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Úvodní slovo editora českého překladu 
 

Autorova kniha líčí průběh zřizování nového světového řádu k totálnímu ovládnutí 
lidské rasy. A jak sám říká, rozhodně nejde o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působení 
tajných společností a okultních oligarchií, vedených nejvlivnějšími rodinami našeho 
světa, které vnucují lidstvu stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký stát. 

„Po pádu komunismu v Evropě a skončení studené války nastal čas, kdy si lidé my-
sleli, že ještě nikdy nebyl mír tak blízko. Šlo však o planou naději! Celosvětové krize 
všeho druhu ani v nejmenším neskončily. Z rafinovaně vyvolaného chaosu se i dnes 
odvíjejí války, hospodářské krize a politické zmatky. Vypadáto, jako by lidstvo mělo 
být drženo v trvalém neklidu, nestabilitě a strachu!“  

Někoho možná zarazí, že mezi iluminátskými dynastiemi, pracujícími na pradáv-
ném plánu talmudských Židů na ovládnutí světa, najde zdánlivě naprosto nelogicky ta-
ké nežidovská, např. čínská jména. Vysvětlení je prosté. Stačí pozorně číst Protokoly 
sionských mudrců: „Dokud pevně neuchopíme svrchovanou vládu nad světem, bude-
me všude zakládat a rozmnožovat zednářské lóže. Do nich přilákáme všechny, kteří 
hrají nebo by mohli hrát vynikající úlohu ve společnosti. Lóže jsou pro nás znameni-
tým prostředkem k získávání informací a vykonávání našeho vlivu. Všechny zednář-
ské lóže soustředíme pod jedno vedení, které bude známé jenom nám a v němž budou 
pouze naši Mudrci. Všechny lóže budou mít své představené, aby jimi byly kryty sku-
tečné řídící osobnosti…“ (15,6-7).  

Na finančním ovládání světa autor ukazuje na pravé pozadí zcela viditelných jevů 
současnosti, o němž však široká veřejnost nemá sebemenší tušení a nechápe, jak mo-
hou např. USA, „nejbohatší země světa“, stát před finančním krachem: 

„Nesmírně zadluženým vládám často nezbývá jiná cesta než politická ‚sebe-
vražda‘, pokud by nechtěly přijmout hanebné podmínky a vzpíraly by se vykonat 
to, co po nich žádá Mezinárodní měnový fond (MMF), stojící rovněž pod kontro-
lou iluminátů. Je běžnou praxí, že kdo nemá peníze, zaplatí v podobě služeb. A je 
také zcela jasné, že tím mezinárodní vysoké finance, kontrolující MMF, dispo-
nují nepředstavitelnou mocí. Mohou poštvat jeden národ proti druhému, mohou 
stlačit průměrné mzdy libovolného státu hluboko pod úroveň průmyslových zemí, 
mohou drastickým omezením oběživa podle libosti regulovat kupní sílu, tj. sku-
tečné bohatství dané země, mohou její hospodářské produkty odebrat místnímu 
trhu a vynutit si jejich export za směšné ceny, a tak by se dalo pokračovat ještě 
dlouho. To všechno může v krajním případě vést k válce, pokud na ní skutečně 
vládnoucí síly budou mít zájem.“  
Autor nezapomíná ani na hroznou skutečnost dnes již dobře viditelného infiltrování 

pokoncilní katolické církve zednářstvem ve službách Satanovy synagogy. Kdo si po-
rovná informace této knihy s pokoncilní realitou – děsivým úbytkem duchovních, při-
pouštěním žen k oltářní službě, podáváním hostie na ruku, odstraněním latiny, atd. – 
musí dát autorovi za pravdu. 

„Jedním z hlavních Satanových cílů je zglajchšaltování všech věrouk a jejich 
postupné splynutí do jediného protikřesťanského náboženství. Křesťanstvo musí 
být zničeno! V zásadě stál koncil v jednom šiku se zednářskou doktrínou a výraz-
ně napomohl k proměně skutečné věrouky katolické církve v jistý druh ‚zednář-
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ského náboženství‘! Pokoncilní katolická církev udržuje nesčetná spojení s ‚jed-
nosvětovým spiknutím‘ a již dávno je z pozadí plně řízena jeho protikřesťanskou 
elitou!“  
Některé pasáže knihy snad mohou znít až příliš nepravděpodobné, fantastické a tedy 

ve skutečnosti nemožné. Nezapomínejme však, že zloba padlého anděla, Satana, i jeho 
vyvolených pozemských služebníků přesahuje jakoukoli lidskou představivost. 

Předvoj Antikrista, Satanův náměstek na zemi, se již dávno vydal na poslední a roz-
hodující pochod. Čas jeho panství se přibližuje úžasnou rychlostí a přinese nám pře-
kvapení, která celé lidstvo ohromí a vyděsí. Blíží se konec svobody národů a spolu s ní 
i svobody jednotlivce. 

Zkoumání Satanovy organizace je z pochopitelných důvodů mimořádně obtížné a 
autor musel ve své knize vycházet jen z vlastních – i když fakty jiných badatelů podlo-
žených – znalostí, úvah a analýz. I když se tedy může v některých nepodstatných vě-
cech vzdálit skutečnosti, v zásadním rozhodně nechybuje! 

Celá pravda však již stojí v poslední knize Písma svatého, zkoncentrovaná do velmi 
závažného pojmu „Satanova synagoga“ (Zj 2,9), přičemž sv. Jan v témže verši hned 
připojuje, že tato synagoga pozůstává z těch, „kteří si říkají Židé, ale nejsou jimi“! Jde 
tedy o mnohoznačnou narážku! Samozřejmě, že principiálně teologicky nahlíženo exi-
stuje satanská „proticírkev“ už od prohřešení prvních lidí, tedy z doby, kdy o nějaké 
„synagoze“ ještě nebyla a nemohla být řeč. Mezitím se však „synagoga“ – nejpozději 
od časů rozboření jeruzalémské synagogy roku 70 po Kr. – vypracovala nejen na inter-
nacionální vůdcovskou elitu této proticírkve a zcela ji ovládla, když si počínaje 18. 
stoletím dokázala zajistila světový finanční monopol. 

Připomeňme si proto slova Ježíše Krista k Židům: „Váš otec je ďábel a vy chcete 
dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy 
není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži“ (evangelium sv. 
Jana, 8,44).  
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Předmluva autora 
 
„Třináct satanských pokrevních dynastií“ je vlastně pokračováním španělské verze 

mé knihy „El Poder detrás de los Testigos Jehová“,1 vydané r. 1994. Již po jejím do-
psání mi bylo jasné, že jsem se v ní nemohl dostatečně hluboko zabývat problematikou 
„skryté moci, stojící za Společností strážné věže (Svědky Jehovovými)“. Proto musela 
přijít tato nová kniha. 

 
 

Poděkování 
 
Obzvláštní dík zde patří mému příteli, americkému badateli Fritzi Springmeierovi 

za cennou spolupráci i za souhlas k využití jeho podkladů a výsledků rešerší pro tuto 
knihu. 

Srdečné poděkování má rovněž pan Juan Merrero Almeido za zpracování obálky 
knihy a pan Frank Hills za její překlad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 1 Tj. Skrytá moc za Svědky Jehovovými. 
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Úvodem  
 
Mocní tohoto světa se setkávají v obskurních klubech a tajných společnostech, kde 

připravují plány na likvidaci stávajícího světového řádu. Pomocí kontaktů, peněz i ná-
silí již tato elitní skupina všude lstivě pronikla a manipuluje světovým děním s koneč-
ným cílem zřízení světové diktatury. 

Naše kniha popisuje průběh zřizování nového světového řádu k totálnímu ovládnutí 
lidské rasy. Budiž zde hned řečeno, že nejde o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působe-
ní tajných společností a okultních oligarchií, vedených nejvlivnějšími rodinami našeho 
světa, které celému lidstvu vnucují stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký 
řád. 

