temu,  da  v ljudi  vprogramirajo  ubogljivost.  Policija  v  Nemčiji  je
aretirala odvetnico Beate Bahner, ker je postavljala pod vprašaj legalnost izolacije, in jo zaprla v
psihiatrično  ustanovo.  Nacizem  se  ni  nikoli  nehal,  le  spremenil  je  preobleko.  Ponekod  lahko
prijavite ljudi, ki kršijo izolacijo – tako kot v času Vzhodne Nemčije – in v nekaterih ameriških
zveznih državah za to ponujajo celo denarno nagrado. Ženska je poročala, kako so jo sosedi na
Facebooku imensko poimenovali in žalili, ker je zamudila ploskanje zdravstvenim delavcem. 

Kaj sledi: Kult bo tudi v prihodnje hotel ohraniti med »pandemijo« uvedeno policijsko-vojaško
državo, kljub pritisku javnosti in uporu proti izolaciji.  Hotel bo omejiti zbiranje, da bi preprečil
množične proteste in YouTube ter ostali tehnološki velikani bodo cenzurirali videe protestov. Sledili
bodo novi »vali virusa«, zlasti tik pred dosegljivostjo cepiva. Nekateri že govorijo, da se bo »virus«
vračal  vsako  leto,  tako  kot  gripa.  Kar  glejte,  kako  bodo  za  nove  »vale  pandemije«  krivili
protestnike. Slišali bomo, da je »virus« mutiral in da se bodo s cepivom morali cepiti tudi tisti, ki so
ga že preboleli.  Ljudje nimajo imunosti  na »covid-19« zato, ker ne obstaja in kako se ne bodo
testirali pozitivno, če imajo v telesu genetski kod? 
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Še en vidik kulta za popoln nadzor je globalno pomanjkanje hrane, saj bo tako lahko diktiral njeno
distribucijo in kdo jo bo dobil (le tisti, ki se bodo držali pravil). To se že dogaja, tako da uničujejo
kmete in pridelovalce ter jih silijo s podeželja v mesta. Napad na restavracije in gostilne je bil del
načrta za nadzor na hrano. Ko so restavracije in hotele zaprli, so pridelovalci izgubili pomemben
trg, po drugi strani pa je vedno več ljudi lačnih. Pridelovalcem so naročili, naj pridelek, ki ga ne
morejo prodati, uničijo. Končni cilj je sintetična hrana in to zgolj v predpisanih količinah. Bill Gates
že promovira v laboratoriju proizvedeno »meso«. 

Če hočemo situacijo  rešiti,  je  nujno potrebna takojšnja  revolucija  množičnega  nesodelovanja  z
lastnim suženjstvom. Vse, ki so glede »pandemije« kakorkoli odločali, je treba do konca življenja
zapreti in jim soditi, tako kot so na Nüremberških procesih sodili krivcem za 2. svetovno vojno.
Billu Gatesu in drugim operativcem kulta je treba zaseči bogastvo in ga razdeliti tistim, katerih
prihodek in življenja so uničili. Gledamo v oči globalnemu fašizmu in pri tem ne smemo niti treniti
z očesom. Politiki in »avtoritete« niso rešitev, ampak problem. Situacijo moramo rešiti ljudje – ali
pa je ne bo nihče. Pridite – gremo. 
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Odgovor

Torej, kakšna je pot iz te zagate? Odgovor je preprostejši, kot si mislite …

VIBRACIJE RESNICE

»Človek se osvobodi tisti trenutek, ko to hoče.« (Voltaire)

Čeprav se priročnik ukvarja le z negativnimi zunajzemeljskimi entitetami, obstajajo tudi pozitivne,
ki se trudijo, da bi človeštvo osvobodile. Obstaja sistem, ki nas podpira – David Icke ga imenuje
»vibracije resnice«. Pozitivne zunajzemeljske entitete se trudijo, da bi iz Oriona, Saturna in Lune
spodkopale reptilske inteligence, ki nas držijo v suženjstvu. Človeštvo je v transu, ampak prihajajo
nove vibracije, ki ga bodo zbudile. Za to je zaslužen t. i. fotonski pas, ki izvira iz zvezdne kopice
Plejada  in  v  katerega  se premika  naš  sončni  sistem.  Gre  za  energije  z  velikim nabojem (to  je
potrdila tudi uradna znanost), ki prebujajo človeštvo. Vibracije resnice bodo najprej sprejeli ljudje
odprtega duha, potem pa se bodo umskega zapora rešili tudi ostali. Milijoni ljudi, ki se prebujajo, so
dokaz za to. Prav tako bodo vibracije resnice razkrile vse, kar se pred nami skriva.

Leta 1990 je Davidu Icku kanal (nekdo, ki deluje kot sprejemnik za zavest iz drugih dimenzij)
posredoval sporočilo, katerega povzetek sledi: Ljudje ste začeli čutiti nove energije, kar povzroča,
da si postavljate vprašanja, da ponovno ovrednotite svoj način življenja. To povzroča preobrate.
Ljudje v zvezah vidijo, da tako ne bo šlo več naprej, saj se en partner uglasi na nove frekvence,
medtem ko ostane drugi ujetnik matrice. V času Atlantide so bile določene informacije in znanja iz
varnostnih razlogov umaknjena. Sedaj se energije okrog  Zemlje pospešujejo in informacije, ki so
bile umaknjene, se postopoma ponovno uvajajo. Te energije so se ponovno začele integrirati v vašo
zavest in tokrat znanje ni namenjeno le izbrancem kot v času Atlantide, ampak vsem. Ne gre za nove
informacije, ampak za to, da se spomnite, kdo ste in od kje prihajate. Od vas se zahteva, da se
spremenite – ne samo malo, ampak v celoti. To kanalizirano sporočilo govori o padcu človeka, ko
so pozitivne zunajzemeljske entitete umaknile energije – informacije – da jih reptili ne bi zlorabili
za še večji nadzor in uničenje.

