7. poglavje
Poskus rekonstrukcije zgodovine planeta Zemlja
Zgodba sumerskih ploščic je name napravila globok vtis in mi razjasnila marsikatero uganko.
Vendar v mojem poskusu, da bi pripravil verodostojno rekonstrukcijo zgodovine sveta in
človeštva, ni mogla služiti kot najbolj zaupanja vreden koncept, kajti primerjava z drugimi
besedili je pokazala, da je število igralcev v njej premajhno. Po drugih virih število
nezemeljskih ras, ki so pomembno sooblikovale zgodovino našega planeta skozi eone, ni tako
majhno.
V nobenem viru mi ni uspelo najti zgodovinskega koncepta, ki bi zgodovino od najstarejših do
sodobnih časov prikazal celovito, skladno in razumljivo. Rekonstrukcijo sem zato gradil na treh
skupinah virov, omenjenih v petem poglavju, v besedilu »Kako do pravih informacij«. Pri obravnavi
najstarejšega dela zgodovine sem se v veliki meri opiral na besedilo Zgodovina galaksije neznanega
avtorja (ali avtorjev, v nadaljevanju ga imenujem kar »vir«), pri obravnavi mlajše zgodovine pa sem
največ črpal iz del Davida Icka, Semirja Osmanagića, Vladimirja Istarhova in nekaterih spletnih
virov. Tako izpeljani poskus rekonstrukcije svetovne zgodovine, ki predstavlja verjetnejši zgodovinski
mozaik, zagotovo ni popoln, a je po mojem prepričanju dokaj dober približek resnici.
Zgodba v nadaljevanju je mestoma precej razburljiva ali celo šokantna. Morda se ti bo ob branju tega
poglavja in tudi naslednjega utrnila misel, da želim z nizanjem razburljivih primerov zgodovinskih
manipulacij in prevar ustvarjati ozračje strahu in nezaupanja ali iskati krivce za vse tegobe na tem
svetu. Nikakor nisem eden tistih, ki si hočejo s kritiziranjem in blatenjem drugih kovati svoj moralni
kapital ter graditi svoj ugled in prestiž. Prav nasprotno. Moj namen je podati informacije, ki omogočajo
dopolnitev in uravnoteženje zdaj zelo nepopolne slike o stvarnosti ter odkriti dejstva, ki so bila tako
dolgo prikrita, da morajo naposled bruhniti na plano. Vse na videz zarotniško obnašanje in
izkoriščevalska dejanja maloštevilnih elit gledam v luči razvoja zavesti ali duše na temelju osnovnega
načela svobodne volje. Vsa dejanja so s stališča »vesolja« ali Stvarnika legitimna. Vendar napredek
kot izmenjava skrajnih dejanj prinaša trpljenje, za razliko od prepoznavanja takih neuravnoteženih
dejanj, usmerjenih v izkušanje življenja skozi skrajnosti, in sprejemanja stvarnosti, kakršna je.
Vse zgodovinske zgodbe so v temelju enake: gre za prevlado moči nad šibkostjo, nadvlado
močnejših nad šibkejšimi. Razlike so le v metodah izkoriščanja. Smisel evolucije je duhovni napredek,
ta pa se udejanja skozi izkustva, ki tvorijo zgodovinsko dogajanje. Prepričan sem, da ni
najpomembnejše posamezno izkustvo, pa naj gre za nadmoč ali nemočno podrejenost; pomembna so
duhovna spoznanja, ki jih udeleženci ob tem pridobijo kot posledico teh izkustev. Ta pa so
najpogosteje na strani zatiranih večja. Bistveni element nadvlade je prikrivanje pravih, poštenih
informacij in vsiljevanje omejenih predstav. Kar je zgrajeno na laži, onemogoča napredek, ker zavija v
temo. Danes smo – bolj kot kdaj prej – potrebni svetlobe.
V nadaljevanju opisujem zgodbo, doslej poznano le maloštevilnim, ki mestoma navdaja s tesnobo. A
to je le ena plat zgodbe – tista, ki so nam jo dosledno prikrivali. Vsako dejanje, tudi na pogled slabo,
pa ima tudi svojo dobro plat, ki jo pogosto spregledamo. Doseči Resnico in s tem resničen napredek je
možno le ob sprejemu več skrajnih plati. Takšen pristop je pogoj za pridobitev širine, globine in
modrosti, ki je spremljevalka notranjega miru. Ko sem se v svojem duhovnem razvoju pomaknil bliže k
spoznanju svojega bistva – o tem je govora v zadnjih poglavjih knjige –, sta se moje razumevanje in
odnos do celotne zgodovinske zgodbe bistveno spremenila. Kot bi na zgodovino pogledal z nove
razsežnosti.
V zapisanem ni nikakršne zamere, obremenjenosti ali grenkobe; vse so le informacije, ki jih je treba
pogledati z zrnom soli in si z njimi pomagati do boljšega razumevanja sveta.

Zemlja kot poligon nezemljanov
Da bi jasneje razumel celotno zgodbo, je treba poseči zelo daleč v preteklost, prav do pojava človeka
v fizični podobi. Zavedati se je treba dejstva, o katerem bo izčrpneje govora v devetem poglavju
knjige: človek je zavest, ki se je spustila v materijo pred kakimi petimi milijardami let. Tisto, kar
»ustvari« fizično bitje, je istenje duha z materijo. Identifikacija s snovnostjo se je skozi milijone let
krepila, vse do stopnje, ko so tako utelešene »duše« želele izkusiti celovitost fizičnega obstoja in zato
pozabile na svojo pravo, duhovno naravo. Ozvezdje Lira (Lyrae, z osrednjo zvezdo Vega) je, kot
beremo v viru, rojstni kraj vseh humanoidnih, torej človeku podobnih bitij v tej galaksiji. To so bila
plavolasa ali rdečelasa bitja modrih ali zelenih oči. Istenje s telesom je bilo silno močno; v fizični svet
so se tako vživela, da so postala njegovi ujetniki.
Zelo inteligentna fizična bitja bi bilo v grobem mogoče razdeliti v dve skupini, in sicer človeku
podobna bitja in plazilska bitja, podobna zelo razvitim plazilcem. Med slednjimi so najambicioznejši
reptili iz ozvezdja Draco (Zmaj), ki so tudi najagresivnejši. Hoteli so zagospodovati v vsem vesolju.
(Izraz reptili uporabljam z malo in veliko začetnico: reptili predstavljajo vse plazilske rase, Reptili pa
njihovo najuspešnejšo raso pri podjarmljenju ostalih, Draco-reptile.)
Vir navaja, da so Draco-bitja proizvod visokorazvitih bitij, ki se ne pojavljajo v fizični podobi. Obstaja
sedem različnih reptilskih vrst; vse so nespolne. Pri kreiranju teles teh bitij na etrski ravni so sodelovali
vodilni tehnologi v galaksiji, bitja iz ozvezdja Sirij A. Da lahko delujejo v fizični stvarnosti, Dracoreptili potrebujejo človeško genetiko, ki so si jo »sposodili« od fizičnih Lira-bitij. Poslani so bili v mnoge
fizične svetove z namenom zavojevanja vseh humanoidov. Liri, ki so napad preživeli, so se razbežali
po vesolju in naselili v območju ozvezdij in zvezd Orion, Tau-Ceti, Plejade, Prokion, Antares, Alfa
Centauri, Arktur in drugih. V našem osončju so nekateri begunci kolonizirali planet Mars, ki je bil v
oddaljeni preteklosti cvetoč planet, podoben današnji Zemlji.
Zgodba o kolonizaciji Zemlje, ki je bila že pred 500.000 leti silno zanimiva za naselitev, je veliko bolj
razgibana, kot bi si mislili. Čeprav se podatki iz različnih virov nekoliko razlikujejo, je mogoče izluščiti
glavno sporočilo. Naš planet je postal nekakšen inkubator za biološko eksperimentiranje.
Ko je po eonih – po umetni pospešitvi procesov – sprva zelo vodnata Zemlja postala prijazna za
bivanje, je bila njena površina povsem drugačna kot danes. Kot pravi vir, so celino Lemurijo
kolonizirali Draco-reptili, ki so s seboj pripeljali svojo hrano – dinozavre. Drugo celino, Atlantido, ki je
segala od Karibskega otočja do Kanarskih otokov, pa so poselili Atlanti, ambiciozni humanoidi Liri,
priseljeni z območja Plejad. Medsebojna nasprotja z Draco-reptili – tudi po zaslugi hitrega množenja
dinozavrov – so kmalu privedla do vojne svetovnih razsežnosti, tj. prve planetarne vojne, ki so jo
vojskovali z naprednim orožjem. V njo so se vpletli, vsak s svojim računom, tudi drugi igralci.
Da bi ustavili vojskovanje brez konca na Zemlji, se je na planetu Hatona sestal svet iz galaksije
Andromeda. Sestanek je bil na nevtralnem terenu zunaj galaksije Mlečna cesta, saj so bile v spor
vpletene številne civilizacije iz nje. Naposled je prišlo do sporazuma med reptilskimi kolonisti in
nekaterimi človeškimi skupnostmi. Dogovor je bil dosežen brez Anunakki-reptilov iz originalnega
Draco-imperija. Dogovor je določal, da se na Zemlji ustvari nova človeška rasa, katere DNK bi bila
sestavljena iz prispevkov vseh zainteresiranih strani, vključenih v mirovni proces. Šlo je za dvanajst
humanoidnih (Lira genetika) in eno reptilsko (Draco) skupino genov. Razvoj novih hibridov, ki naj bi
pripeljal do favorita, je potekal ločeno. Med rasami, ki so se kasneje pomembneje angažirale na
našem planetu, so Anunakki, Aldebaranci, Arcturiji, Atlanti, Draco-reptili, Plejadani, Prokionci,
Rigeljani, Tau-Cetiji, Zeta-Reticuliji, pripadniki dveh ras z območja Sirija A in B (videz pripadnikov teh
ras nekaj avtorjev precej natančno opisuje). Za razvoj nove vrste je bilo odrejeno določeno področje
na planetu: Kavkaz. Reptili so dogovor sprejeli pod pogojem, da je reptilsko telo osnova novemu bitju.
Od tod v Svetem pismu misel: »Napravimo človeka po svoji podobi.« Človek je skupinski projekt
nezemljanov.
Za ustvarjanje nove rase iz nespolnih reptilskih teles je bilo treba genetiko razdvojiti na moške in
ženske komponente. Tu nastopi alegorična svetopisemska zgodba o Adamu in Evi. Stvarjenje Eve iz
Adamovega rebra je zgodba o razdvajanju nespolnega reptilskega telesa na moško in žensko. Vsa
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človeška bitja na tem planetu imajo reptilsko DNK z reptilskimi posebnostmi. Zato človeški plod v
maternici prehaja skozi reptilsko fazo razvoja, preden postane podoben človeku. V tisočletjih so bili
ustvarjeni številni človeški prototipi. Od tod nenaden pojav različnih ras in različne barve kože na
Zemlji. Kako bi to pojasnil Darwin?
Marsikateri prototip se ni posrečil, in take skupnosti so uničili. Nekateri človekovi predniki so se zato
pojavili in takoj izginili; začudeni arheologi, ki sledijo Darwinu, zato nikakor ne morejo sestaviti
primerne zgodbe. Eden primerov množičnega uničenja, pri katerem je bilo uporabljeno jedrsko orožje,
je omenjen v Svetem pismu v zgodbi o Sodomi in Gomori. Razlog? Pretežno homoseksualna
usmerjenost. Populacijo so sprva poskusili uničiti z vcepljanjem virusa, a ta se je izognil nadzoru in se
začel širiti tudi zunaj predvidenih meja. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja so Izraelci
kopali v bližini nekdanje Sodome ter v staljenem kamenju našli koščke človeškega tkiva in celic, v njih
pa virus, ki jim ga je uspelo rekonstruirati in vcepiti v jedro žive celice. Virus, za katerega so dognali,
da je umetno ustvarjen in deluje na človekov imunski sistem, so imenovali AIDS. Kasneje je bil
uporabljen, da bi zdesetkal črnce, žal pa je nekoliko ušel nadzoru.