Skutečný vůdčí vrcholek tohoto světového spiknutí je znám jen velmi málo lidem. 
Úplně nahoře se nachází několik nesmírně vlivných rodin, jejichž mocenská oblast již 
dávno pokrývá celý svět; sahá od Moskvy po Paříž, a přes New York až do Tokia. 

Tyto mocenské rodiny tvoří třináct exkluzivních pokrevních dynastií, uzavírajících 
sňatky výhradně mezi sebou jako kdysi vladařské rody. Správněji by se ovšem měly 
označovat za „třináct satanských rodin“, protože patří k předním světovým satanistům 
a v ďáblovi spatřují s v é h o  s k u t e č n é h o  „ B o h a “ ! Svou ďábelskou moc si předá-
vají z generace na generaci. Jsou skutečnými experty na satanismus a svou moc stup-
ňují a rozšiřují na základě okultních praktik i ďábelských rituálů, aby si nakonec podří-
dili celý svět. 

Veřejnosti téměř neznámé rodiny již během doby rozprostřely svou síť nad celým 
světem a její oka zasahují do všech oblastí lidského života; j e j i c h  ď á b e l s k é  p l e -
t i c h y  s e  d o t ý k a j í  k a ž d é h o  z  n á s !  Světové spiknutí ovlivňuje mj. nábožen-
ství, politiku, vzdělávání, finance, masmédia a výjimkou v tom směru není ani věda. 

Mocné rodiny uplatňují svůj vliv pomocí složité struktury speciálních organizací 
a komand. Každý den udělují příkazy tisícům různých skupin i jednotlivých osob jako 
například politikům, tajným službám, náboženských sektám, církvím, profesionálním 
zabijákům atd. Kromě toho kontrolují mafii, jakuzy v  Japonsku, triady v Číně i drogo-
vé kartely v Jižní Americe. S a t a n s k é  i m p é r i u m  m á  t e d y  p o d  k o n t r o l o u  
v š e c h n y  o b l a s t i  v i d i t e l n é  i  s k r y t é  m o c i !  

Již záhy všechno na světě ovládnou tyto rodiny a lidé budou „chováváni“ a kontro-
lováni jako zvířata. Celý svět propadne otroctví a zkáze. Např. ve Spojených státech 
jsou již připraveny koncentrační tábory pro „kritiky režimu“. Koho by zajímalo, co se 
stane se všemi odpůrci nového světového řádu, pak má alespoň nepatrnou ukázku ve 
vzpomínce na hrůzný bolševický režim v Rusku.  

Brzy budeme připraveni o společnost v té podobě, jak ji nyní známe. Pak vkročíme 
do temného sadistického věku, v němž budou lidé sloužit pouze za otroky. Ve srovná-
ní s touto novou společností se dokonce i hitlerovská Třetí říše jeví ještě relativně lidu-
milná a neškodná!  

Svět kráčí kvapem vstříc svému zániku a novému světovému řádu mají padnout za 
oběť nesčetné miliony lidí. Existují mj. i plány na zdecimování obyvatelstva země o tři 
čtvrtiny. Cílem je, aby zůstala pouze elita a určitý počet kontrolovaných otroků. Zby-
tek lidstva bude sloužit jen k plození tolika nových otroků, kolik jich bude vládnoucí 
elita potřebovat! 
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„Jednosvětové spiknutí“ má mnoho stoupenců a sympatizantů, ale my zde musíme 
své pátrání soustředit na jeho nejvnitřnější okruh. K této skupině v mnoha případech 
nepatří ani významní politici, kteří jsou také jen pouhými loutkami světových spiklen-
ců, jako ostatně mnoho dalších osobností. 
Často se tážeme, kdo vlastně jsou „oni“, kteří chtějí kontrolovat náš svět a o nichž 

nemnoho odvážných autorů přináší ve svých knihách různá dílčí odhalení. 
Naše studie se pokusí ozřejmit „satanské impérium“ tohoto světa, což se může po-

dařit pouze odhalením zmíněných „třinácti pokrevních dynastií“. Současně má kniha 
čtenáři pomáhat k poznání skutečných vládců za kulisami světového dění, kteří našich 
politiků a kazatelů používají jako poslušných loutek. 

Může nás také naučit nepodléhat dezinformacím „oficiální“ strany a správně inter-
pretovat informace! Během četby bude čtenáři stále zřejmější, že d n e š n í  s v ě t  j e  
v ě d o m ě  a  c í l e n ě  v e d e n  d o  p r o p a s t i ,  d o  b e z e d n é  p r o p a s t i  o t r o c -
t v í  a  z k á z y ! Bude rovněž lépe poučen, kdo a jaké síly kontrolují tzv. nový světový 
řád. 

Všechny zde uváděné skutečnosti jsou s největší možnou svědomitostí čerpány ze 
zdrojů, stojících mimo jakoukoli pochybnost. Kromě citovaných důkazů z dokumentů, 
vyhodnocených archivních materiálů i zveřejněných pramenů a knih spočívá naše dílo 
na tuctech interview i osobních rozhovorů autora s lidmi, kteří se na světovládném 
spiknutí buď přímo podíleli díky svým osobním kontaktům, nebo mohli alespoň hlou-
běji nahlédnout do intrik satanistů.  

Tato kniha je věnována všemu mužům a ženám, padlým v boji proti jednosvětovému 
spiknutí.  

Všechny zde uvedené osoby byly zavražděny příslušníky jednosvětového spiknutí, 
protože hájily pravdu nebo alespoň znaly jeho záměry a cíle. 

John F. Kennedy: Svým politickým jednáním nevyhovoval spiklencům a proto byl 
jimi odstraněn. 

Giorgio Ambrosoli: Zkoumání a vyšetřování světového spiknutí zaplatil životem. 
Monacká princezna Gracia a princezna Diana: Má se všeobecně za to, že věděly 

příliš mnoho o spiknutí a proto musely zemřít. 
Vincent Forrestal (americký ministr obrany): Věděl hodně a nebyl ochoten účastnit 

se spiknutí. Proti své vůli byl dopraven do ústavu, kde pak údajně spáchal „sebevraž-
du“ skokem z okna. 

André Cools (bývalý místopředseda belgické vlády): Vůdčí člen belgické socialis-
tické strany, který byl zavražděn proto, že domácímu tisku předal velice choulostivé 
informace s tím, že brzy předloží veřejnosti další podrobnosti o korupci a podivných 
zbrojních obchodech vůdčích kruhů belgické nomenklatury. 

Napoleon III., car Alexandr, velkovévoda Toskánský, Abraham Lincoln, Boris Gui-
liano, Laurence Duggen, prof. Charini, Mino Perorelli, senátor Bronson, William 
Morgan, Martin Luther King a všichni ti další známí i neznámí, zavraždění světovými 
spiklenci. 
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1. Strůjci světového dění 
 

Po pádu komunismu2 v Evropě a skončení studené války nastal čas, kdy si lidé my-
sleli, že ještě nikdy nebyl mír tak blízko. Šlo však o planou naději! Celosvětové krize 
všeho druhu ani v nejmenším neskončily. Z rafinovaně vyvolaného chaosu se i dnes 
odvíjejí války, hospodářské krize a politické zmatky. Vypadá, jako by lidstvo mělo být 
drženo v trvalém neklidu, nestabilitě a strachu!  

Dnešní společnost stále více upadá; panuje v ní bezohledné násilí, lhostejnost a vše-
obecný negativismus. N a š e  z a n i k a j í c í  s p o l e č n o s t  j i ž  z t r a t i l a  v e š k e r é  
m r a v n í  c í t ě n í .  

Rovněž struktura rodiny doznala hlubokých a zásadních změn; rozpadají se všude 
ve světě v bohatých i chudých zemích. 

Strach a deprese jsou na denním pořádku. Všude se lidé cítí být tísněni a deprimo-
váni těžkými společenskými, duševními, tělesnými i emocionálními problémy. 