Dannion Brinkley, ki je imel obsmrtno izkušnjo, potem ko ga je zadela strela, je po povratku med
žive povedal: »Tisti, ki ste prišli na Zemljo, ste heroji, saj počnete nekaj, česar druga duhovna bitja
nočejo početi.« Pred inkarnacijo smo se sami odločili, da pridemo na Zemljo. Zakaj? Da bomo del
miroljubne in ljubeče globalne revolucije zavesti, ki bo z ljubeznijo povzročila, da bo zapor nehal
obstajati in da bo na Zemlji nastal raj. Kako bomo to storili? Spomni se. Spomni se, kdo si. Spomni
se, od kje si prišel. Spomni se, zakaj si tu.
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NAŠ PRAVI JAZ

»Se spomnite, kdo ste bili, preden vam je svet povedal, kaj bi morali biti?« (Danielle LaPorte)

»Ko se bo človeštvo spomnilo,  da smo vsi  ena zavest,  ki  ima različne izkušnje,  bodo navidezne ločnice padle in
zavladal bo mir.« (David Icke)

Sistem in programirani ljudje nas takoj po rojstvu začnejo siliti,  naj se istovetimo s telesom in
njegovim imenom, barvo ali raso, kar povzroči, da se ločimo od neskončne zavesti. Kakor hitro se
začnemo istovetiti s polarnostjo – sem moški/ženska, levičar/desničar – postanemo ujetniki matrice,
saj  so vse  polarnosti  njeni  programi.  Prvi  korak k rešitvi  je,  da se  poistovetimo z neskončno
zavestjo, ki ima to izkušnjo, namesto da verjamemo, da smo ta izkušnja.  Smo točka pozornosti
znotraj neskončne večnosti, ki ima človeško izkušnjo. Ime, barva kože, kultura, zaposlitev, plačilni
razred itd. so le izkušnje in ne naš pravi jaz. Ko se začnemo istovetiti z neskončno zavestjo, se naša
točka pozornosti začne premikati – tako boste v tem svetu, a ne od njega; postali boste opazovalec
izkušnje  in  ne  izkušnja  sama.  Bolj  ko  to  počnete,  bolj  bodo vaši  bližnji  mislili,  da  se  vam je
zmešalo; takrat ste lahko veseli, kajti če vas ima za blazne svet, ki je nor, je to potrditev, da ste
na pravi  poti.  Prav  tako  ni  treba  iskati  razsvetljenja,  saj  smo že  razsvetljeni.  Širjenje  zavesti
pomeni,  da  izbrišemo programe načinov  dojemanja  sveta,  ki  nas  omejujejo  pri  povezovanju  z
neskončno zavestjo.  Istovetenje z neskončno zavestjo vas  odtuji od tega, kaj si o vas mislijo ali
govorijo drugi. Če bi vas užalil nekdo, ki ne ve, kdo je in zakaj govori, kar govori – bi to vzeli kot
žalitev? Seveda ne; rekli bi ubogi revež, kako žalostno.  Na nas ne vpliva to, kar drugi rečejo o
nas, ampak naš odziv na to, kar rečejo. Če se človek na žalitev ne odzove in če se ne počuti
prizadetega, se povratna zanka, ki jo hočejo vzpostaviti tisti, ki nas žalijo, ne bo vzpostavila. Če se
počutite prizadete, ker vas nekdo žali, je to zgolj zaradi reakcije, ki jo nadzorujete vi – vi ste tisti, ki
ste dovolili,  da se vas je žaljivka dotaknila,  s tem ko ste si  jo vzeli  k srcu.  Prav tako žaljivke
govorijo o človeku, ki jih izreka, in ne o tistem, ki so mu namenjene.

Večina ljudi prilagaja stališča, mnenja in življenjski slog, da se izogne zasmehovanju, obtoževanju
ali kritiziranju, vendar zato ne živijo svojega življenja in ne izražajo svoje edinstvenosti, ampak se
glede tega, kaj naj bodo, delajo ali mislijo, uklanjajo nareku drugih. Tako postanejo ovce, ki pasejo
čredo – tako smo prišli v situacijo, v kateri smo. Večina ljudi vam bo na skrivaj zavidala izražanje
edinstvenosti; tudi sami bi namreč radi bili taki, ampak se bojijo, kaj si bodo o njih mislili drugi.
Mark Twain je rekel, da  če se zalotiš, da si na strani večine, je čas, da se ustaviš in zamisliš.
Ljudje se odrečejo edinstvenosti, ker se primerjajo z drugimi, toda drugi so drugi, vi ste pa vi.  Ni se
vam treba opravičevati ali zagovarjati – zgolj  bodite to, kar ste. Kurt Cobain je imel prav, ko je
dejal: »Če želiš biti nekdo drug, zapravljaš to, kar si.«  Kadar nam je mar za to, kaj si o nas
mislijo drugi, nas oni nadzorujejo. Svoboda mišljenja je osvoboditev od strahu in mnenj drugih,
torej da poveš, kar v resnici misliš in v kar verjameš.  Vsak lahko verjame ali počne, kar hoče,
nima pa pravice vsiljevati svojega mnenja ali volje drugim. Prava svoboda tudi ni v tem, da
dovolimo drugim izražati mnenje, ki podpira naše; prava svoboda je v tem, da dovolimo drugim
izražati  kakršnokoli  mnenje, še posebej,  če nasprotuje našemu.  Največja ovira pri  izražanju
našega pravega jaza je  želja,  da ne  bi  prizadeli  drugih.  Raje  potlačimo čustva in  se  izognemo
čustveni prizadetosti, ampak to povzroči še več bolečine, saj se borimo proti samemu sebi. Če naš
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namen ni prizadeti drugega ampak slediti sebi, potem naredimo, kar čutimo, da je prav. Kasneje se
navadno izkaže, da je bila taka odločitev ena najboljših v življenju.

Največja  svoboda,  ki  jo  lahko  damo  otroku,  je,  da  razmišlja  sam zase,  tudi  če  se  z  njim  ne
strinjamo; da ga spodbujamo k branju in temu, da postavlja samoumevne stvari pod vprašaj; da
pride do lastnih zaključkov in da mu dopustimo, da je drugačen. Starši morajo spoštovati otrokovo
pravico, da živi po svoje, saj niso njegovi diktatorji. Lahko mu svetujejo, ampak odločiti se mora
sam. Ljubeči starši spoštujejo to pravico in spodbujajo svoje otroke ne glede na vse. Veliko staršev
živi svoje življenje skozi življenje svojih otrok in jih silijo v aktivnosti in službe, ki jih otroci nočejo
opravljati. Starši, ki otrokom vsiljujejo službo, religijo ali življenjski slog, so psihološki fašisti in to
jim je treba povedati. Mladi se morajo temu vsiljevanju upreti, saj bodo le tako prekinili začarani
krog. Odnos med starši in otroci mora biti partnerski, ne diktatorski. Seveda velja enako tudi v
obratni smeri – tudi otroci ne smejo staršem diktirati, kaj lahko in česa ne. Svoboda je obojestranska
ali je pa ni.