Priprava skupnega hibrida je izzvenela kot kozmična šala, kajti vsaka skupina je vgradila v bitja
genske sekvence, ki naj bi omogočile prevlado njene genetike, to pa je recept za večni konflikt.
Človeštvo je bilo s tem obsojeno na neprestane spopade in neprestan nadzor. Nobena skupina nikoli
ne bo prevladala. Projekt je bil usojen na neuspeh, še preden je stekel.
Afričane, zelo uspešno obliko hibridov, je ustvarjala le ena skupina, s planeta Nibiru ali Marduk.
Spoznali smo jih v prejšnjem poglavju kot Anunakke. Ta reptilska vrsta je veliko inteligentnejša in
lepša kor drugi Draco-reptili in tudi bolj podobna ljudem. Z ostalimi Draco-reptili je v sporu.
Vsa humanoidna bitja so lirsko-reptilskega izvora, vendar so razlike med njimi precejšnje. Vse hibridne
rase so se razvijale sprva ločeno, zatem pa se vse bolj prepletale med seboj. Vsaka skupina je
doživela tudi fizično in kulturno poseganje drugih skupin. Ambicioznejše rase so se vtihotapile v
druga okolja in poskušale »speljati vodo na svoj mlin«. Pri tem je bila zelo uspešna le ena rasa: Dracoreptili.

Potop
Sobivanje na planetu je zaradi teženj po prevladi seveda znova privedlo do resnih nasprotij. Po viru so
Atlanti na pritiske in agresivnost Reptilov odgovorili tako, da so pričeli Lemurijo močno obstreljevati z
elektromagnetnim orožjem. To je povzročilo potop Lemurije v Pacifik. Od Lemurije so ostali le Havaji,
del Kalifornije, Avstralija, Nova Zelandija, Južnopacifiško otočje, Japonska, Filipini, Tajvan.
Preživeli Reptili so odšli na Venero, v dele srednje in južne Amerike, v severno Indijo ali pod površje
planeta. Podzemlje je postalo osrednje bivališče preživelih Reptilov. Tu so zgradili velika podzemna
mesta. Ti dogodki so botrovali legendam o peklu in demonih, ki živijo »v ognju« v središču planeta.
Zgradili so transportni sistem, podoben podzemni železnici, s katerim lahko v nekaj urah dosežejo
poljubno mesto na planetu. Ustvarili so slovita podzemna mesta Akadijo, Agarto, Hiperboreo,
Šambalo, mitska mesta, opevana v ezoteričnih besedilih, ki jih raziskovalci še vedno iščejo. Vsa ta
mesta so zgrajena ob notranjem zidu zemeljske skorje, ki se dotika votle notranjosti. Prav ste
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prebrali. Veliko je namigov, da je Zemlja votla, tako kot tudi drugi planeti. Tudi ta informacija je ena
najbolje varovanih skrivnosti. A o tem na drugem mestu.
Reptilska vrsta Anunakki, ki je ustvarila črnce, je ena od ras, ki živijo v podzemlju. Obstoj podzemnih
bivališč oblasti dosledno prikrivajo. Toda spisek podzemnih mest je dolg. Največ jih je v ZDA na
območju držav Arizona, Utah, Kolorado in Nova Mehika, kjer so tudi najvažnejše baze. Sprejmejo tudi
po več deset tisoč prebivalcev. Med najbolj poznane baze sodi npr. baza Dulce v Novi Mehiki.
Osmanagić omenja, da je v ZDA vsaj 35 podzemnih baz, od tega pet skupnih z Zemljani. Navaja
natančne podatke o številu osebja, dejavnosti, ki tam poteka, opremi itd. Več kot trideset jih je v Turčiji
v bližini Derinkuya. O njih poroča več avtorjev.

3

Vir navaja, da so imeli Atlanti po umiku Reptilov z zemeljskega površja nekaj časa proste roke pri
razvoju človeštva. Na preostanku Zemlje so napravili kolonije in postavljali človeške vladarje. K
sodelovanju so pozvali raso z območja Sirij A zvezde, ki pa je ves čas igrala dvojno vlogo. Pregnali so
Anunakke (kreatorje črne rase) in prevzeli njihove sluge – črnce. Ustvarili so nova hibridna bitja za
kopno in morje (Merfolk – mešanica človek-delfin; morske deklice?). Delfine so pripeljali iz galaksije
Andromeda.
Reptili pod površjem seveda niso mirovali, njihova živahna dejavnost pa je Atlante močno skrbela. Pod
površje zemlje so zopet usmerili močne laserske in EM impulze, da bi jih uničili, to pa je v nekaj
tisočletjih oslabilo skorjo planeta do te mere, da je naposled prišlo do razpada in potopa Atlantide. Iz
morja gleda le še nekaj višje ležečih predelov celine, med drugim najvišji vrh Pico Alto na Azorih.
Atlantske civilizacije je bilo konec. Miselne vzorce Atlantov sta še bolj zajela strah in negotovost. Črni
magi so prevzeli mesta znanstvenikov in religioznih vodij.
Katastrofalni dogodek, ki se je zgodil pred približno 13.500 leti, Sveto pismo imenuje vesoljni potop.
Dosegel je ogromne razsežnosti in sprožil usodne posledice, denimo premik zemeljske osi in
spremembe magnetizma. Peščici Atlantov se je pred propadom uspelo preseliti na druge celine – v
Egipt, Peru, Južno Ameriko, zahodno Evropo, kjer so odločilno vplivali na nastanek novih civilizacij in
njihove kulture.
Kmalu po vesoljnem potopu so se bliskovito pojavile sumerska in egipčanska civilizacija ter
civilizacija v dolini Inda. Ta nagel razvoj je bil zasluga bele arijske rase, ki se je s kavkaškega gorovja
in Bližnjega vzhoda razširila po svetu in iz nič dvignila ljudstva na zavidljivo civilizacijsko raven. Izraz
arijski se nanaša na belo raso. Predstavljal naj bi hibride z mešanico krvnih skupin, ki so jih z
genskimi manipulacijami ustvarili Anunakki. Glavno središče plazilsko-arijskih družin in središče tako
imenovanega Babilonskega bratstva je postalo mesto Babilon, eno prvih cvetočih mest v popotopni
eri.
David Icke piše, da je bil utemeljitelj Babilona kralj Nimrod, ki je vladal skupaj s svojo ženo Semiramis.
Nimroda simbolično upodabljajo kot ribo, Semiramis pa kot ribo in goloba. Nimrod in Semiramis sta
pripadala reptilskim rodbinam, znanih tudi pod imenom Titani (zaradi svoje velikosti). Titani so
nasledniki Noeta, ki je bil križanec med »bogom« in človekom (po Henokovi knjigi). Bil je skrajno bele
kože.
Nimrod je bil predstavljen v dvojni vlogi: kot bog oče in kot sin Nin. Nin, sin boginje Semiramis,
imenovan tudi Tamuz, naj bi bil razpet z jagnjem pod nogami in puščen v votlini. Ko so kamen izpred
votline po treh dneh umaknili, njegovega telesa ni bilo več (enaka zgodba kot pri Jezusu, le mnogo
starejša!). Tema mož-žena-sin, povezana z Nimrodom, se je v egipčanski kulturi razvila v mitologijo
Ozirisa, Izide in Horusa ter podobne mitologije v Aziji. Mnogo kasneje je to postala zgodba o Jožefu,
Mariji in Jezusu. Dan čaščenja Tamuza – 23. maj – je postal krščanski praznik, in sicer čaščenje sv.
Janeza. Krščanski papež še vedno nosi mitro (stožčasto kapo) v obliki ribje glave, ki predstavlja
Nimroda. Babilonski miti in simbolizem so del temelja vseh velikih religij, posebno krščanstva.

Načrt globalnega gospostva
Katastrofa, ki jo je povzročil vesoljni potop, je odprla nove možnosti za vpletanje drugih nezemeljskih
civilizacij, ki so sodelovale v projektu »človek«. Rasa z območja Sirija A je sodelovala pri gradnji stare
egipčanske kulture. Simbol Sirija je znak ank, ki so ga prevzeli tudi Egipčani. Nezemljani z območja
Tau-Ceti so organizirali slovansko kulturo. Rigeljani so poskrbeli za ljudstva na Kitajskem in
Bližnjem vzhodu. Medtem so tudi Reptili prepoznali priložnost in jo izkoristili. V podzemnih mestih v
globinah Zemlje so se reorganizirali in napravili načrt za popoln prevzem nadzora na površini.
Ustvarili so hibride z mešanico njihovih genov in genov ljudi na površini ter z njimi prodrli na vsa
strateško pomembna mesta v drugih civilizacijah in okoljih.
Človeku se zdi, da je težko uresničiti načrte, ki trajajo dlje kot človeško življenje. A višje razvitim bitjem
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čas ne predstavlja velike ovire. Po načrtu za globalno gospostvo (v nadaljevanju ga bomo
imenovali »Načrt«), ki je nastal v glavah visokih svečenikov v prvem cvetočem mestu Babilonu, naj bi
na planetu ustvarili čimbolj enotno, poslušno človeško populacijo, tako rekoč veliko ogrado pohlevnih
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ovčic. V tisočletjih naj bi se iz sprva raztresenih skupin, rodov in narodov najprej oblikovale skupnosti
in države, skozi proces združevanja imperiji in velike združbe držav, ki bi se naposled zlile v eno
globalno državo z eno vlado, eno vojsko in enim ljudstvom. To je načrt za ustanovitev ene same
svetovne države, ki jo omenjajo kot »novi svetovni red«. To se je v govorih visokih politikov in
državnikov začelo omenjati po letu 1940. O tem sta v zadnjem času govorila oba predsednika iz
dinastije Bush (oče in sin), člani administracije v EU, predsednik angleške vlade Brown itd. Nič
čudnega, da je new world order tudi ena najpomembnejših nalog predsednika Baracka Obame, kot je
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opozoril Henry Kisinger; svetovna gospodarska kriza pa velika priložnost za nov korak k njeni
uresničitvi.
Reptili v času Lemurije in Atlantide ter kasneje, v času majhne številčnosti človeške populacije, niso
skrivali svoje plazilske zunanjosti, kasneje pa je to postalo potrebno. Njihova zunanjost je ljudi
odbijala. Kraljevska vrsta albinsko belih Reptilov, ki se nahaja na vrhu hierarhije, ima krila – od tod
upodabljanje v podobi zmajev – in rogove – od tod krona kot simbol rogov. Kraljevski vrsti sledijo po
pomembnosti Reptili brez kril. Odbojno zunanjost Reptilov je bilo treba spremeniti, a ob tem obdržati
primerno gensko strukturo. Uporabljeni so bili geni albinsko belih Draco-plazilcev. S pomočjo genskih
tehnologov z območja Sirija A je Reptilom uspelo ustvariti človeškega Reptila v razmerju 1 : 1, ki mu je
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bilo omogočeno menjati zunanjost. Pripadniki tega rodu, ki so ga pilili skozi več generacij, se s
preprostim koncentriranjem na genetiko lahko prelevijo iz Reptila v človeka in obratno. Ta reptilski
hibrid je postal elita človeške kulture.
Projekt je dobro uspel. Populacija Sumercev je bila izbrana kot pilotsko ljudstvo. Obstajala je le
manjša težava: če je reptilske genetike v posamezniku preveč, je njegova levitev otežena in
ohranjanje človeške oblike nemogoče. A to je mogoče popraviti z uživanjem človeških substanc –
hormonov, mesa in krvi. Babilonski svečeniki so si jih zagotovili tako, da so pojedli del svoje obredne
žrtve, pa je tako iz besede za svečenika Cahna-Bal nastal izraz kanibal (človek, ki uživa človeško
meso). Rituali obrednega žrtvovanja ljudi so postali del verskih obredov, torej čaščenja in prošnje za
milost »Boga«. Od tod človeške in živalske žrtve na oltarjih! V Katoliški cerkvi je kri obrednih žrtev
kasneje zamenjalo vino, meso pa je zamenjal kruh.