Hladovění (každý den umírá více než 35 000 dětí!), hrozivá vlna kriminality, ilegál-
ní obchod s drogami, terorismus, nezaměstnanost, celosvětové korupční skandály na té 
nejvyšší úrovní, nejrůznější války bez dohledného konce na všech kontinentech i při-
bývání všemožných chorob, které se pravidelně objevují jen zdánlivě samy od sebe, to 
všechno přispívá k tomu, že se lidstvo shoduje alespoň v jednom – je třeba se vzpama-
tovat! 

Mnozí se ptají: „Kam svět míří? Kam vede naše cesta? Jak jsme se vůbec do takové 
situace dostali? Co ještě lidstvo čeká?“  

Není následku bez příčiny! Co je tedy skutečnou příčinou strachu, který lidstvo 
ovládá? Je samozřejmé, že existuje mnoho egoistických a bezcitných lidí, ale ti nejsou 
hlavními viníky takového stavu. Hlubší příčiny strachu tedy leží patrně někde jinde. 

Manuel Bonilla Sauras ve své knize „Vládci socialismu“3 cituje prezidenta Carne-
gieho nadace a předsedu Britsko-izraelitského sdružení, Nicolase Murraye Butlera: 
„Svět je již rozdělen do tří kategorií lidí: jedni pracují na tom, aby se předpověděné 
události také skutečně staly, další na jejich inscenování a průběh dohlížejí a konečně je 
zde obrovská většina, která nechápe, co se skutečně děje.“ 

Honoré de Balzac, který evropskou literaturu ovlivnil jako málokdo jiný, kdysi řekl: 
„Jsou lidé, kteří se pohybují za kulisami světového dění, a proto existuje dvojí druh dě-
jepisu: první oficiální, zfalšovaný ‚ad usum Delphini‘, a druhý, v němž jsou zazname-
nány skutečné příčiny dějinných událostí – opravdu hanebné dějiny.“ 

Německo-židovský státník Walter Rathenau v listu „Neue Wiener Presse“ 24. pro-
since 1912 přiznal: „Tři stovky mužů, kteří se navzájem znají a sami jmenují své ná-
stupce, jsou těmi, kdo řídí osudy světa. Jejich moc spočívá v absolutním utajení.“ 

Podobně se vyjádřil proslulý viktoriánský židovský státník Disraeli: „Svět je řízen 
zcela jinými lidmi, než si představují ti, kdo nestojí za kulisami.“  

                                                 
 2 Tzv. pád komunismu byl řízený proces naplánovaných převratů v celé Střední a Východní Evropě.     

Do všech popřevratových vlád byli instalovány předem zasvěcené skupiny lidí. U nás to byli ne-
chvalně  známí Židé a zednáři V. Havel, V. Klaus, V. Komárek, V. Dlouhý, J. Dienstbier, P. Pithart, 
T. Ježek, Z. Jičínský, P. Rychetský, V. Mlynář, E. Lánský (Löwy), J. Tošovský, atd; pozn. editora. 

 3 V originále Los Amos del Socialismo, Bogotá 1986, str. 23. 
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Tahají tedy opravdu nějaké neviditelné ruce nitkami světového dění? Nejsou ústřed-
ní postavy dějin nic jiného než ze zákulisí dirigované loutky? A pokud se to skutečně 
prokáže, kam směřují a co tím chtějí „skrytí muži v pozadí“ dosáhnout? 
Čtenář naší knihy se postupně dozví, jak tito „vodiči loutek“ používají množícího se 

násilí, jimi samými inscenovaných konfliktů i světových hospodářských krizí k tomu, 
aby p ř i m ě l i  l i d s t v o  d o b r o v o l n ě  p ř i j m o u t  n o v ý  s v ě t o v ý  ř á d ! 

Téměř všichni dnešní lidé by se rádi vzdali svých práv a dokonce i práva na vlastní 
myšlení za pouhé zaručení jistoty a bezpečí! A právě z toho důvodu je lidstvo závistí, 
nenávistí, spor, strádáním, hladem a válkami tak vyčerpáváno a manipulováno, až na-
konec nebude vidět jiné východisko než se uchýlit pod chystanou nadvládu „vodičů 
loutek“, tedy světovou diktaturu v čele se světovým parlamentem. Skutečným pánem 
ovšem bude světová vláda, ovládající přes computerovou síť a nesčetné pomocné or-
ganizace všechny oblasti lidského života. Konkrétně se to týká ústředního ekonomic-
kého plánování, kontroly a dozoru nad rodinou, dětmi atd. Sloučením americké armá-
dy s jednotkami NATO vznikne světová armáda. A co horšího, pracuje se na sjednoce-
ní všech náboženství a jejich postupným s p l y n u t í  d o  j e d i n é h o  a  s a m o z ř e j -
m ě  p r o t i k ř e s ť a n s k é h o ! 

Všechny výše zmíněné a mnohé další problémy j s o u  f a b r i k o v á n y  z c e l a  
z á m ě r n ě ! Čím více zmatků a chaosu, čím ostřejší třídní boj, rasová diskriminace, 
války a politické napětí, tím rychleji se přibližuje celé lidstvo k bodu, kdy se mu na-
bídne řešení, tj. kdy přijme jednosvětovou vládu, která prý železnou paží navždy zbaví 
lidstvo veškerého utrpení. Pravá ruka prezidenta Wilsona, plukovník Mandell House, 
se v knize „Tajné materiály“4 vyjádřil následovně: „Vytvoř problém na mezinárodní 
úrovni a pak nabídni řešení, které nejlépe odpovídá tvým záměrům.“ 

 
 
 

2. Skrytá satanská světová říše 
 
Spisovatelé a badatelé, snažící se o odhalení „jednosvětového spiknutí“, pocházejí 

ze všech náboženských směrů, a přesto jsou všichni v jistém ohledu zajedno. Každý 
z badatelů na poli – širokým vrstvám prakticky neznámého – tématu narazí dříve či 
později na velice tajemný spolek iluminátů. Jde o přísně tajnou společnost, založenou 
1. května 1776 Adamem Weishauptem,5 profesorem církevního práva na univerzitě 
v Ingolstadtu. 

Pro svou společnost vypracoval Weishaupt složitou hierarchii tajných stupňů, a do 
iluminátského řádu tehdy vstupovaly tisíce předních Evropanů. Weishauptovým cílem 
bylo strhnout na sebe potají moc ve všech zemích světa pomocí spousty spiklenců, 
kteří by v nejrůznějších postaveních pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu 
světovlády. Díky organizačnímu talentu barona Knigga a pomoci některých zednářů, 
kteří v lóži nenacházeli vytouženou přímou akci, se ilumináti stali za necelých pět let 
skrytými pány Bavorska a sousedních zemí. Když byl 10. července 1785 iluminátský 
                                                 
 4 V originále Intimate Papers of Colonel House, Boston 1926-1929, str. 24. 
 5 Adam Weishaupt byl Žid, přednášel církevní právo na jezuitské univerzitě, ale nikdy nebyl členem 

Tovaryšstva Ježíšova, jak se často a mylně uvádí. K založení iluminátů byl vyzván Rothschildem, 
pravděpodobně i financován, ale zcela jistě řízen a kontrolován; pozn. editora.  
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posel Jacob Lang zabit cestou bleskem, našla u něho policie tajné dokumenty a úřady 
nařídily okamžité rozpuštění řádu. Weishaupt stačil uprchnout a ve své podvratné práci 
pak pokračoval ještě skrytěji. 

Sledujeme-li rubovou resp. skrytou stranu oficiální historie, stále znovu a znovu tam 
narážíme na ilumináty. Podařilo se jim dostat krále a knížata do úrokového nevolnictví, 
ovládali a rozbíjeli království, inscenovali války a nakonec i zplodili takový svět, jaký 
známe dnes. Ilumináti měli prsty ve všech velkých revolucích, které postihly svět od 
americké války za nezávislost. Patřila k nim přirozeně i „francouzská“ revoluce, která 
sama si vyžádala nejméně sto tisíc lidských životů. 