Ljudje moramo ponovno ovrednotiti prepričanja, ki jim imamo. Vprašajte se, zakaj verjamete v
to, v kar verjamete. Od kje izvirajo vaša prepričanja in kakšni so dokazi zanje? Če boste iskreni do
sebe, boste ugotovili, da so vaša prepričanja ali rezultat stalnega ponavljanja in da zanje sploh ne
obstajajo dokazi; ali da gre za zgodbo, ki jo je skoval kdo ve kdo, kdo ve kdaj in kdo ve v kakšnih
okoliščinah, ali pa da gre za mnenje nekoga iz preteklosti, osnovano na bog ve čim in bog ve v
kakšnih okoliščinah. To je lep opis izvora religij. Verniki naj se vprašajo, ali je njihova religija skozi
zgodovino ustvarila  lepši  in  svobodnejši  svet  ali  je  v  prvi  bojni  vrsti  pri  nadzorovanju  načina
dojemanja sveta in zatiranju svobode govora, misli in odločitev s pomočjo pritiska in zastrahovanja.
Prav tako ne verjemite tistemu, kar vam pravi sistem in vedno se vprašajte, kdo ima korist od tega,
da verjamem temu, kar pravijo uradni mediji. Namesto da sprejmete, kar pravijo npr. zdravniki
in farmacevtska industrija, sami raziskujte in poiščite informacije o cepivih, »zdravilih« in načinih
»zdravljenja« raka, ki uničujejo telo.

Če hočemo opustiti program »mali jaz«, moramo sovraštvo do sebe spremeniti v ljubezen do sebe;
»mali jaz« je zgolj vprogramiran način dojemanja sveta. Sistem hoče, da bi se o sebi počutili slabo,
da bi občutili strah ter obžalovanje in da bi se sami sebi zdeli zgube. Postavi nam merila, kaj naj bi
bil uspeh in kaj neuspeh, kaj dober starš/mož/žena in kaj ne, in potem žuga s prstom, če tega ne
dosežemo. Če to sprejmemo, nas sistem drži v nizkovibracijskem stanju, kar še posebej uspešno
počne religija  (program »grešnik«).  Ljubezen do sebe  in  drugih  ter  odpuščanje  sebi  in  drugim
izbriše program, ki stimulira krivdo in sovraštvo.  Ljubezen do sebe pomeni,  da se osvobodimo
strahu in  krivde,  ker  smo,  kar  pač  smo.  Ljubezen do drugega  pomeni,  da  jim brez  zamere  in
obsojanja dovolimo biti, kar so, čeprav so drugačni od naših predstav, kakšni bi »morali« biti. Kdor
ne ljubi sebe, ne more ljubiti drugih, saj ne moreš drugim dati nečesa, kar nimaš sam.

Ljudje ne sodimo drugih po tem, kar so, ampak po tem, kar počnejo. Mnoge ljudi, ki nikomur ne
delajo škode in pomagajo drugim, imamo za zgube, če imajo službo z nizkim prihodkom ali so
brezposelni, po drugi strani pa imamo nekoga, ki služi milijone z zlorabljanjem planeta ali ljudi, za
uspešnega.  Pa  se  vprašajmo,  koga  bi  bolj  pogrešali,  če  en  mesec  ne  bi  delal  –  smetarja  ali
nogometaša? Seveda smetarja. Če sodimo druge po tem, kakšno službo opravljajo, s tem ignoriramo
to, kar so. 
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Zakaj se ljudje počutimo krive? O večini omejitev glede tega, kaj je sprejemljivo in kaj ne, se ne
odločajo  trenutne  generacije,  ampak  te  omejitve  podedujemo  od  prejšnjih  generacij.  Vrednote
družbe tako nimajo nič opraviti s tem, kar je trenutno prav in kaj narobe, ampak  so le  naš način
dojemanja pravilnosti in napačnosti, podedovan iz preteklosti.  Suženjstvo je bilo včasih družbeno
sprejemljivo, kar pa še ne pomeni, da je bilo tudi pravilno. »Vrednote« preživijo samo, ker so bile
del družbe, ko smo se rodili in smo jih zato avtomatično sprejeli za samoumevne ter jih nismo
postavili pod vprašaj. Ljudje morajo postaviti pod vprašaj vse, še posebej tisto, kar imajo za
samoumevno, in če ugotovijo, da jim nekaj ne služi, naj to odvržejo. Vedno je vprašanje »zakaj?«
vodilo evolucije. Ne imejte trdnih prepričanj, ampak le trenuten način dojemanja sveta, ki ga
bodite pripravljeni spremeniti spričo novih informacij. Slepo sprejemanje navad drugih, ne da bi
o njih razmislili sami, lepo ponazarja sledeč primer: Žena je možu razlagala, kako vedno odreže
robove slanine, preden jo popeče v ponvi. Mož jo je vprašal, zakaj to počne. »Ne vem,« je rekla.
»Ker  je  to  počela  moja  mama.«  »In  zakaj  je  to  počela  tvoja  mama?«  »Ne vem,  kar  tako.  Je
pomembno?« »Pokliči jo in jo vprašaj.« Žena jo je poklicala in vprašala. »Ker ponev ni bila dovolj
velika,« je bil odgovor mame. Žal večina ljudi prevzame običaje in navade od prejšnjih generacij,
ne da bi razmislili,  ali  ti  običaji  in navade služijo ljudem ali  ljudje njim. Tako ljudje ne živijo
svojega življenja, ampak življenje svojih prednikov. 

Sledi nekaj preprostih točk, kako transformirati življenje na Zemlji:

• Znebimo se strahu pred tem, kaj si o nas mislijo drugi, in izražajmo svoj edinstven pogled na
svet, še posebej, če je drugačen od norme. Tako bomo prenehali biti del črede.

• Tudi drugim dovolimo izražati njihov edinstven pogled na svet, ne da bi jih zasmehovali ali
obsojali, ker so drugačni. Tako ne bomo več ovčarji črede in ne bomo silili ljudi v to, kar
mislimo, da je prav za njih.

• Drugim ne vsiljujmo svojih pogledov – tako bomo spoštovali svobodno voljo in odločitev
drugih.

• Sami razmišljajmo zase in ne dovolimo, da nam drugi govorijo, kaj naj bomo, rečemo ali
naredimo. 