Darovanje žrtev za ista božanstva ostaja aktualno do današnjega dne. Da bi laže prešli na obred
žrtvovanja ljudi, so najprej uzakonili žrtvovanje svinj (svinje imajo mešanico človeške in živalske
genetike; kožo lahko presadimo človeku, srčne zaklopke uporabimo namesto človeških itd.), genetiko
hibrida pa prilagodili tako, da je uživanje svinjskega mesa ustvarilo želeni učinek. Jesti svinje je torej
pomenilo neko vrsto kanibalizma, zato Judje svinjino zavračajo.
Za ohranjanje želenih lastnosti in sposobnosti levitve mora biti zagotovljeno ohranjanje genskega
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razmerja; za pripadnike »kraljevske krvne linije« je negovanje krvnega porekla in skrb za njegovo
čistost nadvse pomembno. Vzdržujejo jo tako, da se kraljevska krvna linija krvno povezuje s svojimi
bližnjimi sorodniki – poroke s sestrami že od faraonovih časov niso nič nenavadnega. Krvna čistost
kronanih glav je postala pravilo, nasledstvo na kraljevskih in drugih pomembnih položajih pa je postalo
krvno pogojeno.

Dirka za osvojitev sveta
Sumerci so predstavljali tip ljudstva, ki naj bi preplavilo svet. Sumerci so postali Sum-Arijci ali Arijci.
Ime »Arijci« prihaja od feničanske besede »arri«, ki pomeni »plemeniti«. Ime Iran pomeni v prevodu
»zemlja Arijcev«.
Sumerski jezik, jezik bogov, je osnova večine svetovnih jezikov. Sumerci so očetje kultur minojske
Krete, klasične Grčije in rimske Italije. Tisoče let pred Kolumbom so tako v Evropo kot v Ameriko
prenesli svoje gene in znanje. V Ameriki so mnogo kasneje priseljenci osupli ugotovili, da imajo
ameriški domorodci enake verske zgodbe in mite kot oni.
Beli reptilsko-arijski mešanci so se po potopu spustili s kavkaškega pogorja in planinskih predelov
Irana in Kurdistana ter se naselili v Egiptu, Izraelu, Palestini ter na ozemlju današnjih Jordanije, Sirije,
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Iraka, Irana in Turčije. Videti je, da od tod izvirajo vse velike svetovne religije. Vse poznajo isto
zgodbo, a pod različnimi imeni.
Icke piše, da je ekspanzija Arijcev začela kakih 3000 let pr. n. št. Ker so druge nezemeljske rase prav
tako uresničevale svoje načrte, so jih Arijci preprosto odrinili. Vojne med ljudstvi ali mesti so bile odraz
teženj za prevlado. V času osvajanja novih ozemelj so Arijci dobili različne nazive, na primer Hetiti in
Feničani. Feničani predstavljajo tisto krvno linijo, ki je dobila veliko specializiranega znanja o
pomorstvu. Vir pravi, da je šlo pri tem rodu za potomce Atlantov, ki so jih gensko obdelali strokovnjaki
s Sirija. S Feničani se je začel projekt zavojevanja dežel preko morja. To je bil veličasten načrt, ki je
pospešil izvedbo Načrta. Toda najsi je šlo za načrte Atlantov ali Anunakkov, vedno so se vmešali tudi
Reptili.
Feničani so se odpravili preko vseh morij v več smeri; kolonizirali so dele Bližnjega vzhoda, prodirali
do skrajnega severa Evrope, na britansko otočje ter celo v severovzhodne dele Amerike, vse do
Velikih jezer. V ameriških gozdovih je še vedno mogoče najti njihove rudnike in tablice z njihovo
pisavo. Tisto skupino Arijcev, ki je potovala skozi (sedanjo) Madžarsko in Avstrijo do Nemčije in
Francije, so Rimljani imenovali »Galci«, Grki pa »Kelti«. Skupina, ki je potovala na sever, je dobila
ime Skiti; Rimljani so jo imenovali Sarmati in Germani. Angli in Sasi izhajajo iz istega izvora – s
območja Kavkaza, kjer jih poznamo pod imenom Hazari.
Modrokrvni voditelji so se počasi in vztrajno selili v druge regije in povsod prevzemali nadzor. Iz
kavkaške regije so se selili proti zahodni Evropi in postali Vikingi, Franki in Tevtoni ter Rusi. Seveda
je prišlo do mešanja z drugimi rasami nezemljanov (Antariji, Arcturiji, Tau-Cetiji, Atlanti itd.), ob katere
so trčili na posameznih predelih. Modrokrvni voditelji so se vtihotapili tudi v ljudstva Bližnjega vzhoda –
Kanaance, Malahite in Kitite.
Univerza Pavia v Italiji je v letu 2000 napravila gensko analizo evropskih moških in ugotovila, da jih
ima 80 % neposredno zvezo s srednjo Azijo, preostalih 20 % pa s srednjim vzhodom. To podpira
teorijo, da so Sumerci odšli v osrednjo Azijo ter se nato selili proti Evropi in Bližnjemu vzhodu.
V Evropi so modrokrvni prevzeli položaje vladarjev v posameznih ljudstvih v vlogi kraljev in članov
kraljevskih družin. Metoda je bila preprosta in učinkovita: plemenitašinjam kraljevske krvi so brez
njihove vednosti skrivoma vsadili reptilski plod. Otrok je bil samodejno kandidat za najvišje položaje
v kraljevini.
Vsa novejša zgodovina je zgodovina prodiranja modrokrvnih v vse pore civiliziranega sveta. To jim je
uspevalo na dva načina – z religijo in vtihotapljanjem v kraljevske in druge dinastije ter druge
vodilne kroge. Pri tem pa Reptili niso bili enotni; pogosto je en rod Reptilov deloval proti drugemu.
Vir navaja, da tudi drugi nezemeljski osvajalci nisi stali križem rok. Tau-Cetiji so se osredinili na
Evropo od Srbije do Urala. Tu so z dodajanjem svoje DNK prvobitnim naseljencem ustvarili gensko
osnovo slovanskih narodov. Rezultat je bil človek močnejše rasti, agresivnejši, ki je imel rad
hladnejše podnebje. Geografske značilnosti tega dela planeta so podobne tistim na območju Tau-Ceti
in v njihovi koloniji Epsilon Eradanus.
V osrednji Evropi so germanska plemena gensko manipulirali Aldebaranci. Ti so zelo militaristični,
inteligentni in znanstveno usmerjeni. Skoraj dva tisoč let so bili energetsko povezani z Germani in s
telepatskim vplivom delovali na njihov nacionalni sentiment. Mnogi ljudje z aldebaransko frekvenco so
pomešani s potomci Tau-Cetijev v slovanskih delih, posebno na Poljskem in v Rusiji. Hitler je to vedel.
Zato jih je hotel pripojiti v imperij. Aldebaranci so se gensko mešali tudi z Vikingi. Ti Nordijci so
nasledili agresivne in militaristične težnje, ki so prisotne tudi v Nemcih. Vikingi so rovarili po Evropi, a
niso premogli tehnologije, da bi obstali na oblasti.
Skozi tisočletja so se mešali ljudje različnih ras in genetike. Ostalo je zelo malo čistih ras. Številne
rase so podlegle reptilskemu vplivu. Vse kulture iz srednje in južne Amerike uporabljajo kače in
reptilske simbole. Tamkajšnja ljudstva imajo zanimivo mešanico lemursko-draco in atlantsko-človeške
genetike, pomešano s prokionsko DNK.
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Irci so bili v srednjem veku znani kot »Egipčani«. Predpona »mac« pomeni »sin od«, Arabci pa za isti
pojem uporabljajo »bini«.
Arijci so se razselili tudi v Indijo na območje reke Ind, trčili ob temnopolte Dravide, ki so bili reptilski
ostanki iz Lemurije, ter jih pregnali v srednjo in južno Indijo. Ustvarili so hinduizem, hindujsko religijo,
ki temelji na sedemstopenjski hierarhiji Reptilov; kastni sistem je neposredna odslikava reptilske
delitve funkcij. Arijci, ki so zavladali v severni Indiji, pod Himalajo, so postali legendarni vladarji, radže.
Ista rasa je ustvarila sanskrtski jezik ter zgodbe in legende hindujskih svetih spisov Ved. Indijske
Vede so navdahnili Arijci.
Iz Babilonske bratovščine, ki se je združila z atlantsko-egiptovsko šolo v Evropi, so nastali masoni.

Hebrejska zgodba
Hebrejci, Judje imajo med vsemi ljudstvi prav posebno mesto. Vir pravi, da je hebrejski projekt, ki je
potekal v sodelovanju Reptilov in rase z območja Sirij A, nameraval vzpostaviti prototip kulture za
prihodnji svet po okusu Reptilov. Za kaj takšnega ni primernejšega načina, kot je programiranje rase
potujočih nomadov. Hebrejci so bili programirani, da s širjenjem religije po svetu vplivajo na vse
druge kulture ter prek nje omogočijo širok nadzor nad prebivalstvom. Bližnji vzhod je bil za obe
omenjeni rasi zelo pomemben.
Današnji Hebrejci nimajo nikakršne povezave z Bližnjim vzhodom. Stari Hebrejci, ustvarjeni v
genskem laboratoriju rase z območja Sirija A, so izumrli. Novi Hebrejci, ki so bili nato naseljeni v
Palestino, imajo genetiko, ki je kombinacija genov Hebrejcev in Sumercev.
Hebrejci niso bili Izraeliti ali Židje; bili so – ali vsaj njihovi ustanovitelji – posvečenci egipčanskih šol
misterijev! Zato se ni čuditi, da je genski izvor hebrejske oziroma judovske rase nemogoče
identificirati. Hebrejska religija, jezik in narod so se pojavili šele po tem, ko so posvečenci egipčanskih
šol misterijev, kasneje poimenovani leviti, prevzeli znanje iz Egipta in si izmislili celotno zgodbo.
Izrazi Hebrejec, hebrejsko in »judaizem« se ne nanaša na ljudstvo. Judovstvo je religija in ne narod.
Celoten koncept judovskega naroda je lažna zgodba, namenjena zavajanju. Vsi razen manjšine, ki so
jo ustvarili in naselili v Izraelu, imajo genske korenine iz južne Rusije. Kljukast nos, ki naj bi bila
judovska značilnost, je obeležje južne Rusije in Kavkaza, ne Izraela.
Poimenovanje Palestinec izvira od »Philistine«, kar pomeni Feničane. V obmorskih mestih Palestine
je bila ustvarjena nova religija, osnovana na žrtvovanju maščevalnemu bogu, ki so ga imenovali Bog
ali Elohim.
Večina evropsko-ameriških Judov ima gensko povezavo s Hazari (reptilska krvna linija), ki so sprejeli
judovsko religijo v letu 800 n. št., da bi se izognili katoliški vladavini v rimskem imperiju. Isti narod je
kasneje napredoval proti severu in se naselil v predelih Rusije, Litvi in Estoniji, od tam pa se razširil v
zahodno Evropo in naposled v Ameriko. Eni takšnih krvnih linij pripada družina Rothschild.
Hebrejski jezik je jezik bitij z območja Sirija A. Stari ljudje iz Palestine so govorili aramejščino, jezik,
iz katerega izhajajo arabščina in drugi jeziki Bližnjega vzhoda. Izvirna hebrejščina je bila jezik, ki so
ga uporabljali le duhovščina in egipčanski svečeniki. Glavni jezik v Egiptu je bil sicer koptski. Sveti
jezik šol misterijev je bil ABR, ki je postal »Ambres«, in se je sčasoma spremenil v »Hebrew«.
V ozadju zgodbe o Abrahamu, ki je potoval iz mesta Ur v Kanaan, je zgodba o reptilskih hibridih, ki so
zapustili sumersko ozemlje in kolonizirali druge dele srednje Azije in Bližnjega vzhoda.
Zgodba o Mojzesu, za katero kristjani menijo, da je ni enake pod soncem, je na las enaka sumerski
zgodbi o kralju Sargonu starejšem. Prava zgodba o odhodu Hebrejcev iz Egipta, ki ga je vodil
Mojzes, je naslednja: na otoku Santorin v vzhodnem Sredozemlju se je zgodila vulkanska eksplozija.