Na sklonku 19. století se vynořily dokumenty iluminátů a téměř všechny v nich vy-
líčené záměry a cíle se uskutečnily v našem dvacátém století.6 

„Iluminátské protokoly“7 obsahují plán na nahrazení stávajících vlád jedinou super-
vládou, která by panovala světu pomocí děsivého byrokratického aparátu. „Protoko-
ly“ podrobně líčí, jak bude svět sražen na kolena v zájmu instalování světové diktatury 
všemožným podporováním znemravňování, rozdmýcháváním národnostních sporů a 
sociálních nepokojů, podrýváním respektu ke všem autoritám a konečně i podněcová-
ním válek.  

„Protokoly“ zřejmě vznikly na základě stenografovaných tajných přednášek. Autor 
těchto politických dokumentů není znám. Všechny indicie ovšem ukazují, že „Proto-
koly“ vznikly v roce 1897 na tajných poradách iluminátů během zasedání I. sionistic-
kého kongresu v Basileji. 

Před revolucí v Rusku vyvolaly „Protokoly“ poměrně malou pozornost. Překvapivé 
zhroucení mohutné carské říše však mělo za následek, že mnozí, kteří hledali vysvět-
lení takové katastrofy, je začínali nacházet vyjádřené právě v „Protokolech“; taktika 
bolševiků se s nimi kryje v až příliš mnoha bodech. 

„Protokoly“ skutečně obsahují exaktní program, který je také neoblomně realizován. 
Na počínající dvacáté století tam byly mj. předpovězeny následující události: pád trůnů 
v Rusku, Rakousku-Uhersku a Německu, I. světová válka, zakořenění komunismu 
v Rusku, revoluční chaos ve Španělsku, vznik Společnosti národů, praktická likvidace 
evropské šlechty, dále světová hospodářská krize z roku 1929, II. světová válka, závo-
dy ve zbrojení, vytvoření mezinárodních policejních sil (modré přilby), stejně jako 
časté střídání vlád i dnešní celosvětový chaos. 

Dále autor „Protokolů“ předvídá morální zkázu a sexuální výchovu dětí, prudce 
stoupající kriminalitu mládeže, zavádění rozkladných idejí (liberalismus, socialismus 
atd.), doslova průmyslovou produkci pornografie, zavlečení terorismu do každoden-
ního života, tzv. „rozvojovou pomoc“ třetímu světu, státní kontrolu školství a vzdělá-
vání, postupný zákaz soukromé výuky i legalizaci potratů. A  t o  v š e c h n o  b y l o  
n a p s á n o  k o n c e m  1 9 .  s t o l e t í ! 

                                                 
 6 Autor Protokolů nemluví pouze o budoucích událostech, nýbrž dosvědčuje, že i tzv. francouzská 

revoluce byla jejich dílem.   
 7 Dokument je známější pod názvem Protokoly sionských mudrců (židovský plán na ovládnutí světa). 

Ten byl schválen u příležitosti I. sionistického kongresu v Basileji v roce 1897 na tajné, paralelně 
konané schůzi špiček židovského zednářského řádu B’nai B’rith. Autor užívá název Iluminátské pro-
tokoly kvůli logickým souvislostem ve své studii, a vydavatel také proto, že přetisk Protokolů sion-
ských mudrců je v Německu trestný; pozn. editora. 
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Dnes se ve Společnosti kulatého stolu (Round-Table) spatřuje nástupnická organiza-
ce Weihauptova řádu. Stejně jako u iluminátů jde o tajný spolek k zničení národností, 
usilující o nadřazení internacionální moci všem národním zájmům, tedy o prototyp tzv. 
nového světového řádu! 

Společnost kulatého stolu založil britský politik Cecil Rhodes a zbudoval ji podob-
ně jako iluminátský řád. Roku 1902 byla vytvořena „Assotiation of Helpers“ (Užší 
kruh pomocníků), pocházejících ze sedmi zemí. Z něj se pak šířily skupiny „Round-
Table“ do různých dalších zemí. 

Severoamerická větev Společnosti kulatého stolu se zpočátku nazývala „National 
Civic Federation“, ale v roce 1921 plukovník Mandell House změnil její jméno na 
„Council of Foreign Relations“ (CFR). Dnes má organizace již kolem 1 700 členů. 
Kromě Ronalda Reagana k ní od jejího založení patřili všichni prezidenti Spojených 
států. Pozoruhodné rovněž je, že téměř všichni členové CFR zastávají významná místa 
v americké vládě, v senátu, zpravodajské službě CIA, ve vysokých financích i v mas-
médiích. Kromě nesmírného vlivu na většinu americké veřejnosti tato instituce také 
vykonává značný tlak na kongres a vládu USA. Zeť F. D. Roosevelta např. prohlásil, 
že prezident je zcela závislý na CFR a každý krok je mu nařízen právě touto institucí.8 

Chceme-li porozumět, jak a proč padají určitá politická rozhodnutí, musíme se 
především zabývat ilumináty a jejich cíly. Tu skutečnou odpověď totiž nenajdeme ani 
u parlamentu Spojených států, ani u vlád ostatních států světa. 

Počátkem 20. století rozšířili iluminátští bankéři a průmyslníci okruh své moci na 
kontrolu světových financí. Jejich politická a finanční síť vytvořila světový monetární 
systém, v němž všechny soukromé i ústřední banky spolupracují. Veškerou svou čin-
nost zaměřily na získání kontroly nad hospodářstvím jednotlivých států. Takto může 
být samozřejmě kdykoli a kdekoli vyvolána hospodářská krize pouhou manipulací 
směnných kurzů. 

Hlavním cílem světového „bankovního kartelu“ je tlačit vlády stále hlouběji do stát-
ních dluhů, aby jim tak nezůstala jiná možnost než úslužně plnit rozkazy iluminátů. 
Z tohoto pohledu se vlády téměř všech států chovají jako telata, vedená na porážku. 
Tak např. je Japonsko považováno za velmi bohatou zemi, ale přesto je stejně bezna-
dějně zadluženo jako Spojené státy i ostatní vlády. – Ilumináti pískají a „lidem zvole-
ní“ politici tancují podle jejich písničky. 

Nesmírně zadluženým vládám často nezbývá jiná cesta než „politická sebevražda“, 
pokud by nechtěly přijmout hanebné podmínky a vzpíraly by se vykonat to, co po nich 
žádá Mezinárodní měnový fond, stojící rovněž pod kontrolou iluminátů.9 Je běžnou 
praxí, že kdo nemá peníze, zaplatí v podobě služeb. A je také jasné, že tím mezinárod-
ní vysoké finance, kontrolující MMF, disponují nepředstavitelnou mocí. Mohou po-
štvat jeden národ proti druhému, mohou stlačit průměrné mzdy kteréhokoli státu hlu-
boko pod úroveň průmyslových zemí, mohou také podle libosti regulovat kupní sílu – 
tj. skutečné bohatství dané země – drastickým omezením oběživa, mohou její hospo-
dářské produkty odejmout místnímu trhu a vynutit si jejich export za směšné ceny, 

                                                 
 8 Curtis B. Dall, Amerikas Kriegspolitik: Roosevelt und seine Hintermänner, Tübingen 1975, str. 279. 
 9 Není tajemstvím, že prakticky všechny země jsou beznadějně zadluženy u této organizace, vytvoře-

né mezinárodními vysokými financemi. 
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a tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. To všechno pak může v krajním případě vést 
k válce, pokud na ní skutečně vládnoucí síly budou mít zájem.10 

Je důležité vědět, že ilumináti nemají žádný specifický politický směr a najdeme 
mezi nimi politiky všech odstínů. V mnoha zemích jsme svědky mnohdy i rozhořče-
ných politických bojů mezi levicí, pravicí a středem, avšak i l u m i n á t i  v e  s k u t e č -
n o s t i  k o n t r o l u j í  n a p r o s t o  v š e c h n a  k ř í d l a  p o l i t i k y ! K zajištění abso-
lutní kontroly dané země financují ilumináti – zdánlivě protichůdné – skupiny, takže je 
jim prakticky lhostejné, která z nich zůstane jako vítěz na politickém „bitevním poli“. 