• Osvobodimo se indoktriniranih prepričanj in nehajmo ustvarjati umetne delitve kot so rasa,
religija, politika itd.

• Borimo se za svobodo vseh, ne le za našo svobodo in svobodo tistih, s katerimi se strinjamo.
Ali ima svobodo izražanja vsak ali pa jo nima nihče.

• Praznujmo različnost  in  spoznajmo,  da  je  prav/narobe oz.  dobro/slabo le  sopomenka za
»drugače«.

• Nehajmo deliti ljudi na črne in bele in začnimo presojati njihove besede in dejanja. Nikoli ni
vse, kar nekdo reče, samo napačno ali samo pravilno in noben človek ni samo črn ali samo
bel. Ni pomembno, kdo nekaj reče, ampak ali je tisto, kar reče, resnično.

• Ne storimo tistega, kar mislimo, da je prav, ampak tisto, kar čutimo, da je prav.
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SRČNI LJUDJE

»Največji darovi so pogosto preoblečeni v najhujšo nočno moro.« (David Icke)

Obstajata dve vrsti ljudi: umski ljudje in srčni ljudje. Umski ljudje se opirajo na um in razmišljanje,
ampak to nas je pripeljalo v situacijo, v kateri smo. Srčni ljudje skrbijo zase, so prijazni, dobrohotni,
sočutni in velikodušni do sebe – a ne na račun drugih; srčni ljudje iščejo izid, v katerem zmagata
oba. George Orwell je v romanu 1984 zapisal: »Lahko so do najmanjših podrobnosti razgalili vse,
kar si naredil, rekel ali mislil, toda notranjost srca, katerega delovanje je bila skrivnost celo zate, je
ostala  nepremagljiva.«  Človeštvo mora odpreti  svoje  srce;  to  se  zgodi  takrat,  kadar  ravnamo
prijazno, dobrohotno, sočutno in velikodušno; ko o situacijah in odločitvah, kaj je prav, pošteno in
pravično, ne razmišljamo s stališča, kaj je v danem trenutku najboljše za nas. Ravnati tako kot je
prav, pošteno in pravično je dolgoročno najbolje.

Raziskave inštituta HeartMath v ZDA so pokazale,  da gre več živcev iz srca v možgane kot v
obratni smeri; da  je elektromagnetno polje srca 5.000-krat močnejše od elektromagnetnega polja
možganov in da ga je mogoče izmeriti z razdalje več 10 cm stran od telesa; da proizvede srce do
60-krat več bioelektrike kot možgani; da gre več komunikacije iz srca v možgane kot obratno; da je
srce edini organ, ki lahko neodvisno pošilja informacije možganom; da lahko srce deluje neodvisno
od možganov;  da  ima  srce  kratko-  in  dolgoročni  spomin  ter  živčni  sistem in  da  sprejme  srce
informacije prej kot možgani. 

Pozitivna čustva so bistveno močnejša od negativnih. Z gojenjem pozitivnih čustev vplivamo na
energijsko polje  Zemlje;  še  posebej  velik  je  skupinski  učinek.  Psihologinja  Deborah Rozman z
omenjenega inštituta je  bolnikom na terapijah večkrat rekla, naj povedo, kaj pravi njihovo srce in
kaj njihova glava; pravi, da je bilo, kot bi govorili dve osebi: srce je izrazilo pristne občutke v
sedanjosti, um pa je govoril o mnenjih, strahovih ter o »moraš« in »ne smeš«.

Kolikokrat ste ugotovili, da si tisto, kar čutite, da bi bilo prav narediti, in tisto, kar mislite narediti,
nasprotuje? Nekaj hočete narediti in srce zapoje od navdušenja, potem pa se vklopi um, ki pravi, da
tega ne morete, ker … Gre za program, ki se vklopi, saj smo programirani od rojstva. Neskončna
zavest nas nagovarja prek intuicije in vedenja; ni nam treba razmišljati, saj že vse vemo. Če veš, da
moraš nekaj narediti, še ne pomeni, da poznaš vsako podrobnost, kako boš to naredil. Ko začnejo
ljudje enkrat slediti intuiciji, ugotovijo, da postane njihovo življenje polno »naključij«. Zavest nam
spregovori v tišini in skozi srčno čakro, ki se nahaja na sredini prsnega koša. Srčna čakra povezuje
fizični nivo z višjimi nivoji onkraj petih čutil. Ljubezen občutimo v sredini prsnega koša, kjer se ta
čakra nahaja, zato povezujejo ljudje srce z ljubeznijo, čeprav gre le za fizični izraz srčne čakre. Srce
je tisto, s pomočjo katerega dosežemo ljubezen, modrost, inteligenco, neskončno zavest in intuicijo.
To je razlog, zakaj se kult trudi, da bi srce zaprl z umetno ustvarjenim strahom, tesnobo, depresijo,
sovraštvom, zamero, krivdo in drugimi čustvi z nizko frekvenco.

Pomemben korak pri transformaciji k neskončni zavesti je, da začnete  slediti svoji intuiciji oz.
vedenju.  Ko  se  bo  računalnik  vklopil,  kar  se  bo,  poslušajte  intuicijo,  da  vidite,  kam  vas  bo
pripeljala. Ljudje v računalniški resničnosti vas bodo imeli za nore ali čudne, ampak koga briga? To
je le reakcija programov, ki vidijo, da je nekdo program presegel in podzavestno jih to spomni na
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lastni konformizem. Ta prehod je lahko težaven: lahko boste izgubili službo, prijatelje, partnerja ali
poznanstva.  Ko enkrat  prekinete  vibracijsko  povezavo,  magnetizem k  vam ne  bo  več  privlačil
starega kroga ljudi, ampak bo začel privlačiti nove. Ljudje, ki se bodo spremenili, bodo lahko ostali
z vami. Proces transformacije je v bistvu proces deprogramiranja: vedno smo neskončna zavest,
ampak  manipulacija  in  programiranje  sta  nas  oddaljila  od  razumevanja  tega.  Um je  sovražnik
neskončne zavesti in če sledite intuiciji, vam bo ob prihajajočih izzivih vedno govoril »Saj sem ti
rekel.«  Ampak ko se po nekem času zaradi  izkušenj,  lepih in  tistih  malo manj  lepih,  življenje
spremeni na bolje, začne um nalagati te nove informacije in spremeni program, saj spozna, da se je
s sledenjem intuiciji,  čeprav je bilo na poti  mnogo izzivov,  na koncu vedno vse dobro izteklo.
Intuitivno vedenje vas ne bo vedno pripeljalo do izkustev, ki bi si jih želeli, vas bo pa vedno
pripeljalo do izkustev, ki jih potrebujete. Za vse je prišel čas odločitve: ali se bomo držali starih
vzorcev in oklepali varnosti ter znanega ali bomo odprli srce in se prepustili toku. Če se odločimo
za prvo, bo to tako, kot če bi v deroči reki poskušali stati pokonci, ko postaja njen tok vse močnejši;
če se odločimo za drugo, bo to tako preprosto, kot če bi plavali s tokom.