Lava je stekla v morje, ki se je obarvalo rdeče, in morje je tako dobilo svoje sedanje ime. Vulkanski
pepel je vzrok legendi o veliki kugi v Egiptu, ki je povzročila množično smrt. Rdeče morje se je
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razdelilo, ko se je morsko dno le za nekaj ur dvignilo nad površino; v tem času je bilo morje mogoče
prečkati po suhem, kar je izkoristil Mojzes, ki je od sirijskih nadzornikov iz Egipta dobil nalogo
prepeljati izbrano gensko kreacijo v sinajsko puščavo. Tam jim je bila dana Tora ali zapoved kot koda,
pod katero bodo živeli. Iz puščave ni od njih nihče prišel živ – so pa prišli njihovi potomci.
Pri pripravi novih Hebrejcev je bilo treba pripraviti novokodirane zakone. Dobili so jih prek
komunikacijske naprave – skrinje zaveze, prek katere so svečeniki lahko prejemali sporočila od
»boga«. To je bil kovček z dolgimi nosili v templju kralja Salomona, ki so se ga lahko dotikali samo
posvečeni.
Mojzes ni osebno ime, temveč je obredni naziv, dan posvečenec tajnega egiptovskega kulta piramide.
Obredni naziv »moshe« pomeni tistega, ki je bil blagoslovljen s salom krokodila iz reke Nil. Obred je
potekal v Egiptu v kraljevskem oddelku v veliki piramidi. Izraz »mesija« izhaja iz egipčanske besede
za krokodilje salo, ki je »messeh«. Za blagoslovitev s krokodiljim salom, pretvorjenim v olje, je bilo
treba v telo vsrkati nespremenjeno reptilsko energijo. Mojzes kot vodja je bil primeren vodnik pri selitvi
Hebrejcev preko Rdečega morja.
Zgodba o Judih in Izraelitih, kakršno podaja Sveto pismo, je v veliki meri domišljija. Judovski narod
velja med vsemi narodi sveta za nekaj posebnega, »izbrano ljudstvo«, kot ga imenuje Sveto pismo.
Kot rečeno, so bili Hebrejci (ki naj bi bili predniki Judov) ljudstvo, ki naj bi spremenilo svet. A to jim ni
zagotavljalo nedotakljivosti ali zaščite. Nasprotno. Judovsko ljudstvo, ki je bilo vso zgodovino le orodje
za dosego Načrta, je bilo izpostavljeno masovnemu genocidu, holokavstu. Malo narodov na svetu je
bilo tako zlorabljeno kot Judje.
Judje veljajo za narod brezsrčnih bankirjev; pravijo, da družbo, v kateri živijo, prej ali slej spravijo na
beraško palico. To naj bi jim uspevalo zaradi njihove brezsrčnosti, ki je pogoj za uspeh pri izkoriščanju
drugih. Judovski Talmud uči, da so vsi drugi – razen Judov seveda – nečisti in na ravni živali.
Judovska vera je odlično orodje za pranje možganov in ustvarjanje miselnosti gospodarjev. Iz
judovskega naroda izhajajo vsi pomembni finančniki in bankirji, judovska miselnost, podprta z
judovsko religijo, pa omogoča igranje pomembnih vlog v načrtih globalne elite.
Po nekaterih virih ima judovski običaj obrezovanja dečkov osmi dan po rojstvu poseben pomen. S
tem naj bi otroku preprečili razvoj srčne čakre, ki je odgovorna za čustveni razvoj otroka. Takšni otroci
naj bi zrasli v brezsrčne ljudi.
Da o selitvah Hebrejcev vemo zelo malo, dokazuje nekaj zanimivosti. V puščavi države Nova Mehika
so našli star hebrejski denar. Izraze starega hebrejskega jezika najdemo v jezikih južnoameriških
Indijancev. Hebrejski Talmud piše o podvodnih bazah, kamor naj bi neka siva bitja odpeljala hebrejske
ljudi. Piše tudi o ogromnih bitjih v notranjosti planeta. Najdena so ogromna okostja, a nihče ne pozna
prave razlage.

Rimski imperij in Emanuel
Po zatonu Babilona se je glavno oporišče modrokrvnih preselilo v Trojo v Grčiji. Tu so Reptili
pokvarili načrt antarske rase za postavitev grške civilizacije. Grki so bili naravnani humano in so
želeli razvijati kulturo, težava pa je bila v tem, da so bili precej homoseksualno usmerjeni, zato
njihova številčnost ni dovolj hitro naraščala. Modrokrvnim pa je bil potreben globalni imperij, ki bi
združil vse kulture, ki so jih želeli obvladati. Med vzpostavljanjem rimskega imperija, ki je nastajal pod
Arkturiji (eksperiment z Etruščani), so reptilsko-človeški hibridi iz grške Troje prispeli do Italije.
Po trojanskih vojnah se je glavno oporišče modrokrvnih spet preselilo, tokrat v središče nastajajočega
prvega velikega cesarstva, v Rim. To mesto je bilo zgrajeno kot novi Babilon, zato v njem kar mrgoli
babilonskih simbolov. Rimska civilizacija je nadaljevala tam, kjer sta egipčanska in grška obstali. Z
reptilskim načinom razmišljanja so Rimljani želeli zavojevati ves svet. Močan imperij z dobro
organizirano vojsko in dobrimi komunikacijami naj bi omogočil pokoritev velikih delov planeta in
izkoriščanje podjarmljenih ljudstev. Rimski imperij je dobro izpolnil to nalogo in omogočil tudi uporabo
učinkovitejših metod nadzora uma množic.
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Prva od teh metod je bila denar, ki so ga »izumili« Feničani. Denar, menjalna vrednost za blago, je bil
ljudskim množicam postopoma vsiljen kot najvišja vrednota, pomembnejši celo od samega življenja.
Denar je postal gmotni temelj civilizacije ter eden od glavnih stebrov izkoriščanja in nadzora. Sprva
je bil konkreten, v obliki zlatnikov ali srebrnikov, kasneje pa ga je zamenjal ničvreden papir. Spodbudil
je pohlep množic po bogastvu in sčasoma je kopičenje denarja postalo glavni cilj naporov človeštva.
Potem ko se je rimska država razglasila za Sveti rimski imperij, ustoličila krščanstvo kot državno
religijo in postavila Vatikan v glavno mesto Rim, si je zadala cilj asimilirati vsa ljudstva. Približno tristo
let po našem štetju so modrokrvni že povsem nadzirali Rim in s tem ves »civilizirani« svet. Novo
cesarstvo je za svoj nov simbol privzelo leva. Postal je simbol vseh modrokrvnih kraljevskih rodbin v
Evropi in ZDA.
V času, ko se je reptilski vpliv večal, so Atlanti s pomočjo rase Sirij A poskušali ponovno vzpostaviti
Iirsko kulturo. Tako je nastal projekt Emanuel (kar pomeni »tisti z božjim znanjem«). Njegovega
vodjo, Emanuela, poznamo pod imenom Jezus Kristus. Mladi ženski iz starega Izraela, Mariji, so
vsadili – od tod brezmadežno spočetje – gensko posebej pripravljen plod z Lira-geni. Mladega
Emanuela/Jezusa, ki se je rodil 20. marca leta šest pred našim štetjem, so odpeljali v veliko piramido,
kjer je dvajset let zbiral atlantsko-egiptovsko-lirska znanja in se učil kljubovanja reptilskim vplivom. Kot
trdi vir, je Emanuel dobil nalogo združiti tri vrste človeških rodov, ki so imeli najčistejšo Ari-genetiko
(levje ljudi): Hebrejce, Germane in severne Indijce. Simbol vseh treh je lev.
Vir tudi navaja, da je bil Emanuel (Jezus) poročen z Marijo Magdaleno in imel z njo troje otrok.
Resnično zgodbo o njem so skrbno prikrili. Celoten scenarij križanja je bil lažen. Jezusa so omamili,
preden so ga dvignili na križ, nato pozdravili in prek Damaska poslali v Indijo, kjer je s sinom in materjo
še dolgo živel – menda je doživel 117 let. Pokopali so ga v Šrinagarju v provinci Kašmir, kjer je še
danes njegov grob. Jezusovo učenje je ostalo javnosti prikrito. Marija Magdalena je z drugim
Jezusovim bratom, Jožefom iz Arimateje, ter otrokoma odšla preko Sredozemlja v južno Francijo. Tudi
tam se ni mogla izogniti reptilskemu nadzoru. Malokomu je znano, da je znana trdnjava Rene-lechateau, ki jo povezujejo z mnogimi skrivnostmi krščanstva, vhod v podzemne prostore Reptilov. Rod
Magdalene se je mešal z Meroveji in se preimenoval v Merovinge, iz teh so nastali katari, nato
templjarji, naposled pa je rod prešel med kraljevske družine, ki so globalna elita iluminatov.
Izvirno besedilo Svetega pisma je bilo večkrat temeljito predelano, in sicer tako Stara kot Nova
zaveza, da je lahko zadovoljilo več ciljev: po nalogu rimskih oblasti je služilo za vzgajanje v ponižnosti,
podrejenosti in ustrežljivosti ter je spremenilo pogled na Boga. Vir navaja, da je pri pripravi in predelavi
besedil odločilno vlogo odigrala rimska družina Piso. Iz besedil so črtali vse, kar bi nas lahko vodilo k
našemu pravemu, duhovnemu izvoru. Izbrisani so bili deli, povezani z reinkarnacijo, nezemljani,
pravim izvorom Emanuela oziroma Jezusa, resnico o križanju. Rimljani so kot simbol krščanstva izbrali
križ, simbol mučenja, med drugim tudi zato, ker je v stari hebrejščini simbol za križ Tslav (latinsko
»esclavo«, suženj).

Britanski imperij
Prvi veliki (rimski) imperij je kajpak moral propasti, da bi se na njegovih razvalinah lahko razvila še
močnejša državna tvorba. Po padcu in požigu Rima, ki je krščansko vero uveljavil kot
najpomembnejšo veroizpoved zahodnega sveta, se je središče moči modrokrvnih preselilo na sever,
na otok, ki so ga Reptili, kot pojasnjuje Icke, po svoji glavni boginji Barati poimenovali Baratanija
oziroma kasneje Britanija. Njihovo glavno oporišče v tej deželi, »nova Troja« so Rimljani kasneje
poimenovali »Londinium «, današnji London. Britansko otočje je središče planetarne energijske
mreže, zato je London sveto mesto in središče babilonskega cesarstva, skupaj s Parizom in
Vatikanom. Kmalu je postal središče Velikega britanskega imperija, ki je zavojeval velik del planeta.
To je postalo mogoče po tem, ko so pomorščaki »uradno« odkrili Ameriko in je val selitev v »novi
svet« omogočil pokoritev in uničenje avtohtonih ljudstev Indijancev, Inkov, številnih afriških in drugih
plemen ter krajo naravnih bogastev v njihovih deželah. Ameriko je Kolumb seveda odkril le za
nevedne množice, modrokrvni pa so jo poznali in imeli stike z njo že mnogo prej.
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Z rastjo imperija je bilo treba dopolnjevati tudi vodilno strukturo za upravljanje sveta. Rasla je
postopoma in hierarhično, v obliki piramide z desetinami ravnmi, na katerih so posamezni redovi
(viteški redi – templjarji, malteški vitezi, jezuiti itd.), združenja in lože (prostozidarji, masoni itd.) ter
posamezna društva (Društvo lobanje in kosti itd.) uresničevali isti program. Na samem vrhu piramide
je najvišji red iluminati (»razsvetljeni«), ki usmerja svojo politično voljo na nižje ravni. Vse iluminatske
družine so Draco-hibridi. Simbole iluminatov – plamenico (Kip svobode!), peterokrako zvezdo,
šesterokrako (Davidovo) zvezdo, belo golobico, (Hitlerjevo) svastiko in še kaj – je mogoče videti
vsepovsod, kjer sta razvidna njihov namen in načrt.
Organi omenjene oblasti v senci skrbijo za dosledno uresničevanje Načrta. Cilj je pomembnejši od
izvajalcev, zato med posameznimi organi občasno nastanejo trenja, spori ali celo medsebojna
obračunavanja. Marsikdaj gre le za slepilne manevre za zavajanje svetovne javnosti.