Stavět jednoho proti druhému je od počátku velkou strategií iluminátů.11 Světoví 
spiklenci nás úmyslně drží v „zajetí“ různých politických směrů, aby tím vytvářeli co 
možná nejprudší spory a zmatek mezi lidmi. Nikdo pak ani v nejmenším netuší, že se 
všechny nitky moci nahoře sbíhají. Na světě už téměř není jediná vláda, která by ne-
byla závislá na iluminátech. 

 
 
 

3. Chystaná světová vláda 
 
V naší době je trh doslova zaplaven knihami, jejichž úkolem je koordinovat myšlení 

lidí a sugerovat jim naléhavost zřízení světové vlády. Uvedeme si zde jako příklad titul 
„Země v sázce“ amerického viceprezidenta Al Gora a „Nový světový řád“ Španěla Ra-
móna Tamamese, člena „Římského klubu“ (Club of Rome). Podle všeho u kolébky té-
to organizace také stáli ilumináti.12 Založili ji roku 1969 Aurelio Peccei a Alexander 
King v římské „Accademii dei Lincei“. – „Club of Rome“ vydal r. 1991 knihu s ná-
zvem „První globální revoluce“.13 Podle autorů a spoluzakladatelů klubu, Alexandra 
Kinga a Bertranda Schneidera, je apelem na světovou solidaritu. Dílo v první řadě vy-
zdvihuje a projednává různé problémy, ohrožující svět. Jsou mezi nimi také populační 
exploze, jaderná hrozba, vojenské konflikty, ohrožení míru, nové choroby atd. Tedy ty 
samé problémy, s nimiž se podle náhledu autorů musí potýkat celé lidstvo. „Čas již 
uzrál,“ říká se tam, „a pouze tehdy, pochopí-li obyvatelé naší planety, že musí bezpro-
středně čelit nebezpečí v různých rovinách, se dá vytvořit všeobecná politická vůle, 
která umožní společnou akci k přežití lidstva.“  

V knize se opakovaně tvrdí, že tradiční národní vlády již nestačí zvládat problémy 
v jejich současných dimenzích. Se stávajícími strukturami a způsoby chování je náš 
svět nadále nezvladatelný. 

Poté, co nám bylo ukázáno, jak špatně je svět řízen v důsledku nedostatečnosti ná-
rodních vlád a vládních organizací, podtrhují autoři nezbytnost nového uspořádání sys-

                                                 
10 Gottfried Feder, La Lucha Contra las Altas Finanzas, Bogotá 1988, str. 154. 
11 Rovněž tzv. mírová a ekologická hnutí mají stejné kořeny bez ohledu na to, zda jsou ultrapravicová 
či ultralevicová. 

12 Wolfgang Borowski ve své knize Kommt Luzifer na der Macht? (Aglasterhausen 1985, str. 52) 
cituje z Politische Hintergrundinformationen: „Řešení hospodářských, populačních a zásobovacích 
problémů spočívá podle názoru ředitele ‚Římského klubu‘ dr. Oppenheimera v tom, že by malá sku-
pina intelektuálů, jakási jednotná světová vláda resp. ‚světová rada moudrých‘ mohla garantovat mír 
na hospodářské základně.“  

13 V originále The First Global Revolution.  
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tému Spojených národů (OSN). … Nyní nastal pravý čas k naprosté revizi systému. 
Většina z problémů, které tak doléhají na svět, musí být podřízena autoritě OSN.“  

Bez zbytečného spěchu, ale nepřetržitě, se staví „dopravní značky“ k budoucí světo-
vé diktatuře, jejímž předobrazem jsou ilumináty kontrolované Spojené národy (OSN) 
a její nejrůznější pomocné organizace.  

Je známo, že po pádu berlínské zdi všude zaznívaly chvalozpěvy na OSN a hlásalo 
se, že to je schůdná cesta jak dopět k celosvětovému míru a bezpečnosti. Španělský list 
„El Pais“ 10. února 1994 (str. 11) psal: „Není pochyb o tom, že nejlepší cestou k řešení 
mezinárodních problémů je volání po světové organizaci, jakou je OSN.“  

V novinách „De Telegraaf“ z 24. prosince 1993 holandský nositel Nobelovy ceny 
prof. Jan Tinbergen prohlásil: „Jistě nejsem prorok, ale ve Spojených národech vidím 
novou světovou vládu. Dosud nám toho příliš neukázaly, ale to se změní…“  
Často slýcháme, že OSN selhala vždy, když měla zasáhnout. Málokdo dokázal roz-

poznat, že se zde znovu jedná o lstivou taktiku iluminátů; l i d s t v o  j e  t o t i ž  z c e l a  
v ě d o m ě  d r ž e n o  v e  s t a v u  p o l i t i c k é h o  i  v o j e n s k é h o  n e k l i d u  a  n e -
j i s t o t y . 

Plány, vedoucí ke světové diktatuře, jsou ve svých podrobnostech většinou zcela ne-
průhledné; politika iluminátů představuje svět sám pro sebe. Jisté však je, že OSN zce-
la očividně n e s e l h a l a  a nyní se naopak mění v světový parlament, kterému bude 
připadat stále více celosvětově-politických pravomocí. 

 
 
 

4. Změna vědomí lidí 
 
Kdo chce ovládnout národy, musí změnit lidi. Spiklenci dobře vědí, že nový svě-

tový řád může být v y t v o ř e n  p o u z e  r a d i k á l n í  z m ě n o u  v ě d o m í  l i d í . 
První generální ředitel Světové zdravotnické organizace a ovšem také člen iluminá-

tů, dr. Brock Chrisholm, na shromáždění jasně prohlásil: „K uskutečnění světové vlády 
je nezbytné eliminovat z myšlení lidí individualismus, náboženská dogma a loajalitu 
k rodině.“14  

Kontrola nad výchovou dětí a mládeže světovým státem, odstranění národního vě-
domí, vlastenectví, rodiny a instituce manželství – to jsou jen některé body úsilí ilumi-
nátů a prosazují se nejrůznějšími způsoby prostřednictvím mnoha organizací. 

Jedním z problémů iluminátů v Evropě je nacionalismus. K jeho vymýcení a tím i 
podmanění všech Evropanů ilumináty bylo již začátkem devatenáctého století pláno-
váno jejich zdegenerování v slabé, bezzásadové a poddajné rasové a i kulturní míšen-
ce.15 Ilumináti soudí, že míšenec v sobě spojuje slabost vůle, bezcharakternost, ne-
spoutanost, nestálost, netaktnost a nevěrnost s objektivitou, mnohostranností, duchovní 
čilostí, bezpředsudkovostí a šíří rozhledu.16 Z  t o h o  d ů v o d u  j e  t a k é  E v r o p a  
                                                 
14 Cit. podle Pat Robertson, The New World Order – It Will Change The Way You Live, Dallas 1991, 

str. 7.  
15 Cit. podle J. Rothkranze, JA zu Europa heißt NEIN zu Maastricht, Durach 1994, str. 9. 
16 Cit. podle Gerharda Müllera, Überstaatliche Machtpolitik im XX. Jahrhundert – Hinter den Kulissen 

des Weltgeschehens, Pöhl 1982, str. 270 ad.  



 16

p o  d e s e t i l e t í  d o s l o v a  z a p l a v o v á n a  c o  n e j v í c e  p ř i s t ě h o v a l c i  z  c o  
m o ž n á  n e j v z d á l e n ě j š í c h  k o n č i n  s v ě t a . Iluminát a zakladatel Panevropské 
unie, hrabě Nikolaus Coudenhove-Kalergi, ve své knize „Praktický idealismus“ z roku 
1925 mj. přiznal: „Člověk vzdálené budoucnosti bude míšencem. Dnešní rasy a kasty 
padnou za oběť postupnému překonávání předsudků, prostoru a času. … Eurasijsko-
negroidní rasa budoucnosti, vnějším vzhledem podobná staroegyptské, nahradí dnešní 
rozmanitost národů i rozmanitost osobností.“17 – K právě řečenému opravdu není co 
dodat!  