PRAVA LJUBEZEN

»Prijatelj je nekdo, ki pride v sobo, ko ostali odhajajo.« (angleški pregovor)

»Ste kdaj opazili, koliko skupnega imate z ljudmi, ki jih sovražite?« (Nitya Prakash)

 

Prava ljubezen ni pogojna v smislu »Ljubim te ko/ker ...«, ampak ljubi večno, ne glede na vse. Tu
ne gre (zgolj) za fizično privlačnost, saj ta navadno kmalu zbledi in če ljudi ne povezuje globlja vez,
se  v  mnogih  primerih  ločijo.  Fizični  odnos  je  eden  od  izrazov  ljubezni,  a  vsekakor  ne
najpomembnejši.  Ljubezen  v  pravem  pomenu  besede  si  lahko  predstavljamo  kot  prijateljstvo;
prijatelj se morda ne strinja s tem, kar ste storili, pa vendar vam stoji ob strani, kadar ga potrebujete.

Prava ljubezen tudi ni »ljubezen«, ki jo čutite zgolj do najbližjih, prijateljev ali ljudi, ki razmišljajo
tako  kot  vi,  ne  pa  do  ostalih.  Lep  primer  je  religija,  kjer  prevladuje  iluzorna  »ljubezen«  do
pripadnikov iste religije in sovraštvo do pripadnikov drugih religij. Isti fenomen lahko opazimo v
športu, npr. pri nogometu, ko ljudje, ki navijajo za eno ekipo, sovražijo igralce druge ekipe. Smo kot
človeštvo res prišli do točke, kjer se o tem, koga ljubimo in koga sovražimo, odločamo na podlagi
barve dresa, ki ga nosi?

Ljubezen ne pomeni, da vedno rečete tisto, kar bi drugi radi slišali – ravno nasprotno. Ljubezen bo
ljudem povedala,  kar nočejo slišati,  čeprav bo odziv morda negativen. Ljubezen ne pomeni,  da
otroke zavijate v vato, da se kot odrasli ne bodo sposobni soočiti z izzivi življenja. Kako se bodo
otroci učili iz posledic dejanj, če se nikoli ne soočijo s posledicami? To ustvari čustveno šibke ljudi,
kar je cilj  kulta.  Ljubezen ne pomeni,  da otroku pod pretvezo »dobrote« damo v roke pametni
telefon, kar ima na dolgi rok grozljive posledice. 

Prava ljubezen ne pozna strahu. Človeštvo je paralizirano od strahu: strahu pred izgubo, strahu pred
neuspehom, strahu pred prihodnostjo (ki ne obstaja), strahu pred posledicami dejanj, strahu pred
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smrtjo (ki ne obstaja), strahu pred neznanim in strahu pred tem, kaj si o nas mislijo drugi. Smrti se
je nesmiselno bati, saj čaka vsakega; poleg tega umre le fizično telo, ne pa tudi naše bistvo. Pri
smrti pride do premika pozornosti z resničnosti petih čutil k tistemu, kar smo vedno bili – neskončni
zavesti. To je tako, kot da bi si odstranili očala za navidezno resničnost. Strah je valuta elit, zato
nam dajejo neskončno razlogov zanj.  Strah vodi v stanje,  ko ljudje iščejo zaščito pri  avtoriteti.
»Teroristični« napadi služijo manipulaciji ljudi, da zahtevajo – ali vsaj ne postavljajo pod vprašaj –
krčenja svobode v imenu zaščite pred »teroristi«. Cilj tehnike problem–reakcija–rešitev je v ljudeh
vzbuditi strah, kar jih naredi bolj odprte za »rešitev«. Prava ljubezen bo vedno storila to, kar je
prav, ne glede na posledice. Če razmišljamo o posledicah nečesa, za kar vemo, da bi bilo prav
storiti, pomeni, da razmišljamo o možnosti, da ne bi storili tega, kar je prav. Prava ljubezen tega ne
bo nikoli storila, saj je odsotnost strahu. Prava ljubezen ravno tako ne bo cenzurirala samo sebe
zaradi strahu pred posledicami ali pred tem, kaj si o nas mislijo drugi.

MIROLJUBNA NEPOKORŠČINA SISTEMU

»Nepokorščina je pravi temelj svobode; pokorni morajo biti sužnji.« (Henry David Thoreau)

»Edina rešitev v nesvobodnem svetu je, da postaneš tako popolnoma svoboden, da je že sam tvoj obstoj dejanje upora.«
(Albert Camus)

Živimo v svetu, ki temelji na delu, kot bi pričakovali od sveta, utemeljenega na suženjstvu. Od
rosnih let nam govorijo, naj trdo delamo. Bistvo življenja je delati, delati, delati in potem umreti. In
kdo je to določil? Sistem. In če ne delate, vam program povzroča občutek krivde. Rešitev vlad v
času gospodarske krize je, da morajo ljudje delati  še  več in zaslužiti manj. Ljudje so služabniki
sistema in nimajo pravice biti srečni, veseli in izpolnjeni. Tu so, da delajo, dokler ne morejo več
delati. Sistem množic ne obravnava kot ljudi, ampak kot delavce in potrošnike. Naša naloga je, da
delamo in trošimo ter tako zagotavljamo rast. Če pride do okoljske katastrofe, to prispeva k rasti, saj
se porabi denar, da se onesnaženje počisti. Pa je okoljska katastrofa res uspeh v pravem pomenu
besede? Delo je prevara, da se človeka zasužnji; suženjstva niso ukinili, ampak so ga razširili,
da vključuje vse ljudi. In kaj imaš od dela po upokojitvi? Pokojnino, ki v vedno več primerih ne
zadošča niti za hrano in ogrevanje. Namen je, da se ljudi prepriča, da morajo delati in posledično
nimajo  časa  za  razmišljanje  o  pomembnih  stvareh.  Ko  se  ljudje  enkrat  upokojijo,  se  začnejo
spraševati, v čem je bil smisel vsega. Celo življenje so garali, da bi bili »zmagovalci«. Delali so
nadure in pogrešali druženje z otroci, ko so odraščali. Otroke so poslali v najboljše šole, da bi bili
»zmagovalci«, kot so bili oni. Starši mislijo, da dajo otrokom vse, če poskrbijo, da so finančno
preskrbljeni, vendar jim v večini takih primerov ne dajo najpomembnejšega – ljubezni. 