Finančni sistem kot orodje upravljanja se je razvil iz skupine povezanih bank in omogočil
centralizacijo nadzora kraljevskih dvorov, saj so bile kronane glave vse po vrsti dolžniki bogatih
bankirjev. Med njimi je bil tudi Napoleon. Vse bančne niti se stekajo v roke družine Rothschild, kajpak
plave krvi, ki je kmalu postala najmočnejša dinastija, in to ne le v britanskem kraljestvu, temveč na
planetarni ravni. V Ameriki je finančni sistem zaupala dinastiji Rockfeller. Cilj je bil z ustreznimi vzvodi
spremeniti zakonodajo in politiko v vseh državah ter jo prilagoditi Načrtu. S finančnimi orodji
nadzorovati in upravljati svetovno politiko ni pretirano težko.
V skladu z Načrtom so bili na vse dvore in v imperialne organe rastočega britanskega imperija
vtihotapljeni modrokrvni agenti. Da ni pomembna narodnost (oziroma pripadnost ljudstvu), temveč
izključno krvno (plavo) poreklo, je očitno vsakomur, ki se je nekoliko poglobil v zgodovino. Britanski
dvor je bil dolgo časa v rokah nemške kraljevske linije Saxe-Coburgh-Gota, ki je dala številne
pomembne vladarske osebnosti. Ena od njih, britanska kraljica Elizabeta, je dobila ime, ki zgovorno
priča o njenem izvoru (El-lizzard-birth pomeni »rojena iz plazilca«). Britanska krona je zasledovala
cilje, ki so imeli le malo ali nič skupnega z interesi Angležev. Hitlerja in nacizem je na skrivaj podpirala
vse dotlej, dokler je bilo to mogoče. Šele proti koncu prve svetovne vojne (1917) je bil nemški priimek
zamenjan s priimkom Windsor, da so uredili zadevo, ki je kazila britanski ponos.
Religija je v tem času, ki ga je med drugim po izumu parnega stroja zaznamovala tudi prava
eksplozija znanosti, začela izgubljati svojo moč. Ker so se nekateri začeli usmerjati od religije k bolj
oprijemljivim stvarem, ki jih je razlagala znanost, je bilo tudi slednji treba nadeti uzde. V Londonu so
brž ustanovili Royal Society, ki vse odtlej nadzoruje in usmerja razvoj znanosti. Veliko izobraženih
mož, ki so pomembno prispevali k znanstvenim odkritjem, je bilo modrokrvnih. Nekateri so pomagali
zorni kot človeštva krčiti zgolj na materialni svet. Tako so se ljudje vse bolj utrjevali v prepričanju, da
so zgolj materialna bitja, omejena na življenje med rojstvom in smrtjo, ter vse bolj izgubljali stik z
naravo in seboj. Pešati so začeli nekateri duhovni darovi in čuti, ki so jih nekoč s pridom uporabljali.

Združene države Amerike
S Kolumbovim podvigom leta 1492 je britanska krona pridobila nadvse pomembno kolonijo, ki je
nastala kot interesno področje britanske družbe Virginia Company z izključno pravico do izkoriščanja
naravnih bogastev. Družba Virginia Company, ustanovljena leta 1604 v Angliji, da bi zastopala
interese angleške krone, je družba prostozidarjev. Eden njenih članov je bil tudi Francis Bacon,
kasnejši režiser ameriške neodvisnosti. Ozemlje ZDA je še danes, pravno gledano, formalno v lasti
angleške krone. Kot trdi vir, je celotno premoženje družbe Virginia Company, vključno z ZDA, prek
Vatikana last Svetega rimskega cesarstva. Leta 1213 je angleški kralj Jurij vse angleško
premoženje izročil papežu.
Nastanek Združenih držav Amerike je bila pomembna faza Načrta. Britanski imperij se je izčrpal in
treba je bilo postaviti novo velesilo, ki bi prevzela imperialno vlogo in bila kos spremenjenim svetovnim
razmeram. Ob njenem nastajanju so iluminati izvedli sistematično uničenje Indijancev, ki so jim bili
nevarni, saj so imeli največ starodavnega znanja Atlantov. Največja težava so bili Indijanci plemena
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Čeroki. Zanimivost: Indijanci plemena Montauk neposredno izhajajo od Atlantov, svojega vodjo so
imenovali faraon.
Nova, bogata dežela, ki je pomenila uresničenje sanj modrokrvnih, je omogočila velik napredek v
znanosti in tehniki; nastala je država »svobodnih ljudi« z ideali, ki so vabili k priseljevanju z vseh
koncev sveta. Po pičlih dveh stoletjih pa je bil narejen korak k naslednjemu cilju: ločila se je od
ustanovitelja, britanskega imperija, in se začela razvijati v novo obetajočo silo z velikimi potenciali. Pri
osamosvajanju je imel vajeti v rokah prostozidar Benjamin Franklin.
Poskrbeti za povod ni bilo posebno težko in ustvarjeni trgovinski spor med ameriško kolonijo in
britanskimi oblastmi je vodil do spopada med Severom in Jugom. Po krvavi državljanski vojni je prišlo
do ustanovitve nove konfederacije držav. ZDA so bile ustvarjene iz 13 kolonij; vsako je vodila po ena
iluminatska družina. Zato ima grb ZDA – orel, (reptilski) simbol ZDA – v krempljih 13 puščic. Prvi
predsednik ZDA George Washington je bil veliki mojster prostozidarske lože. Osupnil me je podatek,
da je bilo do današnjega dne (2009) kar 34 od 43 ameriških predsednikov v sorodu s modrokrvnim
angleškim kraljem Alfredom Velikim (849–899), obenem pa so bili visoki člani prostozidarjev ali
drugih iluminatskih teles. Vzpon ameriške zveze je naznanil začetek konca britanskega imperija.
Vendar je London ostal središče iluminatov in obenem sedež svetovnega finančnega sistema.
Vsak se lahko prepriča, kdo so pravi gospodarji ZDA in kakšen je njihov načrt. Svoj izvor so potomci
Babilonskega bratstva ovekovečili z egipčansko piramido z vsevidnim očesom v vrhu, načrt pa z
napisom »Novi svetovni red« – oboje se nahaja na hrbtni strani bankovca za en dolar.
Združenje bank v rokah finančne elite, ki ji načeluje dinastija Rotschild, je vzpostavilo potreben
finančni nadzor gospodarstev in politike po vsem svetu. Leta 1920 je bančna elita sklenila, da morajo
državljani vse zlato izročiti banki v zameno za denar. Vrednost dolarja se je kmalu nato odlepila od
zlate podlage, kar je odprlo pot novim finančnim zlorabam.
ZDA so bile načrtovane kot imperij, v katerem kapital, ki je v službi Načrta, narekuje celotno politično
dogajanje. Prizadevanja, da bi nadzor finančnih trgov ZDA poverili zasebni banki, so bila sprva
neuspešna. Celotno državno politiko usmerja tisti, ki ima v rokah državne finance, zato je bilo
ključnega pomena dobiti centralno banko v svoje roke. Leta 1913 je bil sprejet zakon, po katerem je
Ameriška centralna banka (FED, banka zveznih rezerv), s tem pa tudi ameriška tiskarna denarja,
prešla v zasebne roke. To se je zgodilo le leto dni po umiku glavnih nasprotnikov načrta Astorja,
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Gugenheima in Straussa; te jim je uspelo vkrcati na slavni Titanic in ga potopiti. Dan izgube
lastništva centralne banke je bil po mnenju predsednika W. Wilsona najbolj črn dan v zgodovini ZDA.
Namesto da bi dolar služil interesom ameriškega naroda, je postal sredstvo za manipulacijo in
uresničevanje interesov finančne elite.
V nekaj letih je banka FED pokazala svoj pravi obraz, a tega se večina Američanov ne zaveda, kot
tudi ne, kdo upravlja z njihovo usodo. Po preplavitvi dežele z dolarji – ta je v šestdesetih letih izgubil
88 odstotkov svoje vrednosti – je država leta 1929 zabredla v gospodarsko krizo, ki se je razširila po
vsem svetu. Tisoče bankrotiranih bank in ogromno premoženje je bilo plen načrtovalcev podviga. To je
bil rop tisočletja.
ZDA so se po drugi svetovni vojni razvile v imperij, ki vodi vse globalno dogajanje na političnem in
vojaškem prizorišču. Brezobzirno deluje za uresničevanje svojih interesov, ki se jim uklanjajo vse
države sveta. Kot najmočnejša velesila so ZDA začele nastopati tudi v vlogi svetovnega policaja s
pridržano pravico do agresije na svojih interesnih področjih. Z vmešavanjem v notranje zadeve
številnih držav po svetu zavirajo notranje demokratične procese in pod krinko zagotavljanja
demokracije podpirajo režime, ki se dobrikajo ameriškim mecenom in delujejo v škodo svojih ljudstev.
Metode finančnih manipulacij so že dodobra preskušene. Ena od njih je s podkupnino primernim
izvajalcem povzročiti pereč problem (atentati, teroristični napadi itd.), ki vpije po takojšnjih in
neodložljivih rešitvah. Potem se predlaga rešitev, ki na videz rešuje problem, v resnici pa gre za
uresničevanje Načrta. Gre za igranje na čustva človeških množic. Predlaganih rešitev se zapeljane
množice željno oprimejo. Metoda uspešno deluje, do današnjih dni. Z denarjem je mogoče storiti vse.
V ZDA in številnih drugih državah, kjer so na vodilnih položajih modrokrvni voditelji, je politika
usmerjena v uresničevanje usmeritev Načrta. Neposlušne čaka kakšna afera (na primer Watergate) ali
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spolni škandal (Bill Clinton), skrajno sredstvo pa je atentat. Poskrbeti za zmedene storilce in zabrisati
sledi za naročniki ni težko; javnosti ni težko preslepiti. Primerov od Abrahama Lincolna do princese
Diane ne manjka. V zadnjem času so zelo v modi nori mladi morilci (programirani bioroboti), ki po
šolah in drugod streljajo vsevprek. Občasne tovrstne akcije zagotovijo primeren odmerek strahu in
ustvarjajo psihozo negotovosti. Metode miselnega nadzora so v preteklih stoletjih močno
napredovale, programirani morilci pa so postali del naše vsakdanjosti.

Prva svetovna vojna
Vir pravi, da je bila prva svetovna vojna v Načrtu že davno predvidena. Stari svet naj bi zrušili in
preuredili za doseganje novih ciljev. Zgodila naj bi se sprememba v razmišljanju svetovnega
prebivalstva. Nova država v novem svetu, ZDA, ki naj bi v naslednjih fazah načrta odigrala odločilno
vlogo, je dobila možnosti za pospešen razvoj. Da bi lahko postala nova velesila, je potrebovala močno
vojaško silo in močno vojno industrijo.
Med cilji Načrta je bila predvidena oslabitev velikih evropskih gospodarstev, predvsem Nemčije,
Francije in Anglije, ter zrušenje drugih (Avstro-Ogrska). Obubožano, v vojni izmučeno prebivalstvo naj
bi postalo sprejemljivejše za nove ideje, kapitalizem pa je potreboval novo krizo, da bi lahko stopil na
pot novega vzpona. Povod za vojno je bil preprost: plačan atentat na avstro-ogrskega
prestolonaslednika Ferdinanda, kar je vnelo vojno svetovnih razsežnosti. V njej je bilo žrtev kot še
nikoli dotlej.
Prva svetovna vojna je spremenila zemljevid Evrope in pokazala svetu nove razsežnosti strahu. Bila
je preskusni poligon za novo kemično orožje, tanke in še kaj. Bila je izpeljana tako, da je Nemčiji
zagotovila novo vlogo v drugi svetovni vojni.
Da bi se ZDA okrepile in obogatile, jih je bilo treba vključiti v spopad; za navidezni povod so
poskrbeli s potopitvijo ameriške ladje Lusitania (1916), ki je prevažala ameriško blago zaveznikom.
Vojna je prinesla dotlej neznane strahote, uničenje dotlej nepredstavljivih razsežnosti in zarezala
globoke čustvene rane v kolektivni spomin človeštva. Dokazala je, da se človek čez noč lahko
spremeni v zver, vrednost človeškega življenja pa je enaka ničli. V posameznih bitkah je bilo
izgubljeno deset tisoči življenj – brez posebnih rezultatov.