Organizací UNESCO celosvětově řízené školství a vzdělávání je jedním z nejmoc-
nějších nástrojů iluminátů k formování myšlení lidí.18 Systém údajného „vytváření 
vlastního názoru“ byl ilumináty přes UNESCO propašován do škol a univerzit.19 Tím-
to způsobem kontrolují a ovlivňují nejen jednotlivce, nýbrž tak i současně u s k u t e č -
ň u j í  p o ž a d o v a n o u  z m ě n u  v š e c h  s t á v a j í c í c h  p o m ě r ů  v  p o l i t i c e ,  
s p o l e č n o s t i ,  m o r á l c e ,  r o d i n ě  a t d .  

P o d l e  n e j n o v ě j š í  m e z i n á r o d n í  k o n v e n c e  O S N  n a  o c h r a n u  p r á v  
d í t ě t e  u ž  r o d i č e  n e s m í  u r č o v a t  o b s a h  v ý c h o v y  s v ý c h  p o t o m k ů . – 
Rodičům nadále není dovoleno jakýmkoli způsobem trestat dítě za slova a jednání, jež 
by neodpovídalo rodičovské náboženské víře nebo mravním postojům. Je jim ovšem 
také zakázáno své vlastní dítě jakkoli jinak ovlivňovat v jeho náboženském či morál-
ním chování!20 Zde je již přímo ukázkově znát strategie iluminátů: „ o s v o b o z e -
n í “  č l o v ě k a  o d  v š e c h  v a z e b  n a  r o d i č e ,  r o d i n u  a  n á b o ž e n s t v í !  

Zničení rodiny je jedním z hlavních cílů iluminátů. V jejich rukou je dnes pornogra-
fie nejen miliardovým kšeftem, nýbrž i silně přispívá k rozbití tradičního manželství a 
proto je také doslova všudypřítomná. Dnešní svět již prakticky ztratil jakýkoli mravní 
cit. Ve dvacátém století se rozvody, manželská nevěra a promiskuita rozmohly do údě-
sných rozměrů. Všechno to ovšem bylo a je ilumináty propagováno a všemožně pod-
porováno!  

Manželská nevěra a prostituce se po celém světě staly hotovou epidemií a jsou již 
prakticky chápány jako samozřejmost. Dnes je homosexualita propagována dokonce 
už i ve školních učebnicích. Mnohdy i sotva pětileté děti jsou zasvěcovány do praktik 
homosexuální „lásky“. V Anglii vydalo knihu „Colours of the Rainbow“ (Barvy duhy) 
nakladatelství „Camden and Islington Health Service Trust“, což je organizace finan-
covaná vládou a ministerstvem zdravotnictví! Kniha slouží jako příručka pro učitele 
pětiletých školáčků a mají podle ní dětem přiblížit pohlavní výchovu včetně homo-
sexuality. Vysvětluje se tam učitelům, j a k  m a j í  ž á k ům  s p r á v n ě  p o d á v a t  
„ p o z i t i v n í “  a s p e k t y  s e x u a l i t y  a  n a  p r v n í m  m í s t ě  h o m o s e x u a l i t y ! 
Říká se tam výslovně, že homosexualita je zcela přijatelnou formou „lásky“! Dále se 
učitelé z knihy ministerstva zdravotnictví dozvídají, jak mají správně klást prvňáčkům 
homosexuální a lesbické „otázky“!  

                                                 
17 Cit. podle J. Rothkranze, JA zu Europa heißt NEIN zu Maastricht, Durach 1994, str. 9.  
18 UNESCO je jednou ze suborganizací OSN a působí jako mezinárodní úřad pro kulturu a vzdělávání 

(mj. také sexuální „výchovu“).  
19 Ilumináti využívají celosvětového vzdělávacího systému a dávají univerzitám k dispozici většinu 

potřebných financí.  
20 Srv. články 2 a 14 zmíněné konvence OSN. 
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Nyní přejdeme k jiné mimořádně významné součásti iluminátské strategie, k  jejich 
celosvětové moci v oblasti „společenských komunikačních prostředků“ neboli masmé-
dií. Snad není zbytečné zdůraznit, že právě masmédia jsou hlavním nástrojem utváření 
veřejného mínění i formování způsobu myšlení každého jednotlivce. Je známo, že mé-
dia umožňují přípravu mas manipulací s jejím myšlením a vůlí podle dané potřeby. 
K d o  o v l á d á  m é d i a ,  mů ž e  u r č o v a t ,  c o  s i  m a j í  m a s y  m y s l e t ,  a  n a -
v í c  j e  s c h o p e n  d a v y  k o n t r o l o v a t  a  p o d l e  l i b o s t i  v é s t  ž á d o u c í m  
s m ě r e m . – Iluminátská oligarchie má již dávno absolutní kontrolu nad rozhlasem, 
televizí, filmem a tiskem. 

Iluminátské „Protokoly“ o tom říkají: 
Protokol 2: „Tisk je v současných státech velmoc, kterou se ovládá veřejné mínění. 

Jeho úlohou je poukazovat na zdánlivě oprávněné požadavky a stížnosti lidu, rozdmy-
chávat nespokojenost a nenápadně tlumočit naše intence. Tisk je zosobněním tak zva-
né svobody. Ale vlády nežidovských států nedokázaly využít veliké moci tisku, a proto 
padl do našich rukou. Tiskem jsme dosáhli obrovského vlivu a přitom jsme sami zů-
stali ukryti v pozadí.“ 

Protokol 7: „Donutíme vlády jednat v záměrech našeho široce rozvinutého plánu, 
který se již blíží svému cíli. Bude nás v tom podporovat veřejné mínění, jež prostřed-
nictvím všemocného tisku zcela ovládáme. Až na několik výjimek, se kterými nemusí-
me počítat, je tisk skutečně již na nás zcela závislý.“ 

Protokol 12: „Žádná zpráva se nesmí dostat na veřejnost, aniž by prošla naší kontro-
lou. Tohoto úspěchu jsme dosáhli již dříve tím, že všechny zprávy světa jsou dodávány 
prostřednictvím několika tiskových agentur, které navzájem spolupracují. Tyto agentu-
ry brzy přejdou úplně do našich rukou a uveřejní jen takové zprávy, které jim přede-
píšeme.“  

Aniž by to většinou tušili, jsou novináři i duchovně zcela závislí na svých nezná-
mých představených. Zabývají se pouze nepodstatnými tématy, která ilumináti pro ve-
řejnost „uvolnili“. V masmédiích se nikdy nemluví o tom, co by mělo lidi skutečně za-
jímat! 

Dlouholetý vydavatel listu „New York Times“, John Swainton, učinil před svými 
zaměstnanci v projevu na rozloučenou následující přiznání: „Svobodný tisk neexistuje. 
Vy, milí přátelé, to víte, a já to vím také. Nikdo z nás by se neodvážil čestně a otevřeně 
vyslovit svůj skutečný názor. Jsme poslušnými nástroji finanční moci v zákulisí. Jsme 
pouhé loutky, která tančí a poskakují podle toho, jak se jim tahá za nitky. Naše jednání, 
schopnosti ba náš život patří těmto mužům za kulisami. Nejsme nic jiného než intelek-
tuální prostituti.“21  

Díky perfektní kontrole všech masmédií mají ilumináti zásadní vliv na tzv. „veřejné 
mínění“ a tím i na myšlení a pocity lidí, které takto c í l e n ě  o d v á d ě j í  o d  s k u -
t e č n ě  d ů l e ž i t ý c h  v ě c í . Stačí se podívat do libovolného televizního programu, 
abychom rychle zjistili, že jsou tam k vidění jen zcela nedůležité a zavádějící věci. 
C í l e m  i l u m i n á tů  j e  b a v i t  a  r o z p t y l o v a t  š i r o k é  m a s y ,  o d v r a c e t  
j e  o d  d ů l e ž i t ý c h  t é m a t ,  z n e j i s ť o v a t  n á s  a  v n á š e t  c h a o s  d o  n a š e -
h o  m y š l e n í . 