Priročnik za množičen nadzor uma z naslovom  Silent Weapons for Quiet Wars (Tiha orožja za
neslišne vojne) iz leta 1979, ki ga je našel uslužbenec Boeinga v starem IBM-ovem fotokopirnem
stroju,  kupljenem na  razprodaji,  lepo  opisuje,  kako  se  obdrži  ljudi  nevedne,  zavedene  in  pod
nadzorom: »Mediji: pozornost odrasle javnosti odvračajte od resničnih družbenih vprašanj in ljudi
pritegnite s stvarmi, ki v resnici niso pomembne. Šole: ohranjajte mlado javnost v nevednosti glede
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prave  matematike,  ekonomije,  prava  in  zgodovine.  Razvedrilo:  ohranjajte  javno razvedrilo  pod
ravnjo šestega razreda osnovne šole. Delo: ohranjajte javnost zaposleno, zaposleno, zaposleno, brez
časa za razmišljanje; pošljite jo nazaj na farmo z drugimi živalmi.« 

Anketa  iz  leta  2015 je  pokazala,  da  35  % Britancev meni,  da  njihova  služba  ne  pripomore  k
boljšemu svetu. Zadovoljstvo z delom po svetu je v presenetljivo krhkem stanju. To je lepo povzel
ameriški komik George Carlin: »Sovražite svojo službo? Zakaj pa niste tega povedali? Za to obstaja
podporna skupina – imenuje se Vsi in dobivajo se v baru.« Oni ščijejo na nas, mi pa pravimo, da
dežuje. 

Prebujanje zavesti pospeši umirjeno razmišljanje, ki ni usmerjeno v nič določenega, tako da lahko
naša pozornost odtava, kamorkoli jo je volja. Raziskava, objavljena v reviji  Frontiers in Human
Neuroscience (Meje človeške nevroznanosti), je prišla do zaključka, da je bila možganska aktivnost
največja, kadar so misli osebe tavale po svoje in ne, kadar so se možgani trudili biti bolj zbrani.
Sistem ne želi, da ljudje meditirajo, sanjarijo in puščajo pozornosti prosto pot, saj tisti, ki držijo niti
v rokah, vejo, kam to vodi. Na novo izmišljene otroške »motnje« imajo sanjarjenje celo navedeno
pod simptomi, za katere je treba predpisati »zdravila«!

Ljudje mislijo, da se bodo stvari rešile, če bodo protestirali, ampak ali so protesti že kdaj kaj rešili?
Zaradi  protestov  si  kult ne  dela  skrbi,  saj  marsikatere  povzroči  sam.  Protesti  so  še  posebej
problematični, kadar postanejo nasilni, saj je nasilje voda na mlin eliti, ki ima tako razlog, da uvede
še ostrejšo policijsko državo. Poleg tega protesti slabo vplivajo na zemeljsko energijsko polje, saj
oddajajo ljudje negativno energijo. Kaj če bi, namesto da bi šli na protest, raje mirno sedeli v tišini,
združili  srca in oddajali  energijo ljubezni in miru,  ki  je tisočkrat močnejša od jeze? Poleg tega
protesti navadno trajajo en dan ali največ nekaj dni, ampak če hočemo spremembe, bi morali trajati
toliko časa, dokler se stvari ne spremenijo. Protesti bi morali biti vztrajni – tako bi postali oblika
miroljubnega nesodelovanja z elito. Razlog, zakaj so kitajske oblasti leta 1999 prepovedale gibanje
Falunski gong, ki je kombinacija meditacije z vajami za mirno telo in odprto srce in v katerem je
sodelovalo 70 milijonov ljudi, je, da kult pozna potencial takih gibanj. Prav tako protesti ne bodo
ničesar spremenili, dokler bodo ljudje protestirali proti nečemu. Zakaj? Energija gre tja, kamor gre
pozornost in če smo proti  vojni, posvečamo pozornost vojni (ne glede na to, da smo proti njej) –
velja pravilo, da postane človek tisto, proti čemer se bori, saj tistemu posveča pozornost. Bistveno
bolj  produktivno bi  bilo,  če  bi  se  zavzemali  za nasprotje  od  tega,  česar  nočemo;  tako  bi  bilo
pametneje, če bi bili ljudje namesto proti vojni za mir; namesto proti novemu svetovnemu redu bi
morali biti za svobodo. Morda se zdi to malenkost, vendar ni. Če se osredotočamo na vojno (tudi če
smo proti njej), dajemo energijo vojni; če smo osredotočeni na mir, ustvarjamo mir.

Kult se najbolj boji miroljubnega nesodelovanja. Ljudje grejo na protest, potem pa domov in
počnejo stvari, ki še naprej gradijo kolektivni zapor. Ko bomo zares nehali sodelovati pri gradnji
lastnega zapora, se bo hiša iz kart sesula. Nehajmo sodelovati pri stvareh, ki pospešujejo agendo, in
to v velikem številu. Nesodelovanje v velikem številu je bistveno bolj učinkovito kot protesti, saj
nesodelovanje prizadene sistem. Ljudje morajo razumeti, v kakšni meri so elite za dosego agende
odvisne od našega sodelovanja; tako bodo razumeli, da moči nimajo elite, ampak oni. Če ne bomo
sami ustavili agende, jo ne bo nihče. Ezra Pound je lepo povedal: »Suženj je človek, ki čaka, da
bo nekdo drug prišel in ga osvobodil.« Bojkotirajmo vse, v kar so vključene elite; to je naša
pravica. Revolucije v zgodovini so zgolj zamenjale eno obliko tiranije za drugo (npr. komunizem za
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demokracijo),  to  pa  zato,  ker  je  manjkala  revolucija  zavesti/zavedanja/načina  dojemanja
sveta/samoidentitete.  Če se to ne spremeni,  se nič ne more spremeniti.  Prav tako se ne smemo
bojevati z negativno silo, saj bojevanje še nikoli ni ustavilo bojevanja. Bojevanje, da bi presegli
diktaturo,  je  vedno  ustvarilo  le  diktaturo  z drugačnim  imenom.  Če  hočemo  kaj  spremeniti,
potrebujemo premik zavesti.  Že Einstein je  vedel,  da problemov ne moreš  rešiti  na isti  stopnji
zavesti kot je bila tista, ki jih je ustvarila. Samo tako, da presežemo program in se povežemo z
neskončno  zavestjo,  lahko  transformiramo to,  kar  so  ustvarili  nižji  nivoji.  Pomemben  korak  k
svobodi je, da nehamo soditi z refleksnim odzivom. Odprimo um vsem možnostim. To ne pomeni,
da sprejmemo vse, kar slišimo, ampak da nehamo avtomatsko zavračati vse, kar ni v skladu z
našim trenutnim načinom dojemanja sveta.