Kapitulacijo so poraženi Nemci podpisali v vagonu na Versajski mirovni konferenci, v kateri so
sodelovali predstavniki obeh strani, skoraj vsi »pravega« porekla. Pogodba je vsebovala domišljena
določila, ki so vodila v nove napetosti in pripravljala prizorišče za drugo svetovno vojno.
Ob koncu vojne je bila večina svetovnih gospodarstev na tleh, ZDA pa močne in dobro oborožene, a z
velikanskimi dolgovi. Dolgove so poravnali ameriški državljani po vpeljavi vojnega davka. Vojna je
bila odlična priložnost, da se podjetnim Američanom naložijo nove finančne obremenitve, orožarjem
pa zagotovi bajen zaslužek. Vojni davek so Američanom menda pozabili ukiniti.
Sam ne verjamem, da bi se vojna odvila povsem v skladu z Načrtom ali načrti ene rase. Bržkone so se
v spopadu takšnih razsežnosti uresničevali interesi številnih tekmujočih ras na planetu. Vsaka od njih
je imela svoje načrte. Rivalstvo ne obstaja le med rasami, temveč tudi znotraj ras, to pa nemalokrat
močno zaplete zgodbo.
Prva svetovna vojna je prinesla človeštvu grozljivo izkušnjo brez primere v dotedanji (popotopni)
zgodovini in se usidrala v zavesti ljudi kot pridušen strah. Udeležencem je prinesla občutenje skrajnih
stisk, pa tudi ekstremne ljubezni in junaštva. Na jakostni lestvici čustev je bila zabeležena nova
amplituda, v obe smeri. Negativni zgled in posledični upor proti vojni žal nista bila dovolj močna, da bi
premagal pritisk, usmerjen v ponovitev grenke izkušnje. Pravijo, da se človekova duša ne meni za
bolečine, zanimata jo le duhovna rast in izpolnitev svojega poslanstva. V tej luči je ta vojna, čeprav se
zdi absurdno, prinesla človeštvu velik napredek.
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Sovjetska zveza
Iz pisanja Vladimirja Istarhova sem razbral, da je komunizem obsežen miselni koncept, zgrajen
podobno kot religije; zasnovan je bil na načrtovalnih deskah istih avtorjev. Zaradi odmevnih dosežkov
znanosti so religije skozi stoletja v razvitejšem svetu začele izgubljati svojo privlačnost in moč,
materializem je močno vplival na miselnost delavstva in razumnikov, zato je bilo smiselno ustvariti
neke vrste religijo, ki bi temeljila na znanosti; vero v znanost torej. Prav to je omogočil marksizem,
oplemeniten s Heglovim naukom o zgodovinski razlagi – dialektiko. Dialektični materializem je
zadovoljil široke delavske množice in intelektualce ter jih speljal na limanice ideje o družbeni enakosti
in družbi brez izkoriščanja. Takšen svet je bil videti skoraj pravljičen, ideja je bila videti pravična, žal pa
ni šlo za iskren namen. V ozadju so bili povsem drugi motivi. Ideja za novi, komunistični družbeni red
naj bi zrasla na zelniku Karla Marxa, ta pa naj bi si jo sposodil pri Sokratu. Najverjetneje pa je dobil
ustrezne napotke od modrokrvnih. Oktobrsko revolucijo v Rusiji so namreč financirali Rothschildi prek
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banke Kuhn, Loeb and Company – iste banke, ki je kasneje financirala Hitlerja. Lenin in Trocki naj
bi bila za izvedbo načrta, ki nikakor ni stekel brez težav, poplačana s 50 milijoni ameriških dolarjev, kar
takrat ni bil majhen znesek. Ni nepomemben podatek, da je bil Vladimir Iljič Lenin agent nemške
vlade.
Zakaj je bila primeren poligon za komunistično revolucijo prav Rusija? Ta dežela razpolaga z
največjimi zalogami zlata na planetu in zelo številčnim delavskim razredom, ki je bil zaradi velikega
nezadovoljstva delavskih množic zrel za novo obliko vladavine. Revolucija je nastala tako rekoč iz
nič; o kakem spontanem, postopnem procesu ni bilo govora. Malo prej so bili kmetje še kmetje,
naslednjo minuto pa že vojaki. Komunizem je ustvaril nov politični pol in družbeno silo, ki jo je novi
imperij ZDA obravnaval kot grožnjo, Sovjetsko zvezo pa kot sovražnika. Vsekakor primeren zaplet, ki
odpira nove možnosti oboroževanja in zastraševanja prebivalstva.
S komunizmom je torej kapitalizem dobil dostojnega nasprotnika; ustvarjene so bile napetosti, ki so
omogočile oboroževalno tekmo, blokovsko delitev. Strah pred jedrskim spopadom, ne le med
blokoma, temveč na planetarni ravni, je po drugi svetovni vojni zagotavljal potrebno napetost. Gre za
polarizacijo družbe in uporabo načela »deli in vladaj« v nekoliko spremenjeni obliki. Strah pred
komunistično nevarnostjo je močno vplival na ves zahodni svet, komunizem pa je v globalni politiki
planeta pustil neizbrisen pečat.
Resnici na ljubo je komunizem prinesel dragoceno izkušnjo, iz katere bodo črpali še naslednji rodovi,
saj je zdaj očitno še prezgodaj. Prinesel je ideje o vladavini dela in ne kapitala, o sodelovanju
delavstva pri vodenju, o enakosti ljudi – prava izhodišča za naprednejšo družbo. Žal pa tej zgodbi ni bil
namenjen srečen konec.
Ko je komunizem opravil svojo nalogo, ni bil več potreben. Zahodne države je prisilil v zavezništva, ki
so postavila zakone Združenih narodov in NATO (ene svetovne vlade in ene svetovne vojske) nad
državne zakone. Padec komunizma je kapitalizem še okrepil in zavladal tudi v Rusiji, ki je ostala
tekmec ZDA. Tako se lahko nekdanje blokovske napetosti ohranjajo v spremenjeni obliki, vendar le
deloma, saj Rusija, naslednica SZ, še ni dovolj močan igralec na političnem odru. Razmere postajajo
vse bolj zapletene zaradi hitro rastočega kitajskega velikana, ki zavzema vse bolj vidno politično vlogo,
kitajski komunizem pa se je obrnil v precej »kapitalistično smer«.
Precejšnje presenečenje je bil zame podatek, da sta (bila) imperija ZDA in SZ projekt istih snovalcev,
načrtovalcev svetovne politike. Pomenljivi sta že imeni obeh nekdanjih velesil, ZDA in SZ (U. S. in S.
U. – United States Soviet Union – ali opazite igro?). Ni naključje, da tako SZ kot ZDA uporabljata
pentagram ne le na vsakem kosu svojega orožja, tanku in letalu, temveč tudi kot državni simbol
(rdeča zvezda, pentagon); iluminatsko vsevidno oko, ki krasi veliki pečat ZDA, je tudi v središču
simbola marksističnega režima. Karl Marx, Friderich Engels in Trocki, v Jugoslaviji pa Tito, so bili
masoni. Trocki, mason visoke stopnje, je sovjetom predlagal peterokrako zvezdo (simbol masonov) in
naziv »rdeča armada« (rdeči ščit – Rotschild). Naključje? Zanimivih povezav je še več. Obstajajo
podatki, da pri proizvajanju orožja in prelivanju kapitala ZDA in SZ nikoli nista bili zares ločeni.
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Druga svetovna vojna
Alternativni viri trdijo, da naj bi šlo za nadaljevanje korakov iz prve svetovne vojne s ciljem nadaljevati
centralizacijo moči, pripraviti planet na naslednjo fazo združevanja v enotno državo in vzpostaviti
približek centralni planetarni vladi ter eni svetovni vojski. Prvi cilj je bil uresničen z ustoličenjem ZDA
kot svetovne velesile – novega imperija. Drugi cilj je bil uresničen z ustanovitvijo Organizacije
Združenih narodov (OZN). Palača OZN je postavljena na Rotschildovem zemljišču, kjer je nekoč stala
klavnica. Tretjemu cilju ustreza vojaška zveza Nato. Vojna je omogočila nov zagon kapitalističnemu
sistemu, saj vsaka velika katastrofa prinese svež veter v njegova jadra. V tej vojni je nedvomno šlo
tudi za spopad in poskus prevlade nekaterih konkurenčnih nezemeljskih ras, ki so zaslutile priložnost
zase. Naletel sem sicer le na podatek o spopadu evropsko-ameriških in azijskih Reptilov, vendar je
bilo tekmecev zagotovo več.
Ključno vlogo v izvedbi osvajalnega načrta je odigral fanatični agent modre krvi Adolf Hitler, eden
redkih, ki je imel bogato okultno znanje. Nemec je bil napol. Njegov oče je bil bogat judovski poslovnež
iz Avstrije (menda iz dinastije Rothschild), član glavne družine iluminatov. Njegova mati je bila hišna
pomočnica. Ko je zanosila, se oče ni več zmenil zanjo, zato je Adolf očeta in vse Jude sovražil. Bil je
pod močnim mentalnim nadzorom.
Hitler je dobil je izdatno pomoč nemškega kemičnega koncerna IG Farben, ki si je veliko obetal od
nemške širitve. Izdatno pomoč modrokrvnih iz podzemlja je dobil tudi v obliki silno napredne
tehnologije (A-bomba, rakete in manj znani leteči krožniki itd.), ki je osupnila svet. Sledil je ideji
rasnega čiščenja in nameraval odstraniti »nevredne rase« (Nearijce). Hitlerja je podpirala angleška
krona, čeprav je bila Anglija uradno z Nemčijo v vojnem stanju. Pomembne surovine za vojaško
industrijo, ki jih Nemčija ni imela, so Nemcem pošiljali Američani. Letalski napad na London na primer
ne bil mogoč brez zavezniškega bencina.
Po zaigranem povodu za vojno se je Hitler ognjevito pognal k svojemu cilju, toda v Načrtu – kot se zdi
– ni bilo predvideno, da bi svet nasilno postal nacistična država. Veliko primerneje je ta cilj doseči s
prevaro, brez prisile. Hitlerja je bilo treba ustaviti, kar je storila sovjetska armada s Stalinom na čelu,
nemško zaveznico Japonsko in ZDA, ki so vojno končale z atomskim udarom na Hirošimo in
Nagasaki.
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Absurdno se zdi, da so Američani odvrgli atomski bombi na japonski mesti in nato postavili enake
pogoje kapitulacije Japonske, kot jih je sprejel japonski cesar že pred tem. Kako si to razložiti? Bombi
nista bili argument za končanje vojne, temveč je njuna uporaba omogočila izbruh hladne vojne med
ZDA in SZ v naslednjih desetletjih. Obenem sta bili močna spodbuda oboroževalni tekmi. Jedrsko
orožje je del globalne iluminatske ceremonije.
Zgodbe o Hitlerjevem samomoru je pravljica za svetovno javnost. Vse kaže, da je Hitler ušel.
Ameriški predsednik Dwight Eisenhower je leta 1952 dejal, da ni nikakršnega oprijemljivega dokaza,
da je Hitler res mrtev, Stalinov maršal Gregor Žukov, okupator Berlina, pa je dejal, da v Berlinu niso
našli trupla, ki bi lahko bilo Hitlerjevo. Nekaj virov trdi, da je Hitler z osemdesetimi podmornicami, ki
so manjkale v zavezniškem vojnem plenu, zbežal na severni tečaj in v notranjost planeta, kamor mu
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je leta 1947 ameriški kontraadmiral Byrd s štiri tisoč vojaki neuspešno sledil. Poročal je o osupljivih
deželah na skrajnem severu, o katerih se javnosti dotlej ni niti sanjalo, in nekaj tednov preživel v
globinah planeta. Takoj po vrnitvi je bil upokojen, kmalu zatem pa je umrl.
Ustanovitev vojaške zveze NATO, zametka ene planetarne vojske, pomeni zagotovitev sile za
izvajanje intervencij povsod po planetu. Sprva je zveza delovala kot blažilec spopadov in posrednik pri
zagotavljanju miru, v zadnjem desetletju pa je že zavzela novo vlogo – postala je tudi agresor (v
Srbiji), s tihim soglasjem svetovne javnosti.