                                                 
21 David Ecke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 205.  
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Iluminátská kontrola sdělovacích médií také ve značné míře ovlivňuje názor veřej-
nosti na to, kdo je považován za „hrdinu“ a kdo za „nepřítele“. Před 2. srpnem 1990 za 
irácko-íránské války byl Saddám Husajn ještě „dobrý“. Po irácké invazi do Kuvajtu se 
mu v iluminátských masmédiích přes noc dostalo nového image a byl vydáván za no-
vého Hitlera! 

Jen zřídka se v historii objeví tak perfektně zinscenovaný konflikt jako byla tzv. 
„válka v zálivu“. Jak známo, byly mnohé války již dávno připravovány předem a poz-
ději podle plánu také přesně provedeny. Ilumináti na tajném zasedání v dubnu 1990 – 
tedy již měsíce před iráckou invazí do Kuvajtu – vydali důvěrnou zprávu, v níž se 
přesně popisuje, co s Irákem zamýšlejí.22 Osm dní před vpádem Saddáma Husajna ze 
2. srpna 1990 dostala americká velvyslankyně April Glasieová přímé instrukce od pre-
zidenta Bushe a ministra zahraničí Jamese Bakera. Přestože o chystané irácké invazi 
věděli, nechali oficiálně prohlásit, že se kuvajtské záležitosti nedotýkají zájmů Spoje-
ných států. Tím úmyslně nepřímo naznačili, že USA nezasáhnou, kdyby Husajn obsa-
dil naftová pole Al-Rumeilah ve sporné pohraniční oblasti.23 Když pak 2. srpna začala 
invaze do Kuvajtu, irácké ozbrojené síly měly jen bezvýznamné námořnictvo bez po-
norek, nedostatečné komunikační systémy a relativně málo skutečně motivovaných 
vojáků. Proč dal vlastně Saddám Husajn rozkaz k vpádu do Kuvajtu, když bylo jasné, 
že jeho vojenské síly mohou být snadno rozprášené? Proč začala tato válka, aniž by se 
iráckému šéfovi dostalo důrazného varování, které by jí nepochybně zamezilo v sa-
mém počátku? Je možné, že by ilumináti válku sami vyvolali, aby světu ukázali, že jde 
o velice nebezpečnou situaci, kterou může vyřešit pouze „světové společenství“?  

Poté, co ilumináti dali Saddámu Husajnovi zelenou k invazi do Kuvajtu, stal se vý-
raz „nový světový řád“ bezmála zaklínadlem lidí, kteří připravují projevy amerického 
prezidenta. Bush 17. listopadu 1990 v Praze veřejně z tribuny potvrdil: „Situace v Per-
ském zálivu otvírá perspektivu novému světovému řádu.“ 

16. ledna 1991 prezident Bush mj. řekl: „Toto je historický okamžik. V minulém ro-
ce jsme učinili velký pokrok v ukončení éry konfliktů a studené války. Máme před 
sebou šanci utvořit pro nás i pro budoucí generace nový světový řád, tedy svět, v němž 
by vztahy mezi lidmi řídila vláda zákona a nikoli džungle. Máme před sebou šanci, 
aby hodnověrně sdružené národy uplatnily svou mírotvornou roli a tím naplnily příslib 
a vizi zakladatelů OSN.“ 

A 1. února 1991 Bush ve Fort Gordonu (Georgia) prohlásil: „Není místo pro agresi 
v Perském zálivu, stejně jako pro ni není místo v novém světovém řádu, který se sna-
žíme zřídit.“  

Již po válce 6. března 1991 Bush před americkým kongresem v projevu nazvaném 
„A Framework for Peace“ řekl: „Dosud jsme znali svět jako rozdělený. Dnes je na ob-
zoru nový svět, v němž už je přítomna naděje na nový světový řád.“ A ohledně války 
v Perském zálivu pak uvedl: „Je to test fungování nového světového řádu.“  

                                                 
22 The Israeli-Palesinian Issue, Task Force Report 38, aka 212-661-1180, Washington D.C., duben 

1990.  
23 Srv. zvukový i písemný záznam schůzky prezidenta Saddáma Husajna s americkou velvyslankyní 

April Glasieovou v Bagdádu. Viz Jim Keith (vyd.), Secret & Suppressed. Banned Ideas & Hidden 
Story, Portland 1993, str. 181 ad.   
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Jedním z důvodů války bylo také ukázat světu, jak důležitá je světová armáda (OSN) 
pro všeobecný mír; šlo tedy o demonstraci účinnosti „světového společenství“ proti 
„agresorovi“. 

Během války v Perském zálivu byly USA rozsáhle podporovány Saudskou Arábií, 
tedy právě tou zemí, v níž se „zrodil“ islám. Většina lidí ani v nejmenším netuší, jak 
těsně spolupracují s ilumináty panovnické rodiny v Saudské Arábii, Kuvajtu i v dal-
ších arabských zemích. Přiměly je k tomu nejvelkorysejší sliby ze strany iluminátů. 
Bylo jim nabídnuto modré z nebe, nechají-li se zapřáhnout do káry nového světového 
řádu! Přestože panovnické rodiny ve svých zemích předstírají, že jsou obránci národa 
a islámu, pracují a jednají zcela ve smyslu nového světového řádu! Víme-li, že většina 
arabských televizních stanic je pod přímou či nepřímou kontrolou iluminátů, je zcela 
jasné, že světoví spiklenci manipulují informacemi dokonce i v arabsko-islámských 
zemích. 

Ilumináti si člověka důkladně prostudovali a dokonale znají jeho slabosti a vášně. 
Soustavnou manipulací veřejného mínění se jim podařilo dokázat, že lidé sami touží 
po věcech, které pro nás ilumináti přichystali. V  h l a v á c h  d n e š n í c h  l i d í  j i ž  
t é m ě ř  n e n í  m y š l e n k a ,  k t e r á  b y  n e p o c h á z e l a  o d  i l u m i n á tů ! Lidstvo 
je spiklenci vychováno, aby myslelo a jednalo po způsobu robotů, a l i d é  j i ž  s a m i  
v y c h o v á v a j í  s v é  d ě t i  p o d l e  p ř á n í  i l u m i n á tů . Stala se z nás rasa napro-
gramovaných tvorů, která všemu věří a dělá doslova cokoli tak dlouho, dokud je zahl-
cována dezinformacemi a lžemi politického systému, škol, univerzit a masmédií. 

 
 
 

5. Démonická posedlost 
 
Věříte v existenci ďábla? Nebo jej považujete za pouhou pověru, za výmysl lidské 

fantazie? Opravdu je osobní zlý duch, zvaný „Satan“? Pokud nevěříte, pak je alespoň 
důležité vědět, že rodiny iluminátů patří k předním satanistům světa a že ďábla pova-
žují za svého „Boha“.24 Příběh Lucifera, lépe známého jako „Satan“, je historií plnou 
trpkosti. Nejkrásnější anděl, Lucifer, byl Bohem stvořen jako nejdokonalejší ze všech 
bytostí. Bible dosvědčuje, že Bůh jej obdařil schopností svobodného myšlení a rozho-
dování. Tento nádherný anděl se cítil nejen nadřazen všem ostatním andělům, ale závi-
děl i Bohu všemohoucnost, ba dokonce se odvážil se s ním srovnávat. Odtud byl už jen 
krůček k otevřené rebelii. Mocný anděl Lucifer (Světlonoš) v touze po moci a vlastní 
říši, posedlý přáním vládnout a být uctíván jako samotný Bůh, se tedy vzbouřil a stal 
se nepřítelem.25 K jeho vzpouře se přidala třetina andělů a stali se z nich démoni. 

Poté, co Bůh stvořil Adama a Evu, objevil se Satan s úmyslem přimět je také se 
vzepřít Stvořiteli. První lidé se skutečně rozhodli následovat Satana s jeho zástupem 
zlých duchů a začali jej vzývat. 