Kar verjamemo,  to  dojemamo in  kar dojemamo,  to  doživljamo. Način  dojemanja  sveta  in
prepričanja igrajo pomembno vlogo pri tem, kar doživljamo; vprašanje je le, kdo jih nadzoruje – mi
ali kult? Spomnimo se, da se možgani vsako sekundo od 11 milijonov čutnih zaznav zavedajo le
40 zaznav, vse ostalo pa gre v podzavest. Izkušnje, travme in drugi dogodki, ki jih je zavestni um že
kdaj  pozabil,  vplivajo  na podzavest,  ki  potem z vibracijsko povezavo vpliva na naše  življenje.
Kadar ljudje neko izkušnjo, strah ali vpliv na zdravje zavestno povežemo z njihovim izvorom v
podzavesti,  se  bo  zadeva  razrešila  in  problem  bo  nehal.  Dojemanje sebe  kot  žrtve  ustvarja
doživljanje  sebe  kot  žrtve  in  povzroča  stanje,  kjer  ljudje  zahtevajo,  da  jih  zaščiti  veliki  brat.
Doživljanje nečesa ni naključno in če ugotovimo, zakaj se nekomu nekaj dogaja in drugemu ne,
dobimo nad  svojim življenjem več  moči.  Nekateri  so  podzavestno  žrtve  zato,  da  jim  ni  treba
prevzeti odgovornosti za svoje življenje in izkušnje, ampak prevzemanje odgovornosti je ključnega
pomena. Če dajete moč drugim, se ne boste povezali le z ljudmi, ki dajejo moč drugim, temveč tudi
z ljudmi, ki hočejo vašo moč; tiste, ki dajejo, in tiste, ki hočejo vzeti, namreč povezuje simbiotska
frekvenca.  Če kažemo s prstom na druge ali jih krivimo za svojo nesrečo, pomeni, da smo
sprejeli dejstvo, da nimamo moči nad svojim življenjem. Odgovornost = moč. Ljudje tako radi
predajajo moč drugim, pa najsi gre za politike, zdravnike, novinarje, duhovnike itd.,  ampak s tem
jim izročajo oblast  nad svojim življenjem in usodo – tako smo prišli  v situacijo,  v kateri  smo.
Ljudje morajo spoznati, da ne potrebujejo nikogar, ki bi jim govoril, kaj naj bodo ali počnejo.
Prav tako moramo prevzeti odgovornost za sedanje stanje, saj smo zanj krivi sami; dopustili smo
namreč, da so nas zmanipulirali in da smo se odpovedali svoji moči ter jo predali drugim. Šele ko si
to priznamo, lahko to tudi spremenimo. Elite hočejo, da mislimo, da agende ni mogoče zaustaviti in
da je odpor brez smisla, ampak gre le za manipulacijo  načina dojemanja. Programirajo nas prek
televizije in filmov, ki odsevajo družbo, ki jo hočejo ustvariti. Cilj je, da začnemo ljudje verjeti, da
je taka družba neizogibna,  vendar ni.  Spremenimo  način dojemanja sveta oz. prepričanja in
spremenili  bomo resničnost.  Kadar  bomo vsi  ljudje  spremenili  način  dojemanja  sveta,  se  bo
posledično spremenila tudi holografska resničnost, ki je le odsev dojemanja sveta. 

Prava sila za spremembami smo »navadni« ljudje. Na mestih odločitve je nekaj milijonov ljudi,
»navadnih« ljudi pa je skoraj 8 milijard. Kako ima lahko npr. v ZDA predsednik moč nad več kot
300 milijoni Američanov? Ne more. Njegova edina moč je v tem, da so ljudi prepričali, da ima moč.
Moč  imamo  ljudje,  ne  vlade.  Gandhi  je  rekel:  »100.000  Angležev  ne  more  nadzorovati
300 milijonov Indijancev, če Indijanci v to ne privolijo.« V teh besedah vidimo, kje leži prava moč.
Kult je na vrhu piramide zato, ker ga tam drži človeštvo. Moč, ki jo imajo elite za nadzor nad
ljudmi, je moč, ki jim jo človeštvo vsakodnevno daje. Manjšina nas nadzoruje s pomočjo strategije
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»deli  in  vladaj«.  Ljudje  se  moramo zavezati,  da  bomo storili  tisto,  kar je  prav,  ne  glede na
posledice.  Če  to  storimo  v  dovolj  velikem  številu,  zarote  ni  več.  Elite,  ki  z  nami  zavedno
manipulirajo, ne morejo same nadzorovati skoraj 8 milijard ljudi, saj jih številčno ni dovolj, ampak
morajo zmanipulirati ljudi, da nadzorujejo sami sebe. Resnična moč piramide ni pri vrhu, ampak
pri dnu. Rešitev je v miroljubni nepokorščini sistemu, ki nas hoče nadzorovati. Če skoraj 8 milijard
ljudi reče »ne«, ne morejo elite storiti ničesar. Združiti se moramo za svobodo vseh in podpreti
ostale pri iskanju pravice.