Druga svetovna vojna je bila nadalje preskus posameznih metod, ki služijo nadaljnjim fazam
globalizacije. Ustvarila je državo Izrael kot trajni vir napetosti na Bližnjem vzhodu in kot argument pri
graditvi nove svetovne religije. Družina Rothschild je lastnica zemljišča celotne države Izrael.
Evropsko-ameriškim iluminatom je vojna prinesla priložnost za poraz japonskih iluminatov in
njihovega načrta za globalno nadvlado. Japonci namreč trdijo, da so potomci lemurijskih čistih
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Reptilov, čemur oporekajo evropski Reptili. Nasprotja med evropskimi in azijskimi Reptili večkrat
izbruhnejo, brez javnosti poznanih razlogov. 17. januarja 1994 so Japonci povzročili umeten potres v
Kaliforniji. 17. januarja 1995 so jim ZDA vrnile udarec s potresom v Kobeju na Japonskem, kjer je bilo
središče za takšno orožje. Dogodek dokazuje, da obstajajo trenja med različnimi centri moči, ki pa
glavnega Načrta ne morejo ogroziti.
Naletel sem na podatek, da je Sovjetska zveza leta 1950 podpisala pogodbo s Tau-Cetiji, po kateri
lahko slednji uporabljajo baze v Sibiriji in pod Uralom. Zato je bil k mestu Sverdlovsk prepovedan vsak
dostop. Tu so med 1958 in 1980 izvajali številne poskuse z radiacijo. Ameriško vohunsko letalo je
padlo nad Sverdlovsk v šestdesetih letih, ko so ZDA poskušale ugotoviti, kaj se tam dogaja. Kasneje
so Sovjeti pogodbo menda prekinili in se povezali z Reptili.
Vir navaja še en presenetljiv podatek: ameriški in evropski klani (iluminati) si prizadevajo uničiti vse
črnce. To so poskušali storiti z virusom AIDS. Inficirali so zelene opice iz vzhodne Afrike, virus pa so s
cepljenjem razširili tudi prek Svetovne zdravstvene organizacije. Žal je francosko-kanadski
homoseksualec virus prenesel tudi iz predvidenega okolja. Za desetkanje črncev so uporabili tudi virus
ebola, svoje prispevajo še vojne in lakota.
Druga svetovna vojna seveda ni imela le negativnih učinkov. Bridke izkušnje so resda še bolj usidrale
strah v (pod)zavesti ljudi, obenem pa prinesle priložnost za nova spoznanja, ki se rodijo iz hude stiske.
Potem ko prva svetovna vojna ni bila zadosten negativen zgled za preprečitev druge vojne, je
položaj, upajmo, zdaj drugačen. Pogorišče vedno napravi prostor novemu; svet se je na novih temeljih
razvijal bistveno drugače, napredka ni mogoče zanikati. Šest desetletij zatišja po zaključku zadnje
vojne pa je človeštvo kar preveč uspavalo. Pravijo, da se človek, ki ima vsega na pretek, poleni in
izpridi. Nov, temeljit napredek bodo sprožile nove naravne in druge preizkušnje.

Evropska unija
Hladna vojna je izpolnila svojo vlogo in čas je bil za naslednji korak k eni globalni državi. Komunizem,
protiutež kapitalizmu, je bilo treba umakniti s svetovne scene, da bi kapitalizem lahko dosegel nove
višave. Na vidiku je bila nova gradnja, še večja zveza držav. Vsaki fazi razdvajanja sledi faza še
7a
obsežnejšega združevanja. S tem ko je Gorbačov zrušil Sovjetsko zvezo in omogočil zrušenje
berlinskega zidu, je na mah nastala kopica kandidatk za združevanje. Razpad Sovjetske zveze je
omogočil nastanek nove velike države, večje od SZ – Evropske unije.
Evropska unija je umetna državna tvorba. Takšnih tvorb je dolga vrsta: ZDA, SZ, Kuvajt, Švica,
Jugoslavija, Panama, Izrael, Velika Britanija, večina afriških držav, vse arabske države, države srednje
in južne Amerika. Umetne združbe narodov so učinkovite tempirane bombe, ki so zelo uporabne kot
nova vojna žarišča, kadar notranja nasprotja niso obvladana. Takšne tvorbe omogočijo prikrivanje
bogastva in večanje bogastva vladajočih družin, ustvarjanje anarhije in nestabilnih razmer ter
medsebojnih trenj, kar vodi v oboroževanje in večanje vojaških fondov itd.
Pridruževanje novih članic nekdanjemu gospodarsko uspešnemu jedru prvotne Evropske unije se ni
zgodilo spontano, v duhu zasledovanja skupnih vrednot in ciljev. Magnet za nove članice kandidatke
so bili obet gospodarske stabilnosti in napredka, brezplačna pomoč iz kohezijskih skladov, meje brez
carinikov, prost pretok delovne sile in še kaj. Vabljive limanice, na katere so se ulovile tako rekoč vse
povabljene države, ki so jim ponudili pridružitev. Svetla zgodba o irskem uspehu je služila kot
prepričljiv zgled.
Sam sem bil do združevanja v EU zadržan od vsega začetka, saj proces ni potekal v skladu z mojimi
7b
predstavami o demokratičnem povezovanju. Zatem sem se seznanil z ozadjem zgodbe EU, kot jo je
mogoče razbrati na nekaterih spletnih straneh. Dobro obveščeni opozarjajo, da se obeta vse kaj
drugega, kot nam je bilo prikazano. Pogled v zakulisje zgodbe o EU pokaže, da ima glavni pobudnik
– administracija EU – v tej zgodbi povsem drugačne načrte od prikazanih. Že sedanja (javnosti
prikrita) dogajanja v evropskem parlamentu presenečajo. Poročajo o korupciji, nehumanih metodah,
grobih manipulacijah, prikritih interesih in zlorabi zaupanja. Nastajajoča EU je zasnovana kot prikrita
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diktatura oziroma država fašističnega tipa, kajti zasnovana je tako, da se morajo posamezne države
7c
članice in narodi prostovoljno odreči svoji suverenosti, svoji zakonodaji, svoji vojski in svoji svobodi.
Nerazumljive zahteve, če naj bi šlo za napredne cilje! Države kandidatke se prostovoljno odrekajo
težko pridobljenim pravicam, ki so sad dolgotrajnega procesa in prizadevanj. Podoben načrt je imel
pred sedemdesetimi leti v mislih Hitler, a ga s silo ni mogel uresničiti.
Administracija EU je pripravila ustavo na osemsto straneh, ki je povsem nepregledna in nerazumljiva.
Pripravljena je bila kot kulisa za prikritje metod, ki bodo udarile po človeških svoboščinah. Lizbonska
listina je nekoliko skrčena verzija dokumenta s podobno vsebino. Temeljni dokument EU je podoben
tistemu iz nekdanje Sovjetske zveze. Sedanje politične stranke naj bi izginile, dovoljene bodo le
panevropske stranke, ki pa bodo v posmeh demokraciji. Državljani EU ne bodo imeli o čem odločati.
Svetniki vsake od držav članic ne bodo voljeni, temveč imenovani. Edine preostale volitve bodo
zadevale evropski parlament, ki pa bo v glavnem le potrjeval odločitve petindvajsetih nevoljenih
evropskih komisarjev, v rokah katerih bo vsa moč. Države članice bodo prispevale svoje vojake v eno
planetarno vojsko (NATO), ki bo intervenirala po vsem planetu in delovala v duhu uresničevanja ciljev
Načrta.

Svarijo pred tragičnimi posledicami: državljane bo prežel še večji strah. Stotisoče podjetij naj bi
propadlo zaradi neskladij z novo zakonodajo. Brezposelnost naj bi švignila v višave. Številni naj bi se
morali znova usposobiti za opravljanje svojega posla (in drago plačati za to). Že zdaj je jasno, da se
bo že sedaj obsežna birokracija zagotovo še bolj razbohotila, korupcija prav tako, davčne
obremenitve se bodo stopnjevale, pa vendar bo to komaj zadoščalo dragi državi. Državljani EU bodo
imeli manj pravic kot nekoč v Sovjetski zvezi. Če bodo demonstrirali ali protestirali, jih bodo preprosto
deportirali v drugo regijo. Že v sedanjih sprejetih dokumentih ima vlada EU neomejena pooblastila za
ukrepanje zoper posameznika. Tudi usmrtitve so pod zakonodajo EU popolnoma zakonite, policija ne
bo odgovarjala za uboj nedolžnega človeka. Vsestranski nadzor s kamerami in drugimi sredstvi bo
povzročil, da se nikjer ne bomo počutili varne. Ali se bomo – kot nekoč v SZ – bali drug drugega, saj bi
vsak utegnil biti vladni agent?
EU pa ni enako privlačna za vse; države, ki (nekoliko bolj) vedo, za kaj gre, razmišljajo drugače. Švica
denimo ni članica EU, a njeni politiki niti ne razmišljajo o formalnem članstvu, Velika Britanija se ne
želi odreči svojemu finančnemu sistemu in za svojo valuto ne sprejema evra. Morda se zavedajo, kaj
se obeta. Obenem pa v krog članic vabijo nestabilne države kot na primer Srbijo ali pa sorazmerno
zaostale kot na primer Albanijo, ki ne moreta prispevati k blagostanju in trdnosti zveze. To napeljuje na
misel, da je poglaviten motiv povečati število ovčic in pripadnikov Natove vojske.
Zavedam se, da informacije o skriti plati medalje EU morda niso povsem objektivne, a se bojim, da
niso daleč od resnice. Vsak bi jih moral – v svoje dobro in v dobro svojih otrok – preveriti. Državljani
EU morajo uveljavljati svojo pravico o dobri obveščenosti, predvsem v zvezi z vprašanji, ki se
dotikajo človekovih svoboščin in sožitja v skupni prihodnosti. Suverenost Slovenije je bila cilj
tisočletnega prizadevanja in zelo žalostno je bilo videti, kako zlahka smo se ji odrekli. Prepričan sem,
da je za zgoraj ustvarjenim dimom informacij tudi ogenj, kajti zgodba o EU se prelepo vključuje v
koncept Načrta, da bi neprijetna dejstva pripisal naključju. Ko bodo Lizbonsko listino podpisali vsi, bo
prepozno.
Za uravnoteženje zgodbe še nekaj pozitivnega razmišljanja, saj ne bi bilo prav, da bi govoril le o
njenih slabih plateh. Povezovanje ljudi na vseh ravneh ima v splošnem pozitivne učinke; omogoči
boljše sodelovanje ljudi, spoznavanje drugih kultur, enoten trg, neoviran pretok delovne sile,
stabilnejše finančne razmere, enotno zakonodajo, medsebojno pomoč itd. Združevanje je pozitivno
dejanje, ki odpira možnosti za boljšo spoznavo – v zadnjem koraku samega sebe in svojega bistva.
Enotna svetovna država in Evropska unija kot njen evropski približek je lahko velika priložnost, kadar
sloni na demokratičnih temeljih in plemenitih načelih. Povezovanje pa ne bi smelo biti izsiljeno, saj
tako postane vir napetosti in medsebojnega obračunavanja. Pot do hitrega napredka je sodelovanje in
ne tekmovalnost. Ljubezen združuje, strah ločuje. S tem pred očmi je treba gledati pod prste politiki, ki
ima v mislih le svoje ozke, človeštvu povsem tuje cilje. Tudi črn scenarij združevanja ima pozitivne
učinke, le da vodijo k izkušnjam s temnejše plati, torej s tiste, ki si je ne želimo okušati, čeprav so zelo
pomembne. Toda pod črto je pomemben le duhovni napredek vsakogar od nas.
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Demokracija in terorizem
Beseda demokracija (vladavina ljudstva) pomeni, da so v družbenem življenju prisotne različne opcije
(vsaj dve), ki tekmujejo v idejah in se bojujejo za oblast. Žal gre za slepilo, ki prikriva resnično
dogajanje. Demokracija kot sistem, ki omogoča izbor, ne more zares delovati v razmerah, ko je vse
podrejeno le najmočnejšemu igralcu – eliti, za katero stoji mogočni kapital. V zadnji fazi gre vedno le
za dva favorita. Postopoma sem spoznal, da za obema odločilnima stranema (poloma/strankama)
stojijo sodelavci iste globalne elite in sledijo istemu programu, le da vsak od njih igra v njem nekoliko
drugačno vlogo. Načrtovalci, ki v svojih rokah držijo vse niti, igrajo vsaj na dve opciji in vedno pripravijo
vsaj dva načrta; če se izjalovi eden, se pač uresniči drugi ali tretji.
Združene države Amerike so bile ustvarjene kot »domovina svobodnih«. A ideali so že davno
zbledeli. Zdi se, da je to ena najbolj obvladanih držav na planetu. Američani se žal ne sprašujejo, kaj
se dogaja z njihovo demokracijo, financami, monetarnim in davčnim sistemom. Naj Američani volijo
demokrate ali republikance, vedno volijo kandidate iste elite, izbrance prave krvi. To med drugim
dokazujejo rodovniki ameriških predsednikov. Volilni boj in volitve so velika farsa, predstava za
množice.
Nadzor nad svetovno politiko je v novejši dobi (po ustanovitvi ZDA), sočasno z rastjo gospodarstev,
postajal vse kompleksnejši. Uresničuje se po različnih novih organizacijah in telesih, ki so oblastno
piramido močno okrepile. Nekateri organi oblastne hierarhije so javnosti dobro poznani Mednarodni
denarni sklad (IMF), Svetovna banka za razvoj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), UNESCO,
Združeni narodi (UN) in še mnoga druga telesa, nadalje posamezni organi v ZDA: Svet za zunanje
zadeve (CFR ), Trilateralna komisija itd. Manj znani pa so skupina Bilderberg, Odbor tristotih, nekatere
prostozidarske lože itd., iz katerih prihajajo usmeritve, ki jim sledijo vsi prej omenjeni.
Ameriški imperij vlada planetu že od konca druge svetovne vojne in bliža se njegov zaton. Država se
je spremenila v največjega svetovnega dolžnika – izkoriščevalca revnih, saj je njen dolg presegel
vrtoglavih deset tisoč milijard dolarjev. Umik dolarja s položaja prevladujočega plačilnega sredstva v
mednarodni trgovini bi v ZDA povzročil krizo neslutenih razsežnosti. Dolar si je položaj zagotovil po
zaslugi dejstva, da svet trguje z nafto v tej valuti. Države, ki so prve poskušale nafto prodajati za evre,
so bile Irak, Venezuela in Iran. Posledica? Nemudoma so bile uvrščene na »os zla«, v Iraku pa so
ZDA, v očeh svetovne javnosti grdo prizadete, brez večjih težav začele osvajalno vojno in okupacijo,
ki ji v času pisanje te knjige še ni videti konca. Kot se je pokazalo, je bila trditev o jedrskem
oboroževanju Iraka, formalni alibi za napad nanj, lažna. Načrt napada na Irak je bil že nekaj let prej
napovedan na spletnih straneh vladajoče ameriške stranke.
Terorizem je drugo pomembno slepilo, ki lajša doseganje zastavljenih ciljev. Na vrh liste dejavnikov
strahu se je uvrstil z enajstim septembrom dva tisoč ena. Svet je bil ogorčen nad peklenskim načrtom,
ki je svetu pokazal, da smo terorizem močno podcenjevali. Da ni vse tako, kot trdijo uradne razlage, je
med prvimi opozoril francoski novinar, ki je razkril absurdne trditve v zgodbi o napadu na Pentagon,
saj na prizorišču niso našli niti koščka letala. Druga debela laž v uradni razlagi je tista o sesutju
7d
nebotičnikov zaradi trka letal vanje. Večina verjame, da so se jekleni nosilci stalili zaradi gorečega
bencina, toda potemtakem bi se morali staliti tudi vsi bencinski motorji, ki delujejo celo v znatno težjih
pogojih. Največji absurd pa je, da se je na enak način sesul tudi sosednji nebotičnik številka sedem, ki
celo ni bil zadet ali prizadet s požarom. Bolj ko sem se poglabljal v podrobnosti, bolj mi je postajalo
jasno, da je vse skupaj le slabo prikrita laž. Pravijo, da je treba prikrivati le male laži; velike so na
varnem, saj nihče ne dopušča možnosti, da bi lahko prodrle …
Prepričan sem, da terorističnih akcij brez sodelovanja ameriških oblasti ne bi bilo mogoče izvesti. Eno
očitnih, sumljivih dejstev je na primer »naključni« umik zračne obrambe nad mestom ravno v času
dogodkov. Nepojasnjenih in zelo nenavadnih dejstev v uradni verziji dogodkov kar mrgoli, javno
obravnavo pa so oblasti preprečile. To je bilo storjeno iz očitnega razloga: zmanjšati možnosti
poštene obravnave.
Javnost meni, da ameriške oblasti teroriste na vsakem koraku preganjajo, ne ve pa, da z njimi tudi
7e
sodelujejo, jih plačujejo ali celo organizirajo. Jasno je, da je terorizem zelo učinkovita metoda za
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naganjanje strahu v kosti planetarnemu prebivalstvu; ljudje tako postajamo popustljivejši ob krčenju
človeških svoboščin. Tako pristajamo na predloge, za katerimi se skrivajo motivi, o katerih se nam niti
ne sanja. Eden teh predlogov je uvedba nadzora nad prebivalstvom z uporabo zelo izpopolnjenih
tehničnih sredstev, na primer z osebnim čipom. Z njimi se odpirajo možnosti zlorab neslutenih
razsežnosti.
Osrednji nadzor vseh finančnih tokov in enotno plačilno sredstvo sta naslednja pomembna cilja v
načrtu ene planetarne države. Odpor, ki je preprečeval uvedbo prvega, je splahnel z zadnjo globalno
finančno in gospodarsko krizo (2009), ki je zamajal tudi ameriški trg akcij. Prišlo je že do soglasja, da
bo ta nadzor izvajalo novo telo v sklopu FED (Ameriške centralne banke); ta je, kot rečeno, v službi t.
i. novega svetovnega reda. Osrednji nadzor vseh finančnih ustanov sveta je le še vprašanje časa.
Naslednji korak je potisniti svet v klešče mehanizma enotnega plačilnega sredstva.

Ni razloga za malodušje!
Ko sem postopoma spoznaval zgodovinsko zgodbo, ki jo pripovedujem v tem poglavju, mi je bilo,
priznam, kar tesno pri srcu. Za vsakogar, ki zaupa zgodovinarjem in medijem, je razkritje laži velik
šok; bil je tudi zame. Pomislil sem, kaj mi je bilo treba tega, bolje bi bilo, ko ne bi vedel. A po
temeljitem preudarku sem sprevidel, da je takšno razmišljanje napačno. Ni prav vztrajati pri
enostranskih, omejenih pogledih in zatiskati oči pred dejstvi, ki razkrivajo drugo plat medalje. Vsako
približevanje resnici je priložnost za napredek, zatiskanje oči pred njo pa napaka, ki jo drago plačaš.
Napačno pa je iz neprijetnih dejstev zidati strahove in obupovati nad njimi. Da bi rešil problem, moraš
na celoto pogledati širše. Ta svet je svet dvojnosti, kar pomeni, da stvarnost spoznavaš skozi
nasprotja. Pomen ljubezni spoznaš tako, da občutiš njeno pomanjkanje. Najhujša izkušnja prinese
največjo nagrado – le obupati ne smeš.
Dolgo sem primerjal različne dokumente in tehtal informacije ter krepil zaupanje v zgodbo, ki sem jo
razgrnil zgoraj. Po moji oceni gre za trdnejši ter na logiki in novih dejstvih dobro utemeljen koncept.
Seveda bi nalogo mnogo bolje opravila skupina strokovnjakov raziskovalcev, a zaključki bržkone ne bi
bili bistveno drugačni. S poglobitvijo v vire in primerjavo dejstev je hitro mogoče ločiti pleve od zrnja.
Moje zaupanje v prikazani koncept se je še okrepilo ob ugotovitvah, da ga potrjuje dnevno dogajanje.
Ni težko preverjati, ali se poznani cilji v dnevni politiki uresničujejo ali ne. Oborožen s pravimi
informacijami lahko opaziš stvari, ki bi sicer ostale skrite, s tem pa širiš svoje obzorje in krepiš svoje
razumevanje. Odločiti se je treba: verjeti besedam politikov in medijev ali pa, opirajoč se na lasten
razum, začeti svet opazovati z novim razumevanjem.
V zgornji rekonstrukciji zgodovine človeštva je vsebovana zgodovinska zgodba (ali vsaj del informacij
iz nje), ki so jo posredovali nam naklonjeni nezemljani sami! Kdo z omejenim človeškim spominom bi
sicer lahko podal informacije za tako dolgo časovno razdobje? Kanaliziranje kot vzpostavljanje
duhovnega stika z nezemeljskimi inteligencami je že dolgo vir podatkov, ki so ljudem sicer
nedosegljivi. Zavedam se tudi naslednjega dejstva: v krogih vrhovne elite – kdor koli že je – so prisotni
različni interesi, ki so botrovali medsebojnim trenjem in preizkušnjam ter, tako kot pri ljudeh, k njihovi
duhovni rasti. Tudi oni so v tem procesu trpeli, se učili in napredovali. Tudi zanje veljajo isti duhovni
zakoni kot za nas ljudi. Tudi nekateri med njimi si prizadevajo udejanjati resnico, pravičnost, dobroto
in mir.
Predstavljena zgodba ne sme postati nov vir strahu. Verjamem, da je celotno dogajanje, ki smo mu
priča, le vrsta lekcij, ki nam pomagajo, da vse skupaj spregledamo in dosežemo raven zavesti,
dostojno človeka v tretjem tisočletju. Ali ni vsa zgodba, ki sem jo slikal, prinesla človeštvu tudi marsikaj
dobrega? Rekel sem si: »Poglej v zgodovino: ali na poti človeštva ni bilo mnogih uspehov, zmag in
zmagoslavja?« Bile so stiske in človeštvo se je iz njih marsikaj naučilo. Bilo je suženjstvo, a so ga
odpravili. Bilo je nečloveško izkoriščanje, a je svet vendarle napredoval k bolj humani družbi. Bile so
svetovne vojne, a svet je prav zaradi njih spoznal, da gre pri tem za absurdno povzročanje trpljenja in
razmetavanje energije, časa in življenj. Pot k »dobremu« je žal prevečkrat tlakovana s »slabimi«
izkustvi in obratno. Vendar sta dobro in slabo le merili v človeškem besednjaku, kozmično pa ti besedi
pomenita isto: različne vrste izkustev.
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V tej knjigi je govora o tem, da človek ni fizično telo, temveč življenjska Bit – nekaterim je ljubši izraz
duša –, ki deluje skozi telo, človeka ali nezemljana. Tedaj je duša tista, ki si izbere telo, v katerem
lahko izkusi določena izkustva, da bi ob tem duhovno napredovala. Dušo nezemljana ceniti više ali
niže kot dušo človeka bi bilo neumestno – gre za izraz iste božanske Biti. Izbira med telesom človeka
ali denimo Anunakkija je torej stvar duše, v ozadju izbora pa vsekakor obstaja neki motiv. Znano je, da
se duša ne izogiba trpljenju in stiskam, kajti zanima jo le duhovni rezultat. V tej luči je vsako
pritoževanje nad okoliščinami in usodo odveč. Na višji ravni zavedanja je nesmiselno govoriti o tem,
kdo je koga nadvladoval, izkoriščal, tlačil in zatiral, pomembni so rezultati v smislu doseganja
duhovnega napredka. Duša pač zavzema različne vloge, odvisno od dosežene ravni duhovnega
razvoja.
Večina do tega spoznanja še ni prišla, nekateri pa zagotovo; vsak izkuša svet v skladu z ravnjo lastne
zavesti. Vse se dogaja v zavesti. Zato je skrb za dvig ravni zavesti bistvena. Povedano v besednjaku
duše: duša ima prav tisto, kar je želela. Preizkušnje na njeni poti so pripomočki za njeno rast.
Modrovati o tem na dolgo in široko je odveč.
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