REŠITEV JE V LJUBEZNI

»Vedno odpusti svojim sovražnikom – nič jih ne moti bolj kot to.« (O. Wilde)

»Prava ljubezen nam ne da tistega, kar hočemo, ampak tisto, kar je za nas najboljše.« (David Icke)

Na koncu se vse skrči  na  dva  pola  dojemanja:  ljubezen in  strah.  Zaskrbljenost,  tesnoba,  stres,
obžalovanje,  agresivnost,  sovraštvo,  mržnja,  arogantnost,  nesloga,  pohlep  in  laži  so  vse  izrazi
strahu. Veselje,  dobrota,  sočutje,  velikodušnost in  zavzemanje za resnico so vse izrazi  ljubezni.
Inverzija  kulta  je inverzija ljubezni v strah in sistem temelji na strahu. Ljubezen je za negativne
entitete  kot česen za vampirja  in v kolikor  bomo ljudje zemeljsko energijsko polje preplavili  z
energijo  ljubezni,  bo  manipulacije  konec,  saj  reptili  ne  bodo  imeli  več  hrane.  Katero  čustvo
prevladuje pri nas? To je izbira, ki jo sprejemamo vsako sekundo.

Kadar  se  nam  dogajajo  neprijetne  stvari,  to  niso  kazni,  ampak  izkustva,  namenjena,  da  nas
prebudijo. Če se vprašamo, kaj nam sporočajo in v skladu s tem spremenimo sebe in svoj  način
dojemanja sveta, se bo vse premaknilo naprej. Človeštvo vidi evolucijo kot šibkost, saj to pomeni,
da smo se kdaj tudi zmotili in naredili napako, ampak ne gre za napake, temveč za izkušnje, ki nam
odprejo nove stopnje razumevanja.

Najboljši način, da prekinemo povezavo z matrico, je, da se ji  smejimo v obraz; če jo jemljemo
resno, igramo njeno igro.  Smeh je jezik srca in ljudje se moramo naučiti  smejati samemu sebi.
Matrica  obstaja  le,  ker  verjamemo  v  resničnost  njenih  iluzij.  Reptili  ne  prenesejo,  da  jih  ne
jemljemo resno,  saj  jih  to  razoroži  njihovega največjega orožja  – strahu;  ne morejo se namreč
hraniti z energijo smeha in ljubezni.

Ljudem je težko ljubiti druge – tiste, ki jih ne marajo ali s katerimi se ne strinjajo – ampak izziv je
ravno v tem.  Kult hoče, da sovražimo, se med sabo bojujemo, obsojamo in zatiramo na podlagi
umetnih razlik, ki jih  je  ustvarili.  Če sovražimo pripadnike kulta, ni v tem nič koristnega, saj od
vseh ravno oni najbolj potrebujejo ljubezen. V vseh religijah in kulturah je prisotna zapoved »Česar
nočete, da drugi storijo vam, tudi vi ne storite njim.« Če bi ljudje živeli zgolj v skladu s to
zapovedjo, bi bil svet popolnoma drugačen.

Zamislite si, da je pred vami zadnjih 10 minut življenja. Kaj bi bilo takrat pomembno? Kako se je
končala nadaljevanka? Kdo je zmagal na nogometni tekmi? Da so ostali častili drugega boga kot vi?
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Da so imeli ostali drugačno mnenje od vas? Da so volili drugo stranko? Da so šli otroci svojo pot in
ne živijo tako, kot hočete vi? Da so ostali navijali za drugo moštvo kot vi? Da ste skozi življenje
nagrabili veliko denarja, od katerega se morate sedaj ločiti?  Ne. Vse to so iluzije. Pomembno je le,
koliko je kdo ljubil in bil ljubljen,  koliko ste uživali in se smejali, koliko ste drugim dali in
kako ste z njimi sodelovali v harmoniji in vzajemni podpori.

Naj končam z najpomembnejšimi besedami Davida Icka: 

»Neskončna ljubezen je edina resnica; vse ostalo je iluzija.«
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Sklepna beseda

Pa smo se prebili do konca priročnika. Verjamem, da je bila vožnja divja in da je bilo marsikaj težko
prebaviti, ampak tako pač je, kadar sistem pred nami celo življenje skriva prave informacije. Nihče
vas ne sili, da informacijam verjemite, se mi pa zdi prav, da pridete do njih in da slišite še drugo plat
medalje, ne le tiste, ki vam jo servira sistem. O tem, katerim informacijam boste verjeli, pa se mora
odločiti vsak sam. Ali z besedami Mirana Vučka: »Vsak mora biti sam svoj raziskovalec in sam priti
do resnice.« Vsekakor priporočam vsem, ki vas opisane teme zanimajo, da si preberete Davidove
knjige, v katerih o opisanih (in še mnogih drugih) temah piše bistveno bolj poglobljeno.

Verjetno marsikdo misli, da je priročnik nekaj negativnega, saj je večji del posvečen negativnim
temam, ampak kdor tako misli, ni dojel pravega namena priročnika. Če hočemo, da bodo ljudje
karkoli spremenili,  morajo najprej spoznati vso globino zarote, saj bodo šele potem imeli prave
informacije in bodo lahko v prihodnje delovali v smeri rešitve. Dejstvo, da je zadnje poglavje med
najkrajšimi,  pomeni  le,  da  je  rešitev  zelo  preprosta,  ne  pa,  da  je  v  primerjavi  z  negativnim
pozitivnega zelo malo.

Upam, da vam je priročnik pomagal spregledati zaroto in manipulacijo ter da je pripomogel k temu,
da boste odslej na življenje gledali v drugačni luči. Upam, da tisti, ki ste doslej le slutili, da je s
svetom nekaj narobe, sedaj veste, kaj in zakaj je narobe. Ljudje pravijo, da je znanje moč, ampak to
ne drži. Če ljudje pridobijo novo znanje in ga ne uporabijo, je isto, kot če ga ne bi imeli, zatorej ni
moč znanje, ampak uporaba znanja. Kako boste uporabili novopridobljeno znanje?

Prepričan sem, da bomo spravili sistem na kolena in razbili matrico na tisoč koščkov. To dokazuje
vedno večje število prebujenih ljudi, ki o opisanih temah brez strahu javno govorijo, ne glede na
posledice. Živimo v neverjetnem času, ko bomo videli zaton starega sveta, ki časti smrt, in vzpon
novega sveta, ki bo častilo življenje. To bomo dosegli, če bomo držali skupaj, zato vas pozivam, da
priročnik  posredujete  vsem,  ki  jih  imate  radi  oz.  za  katere  veste,  da  so  pripravljeni  sprejeti
informacije, ki jih vsebuje.

Naj zaključim s sporočilom, ki ga je David Icke dobil od jasnovidke Betty Shine: »En človek ne
more spremeniti sveta, lahko pa posreduje sporočilo, ki bo spremenilo svet.« V čast mi je, da sem
ga lahko pomagal širiti.
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