                                                 
24 Pro nás křesťany je důležité mít stále na paměti, že existenci ďábla nesmíme popírat, protože je 

jasně doložena v Písmu svatém. Jako věřící se nemůžeme protivit apoštolskému učení! Od první 
knihy Mojžíšovy až po Zjevení svatého Jana se o něm jednoznačně píše, aby čtenáři Písma věděli a 
chápali, že Satan je sice nadlidská, avšak velmi reálná duchovní bytost.    

25 Lucifer dostal jméno Satan, protože se stal Božím „nepřítelem“. 
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Základem satanského náboženství a jeho dogmatem od středověku až po naší „mo-
derní“ dobu je přesvědčení, že Satan bude jednoho dne zcela otevřeně vládnout světu! 
P r o t o ž e  v š a k  s v é  p a n s t v í  n e mů ž e  v y k o n á v a t  v i d i t e l n ě  v e  v l a s t -
n í  o s o b ě ,  p ř i v e d l  n a  s v ě t  d é m o n i c k é  o r g a n i z a c e . Na vrcholku „Sata-
novy hierarchie“ stojí „jeho království“, vůdčí iluminátské rodiny. Následující přehled 
sestavil bývalý člen iluminátů: 

 
Satanova organizace26  

Ženská část 
Kněžka temnot 
Vysoká matka temnoty (13 stupňů) 
Sestry světla (9 stupňů) 
Matriarch 
Řádný čarodějnický kroužek 
(vedený „kněžkou“)  
Mužská část 
Královský ipaimus 
Rada velkých druidů 
Vysoký mistr 
Služebník pentacle 
Řádný čarodějnický kroužek 
(vedený „knězem“)   
Znalosti člena iluminátů o satanské hierarchii závisí na dané skupině, v níž se na-

chází, i na jeho postavení v ní. Jednotliví příslušníci satanistů mají zpravidla právě jen 
takové znalosti, aby ve svém stupni správně „fungovali“.  

„Satanovo království“ skrytě kontroluje všechny satanské kulty, často označované 
za úroveň 4 a 5 satanismu. Nižší úrovně resp. stupně slouží pro rekruty, začátečníky, 
služebníky a vazaly Satanovy armády, abychom použili nejbližšího přirovnání. Tito 
satanisté ovšem nejsou ilumináty a v ďábelské hierarchii také stojí mnohem níže než 
spodní úroveň iluminátů jako např. Sestry světla. 

K „Satanově království“ patří velmi mnoho nebezpečných satanských řádů a krouž-
ků. Jedním z nich je „Nosferatic Priesthood“, představující satanskou skupinu upír-
ských kněží. K členství v tomto kroužku je třeba být katolickým knězem nebo pravo-
slavným popem. K zasvěcovacím obřadům patří mj. společné pití lidské krve a obětují 
se při nich předem vystrašení lidé, protože jejich tělo v panickém strachu vylučuje ur-
čité hormony (endorfiny). Uctívači ďábla jsou doslova posedlí po krvi před smrtí vy-
děšených lidí. 

Viceprezident Spojených států Al Gore je nejen členem takového satanského krouž-
ku, nýbrž i jedním z nejprominentnějších satanistů naší doby. Aby se odvedla pozor-
nost od jeho závislosti na lidské krvi a od skutečné identity, iluminátská média rozhlá-

                                                 
26 Čarodějnický kroužek patří k nižší úrovni satanismu (asi jako družstvo v armádě). Skládá se ze 13 
čarodějů v čele s knězem jako „důstojníkem“. Většina čarodějnických kroužků je držena v přísné 
tajnosti. 
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sila, že trpí hemofilií a neustále potřebuje krev (kterou ostatně vždy nosí v příručním 
kufříku!).27 

Další nebezpečnou satanskou skupinou je „Order of Werevolves“,28 jehož dogma-
tem je víra v přežití těch nejsilnějších a nejbrutálnějších. Filosofií těchto satanistů je 
brutální interpretace „Satanské bible“ Antona LaVeye.  

Anton LaVey intenzivně pracoval na veřejnosti v zájmu dodání dobrého jména sata-
nismu. Přestože byl již před rokem 1960 zběhlý v satanských praktikách, založil svou 
„církev“ s názvem „Church of Satan“29 teprve v roce 1966. Nejproslulejšími příslušni-
cemi této „církve“ byly herečky Jane Mansfieldová a Marilyn Monroeová. Posledně 
jmenovaná se účastnila LaVeyových satanských rituálů ještě před oficiálním založe-
ním „Church of Satan“.  

Skutečný satanismus „satanské hierarchie“ je zcela nepochybně nejtajnějším nábo-
ženstvím na světě. Mnozí stoupenci satanistické náboženské obce se skrývají po celý 
život a nepřiznají svou příslušnost k ďábelskému spiknutí ani na smrtelné posteli. Sata-
novi stoupenci považují za závazné pravidlo dosáhnout uznávaného a respektovaného 
postavení ve společnosti k zakrytí své skutečné identity. Maska každého satanisty je 
právě ve způsobu, jímž se prezentuje ve veřejném životě. Mohou být např. starostou 
města, vedoucím firmy či dokonce „křesťanským“ knězem nebo kazatelem. Takové 
postavení jim pak umožňuje potlačit případné podezření nebo kritiku již v samém zá-
rodku. 

Základem rituálního zneužívání všech satanistů je absolutní ovládání kontroly myš-
lení. „Satanovo království“ používá metod myšlenkové kontroly k bezpečnému skrý-
vání svých tajných aktivit.30 Hlavním cílem je vždy udělat oběť poddajnou a přimět ji 
k naprostému mlčení. Oběti rituálního zneužívání jsou vystaveny osvědčenému systé-
mu kontroly myšlení s cílem zbavit je svobodné vůle. Hlavními nástroji „satanského 
rituálního zneužívání“ je řada různých, dokonale propracovaných sadistických metod 
kontroly myšlení, jako je např. působení psychické bolesti a následné zpracování do-
tyčného, morální tlak na podřízení se, stimulace mozku a mnoho způsobů pomatení, 
mezi jinými i pomocí drog. Dále je to všeobecné vyčerpávání a psychické oslabování, 
umožňující snadnější ovlivňování, manipulace svědomí sugerováním pocitu viny a 
mnoho dalších metod programování a kontroly myšlení, které iluminátům získávají 
stoupence. 

Bližší informace o nejvyšších úrovních Satanovy organizace je obtížné získat z ná-
sledujících důvodů: 

1) Mnohé aktivity jsou ukládány pouze v podvědomí. 2) Informátoři nebo lidé, kteří 
vědí příliš mnoho, jsou bez výjimky odstraňováni. 3) Satanisté se vždy snaží zlikvido-
vat bývalé členy svého okruhu, protože je považují za zrádce.  

Satanisté vyšších úrovní jsou doslova od okamžiku svého narození podrobeni kont-
role myšlení a psychologicky zpracováváni k sebevraždě pro případ, že by měli být 

                                                 
27 Newsletter from a follower of Christ, leden 1995, str. 29. 
28 Tj. „Řád vlkodlaků“; pozn. překl.  
29 Tj. „Satanova církev“; pozn. překl. 
30 Satanské rituální zneužívání obsahuje všechny obvyklé formy a vždy se řídí přáním satanistů. Např. 

je to oloupení oběti o vlastní svobodnou vůli a její následné zničení. 
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odhaleni. V takové situaci mohou být stoupenci Satanova kultu např. přinuceni nepřijí-
mat potravu, otrávit se, mít „nehodu“, způsobit si smrtelnou tělesnou újmu apod.31 

Aby se satanisté upomněli na podvědomě vložené rozkazy, používá se různých „po-
můcek paměti“ jako např. vyřčení určitých slov nebo šesti rychlých elektrických im-
pulsů. Programy, uložené v podvědomí stoupence satanského kultu, mohou být vyvo-
lány sluchem, zrakem, čichem a dokonce i chutí! Jinak řečeno, iniciátor, který satanis-
tovi přikáže zranit nebo zabít sebe či jiného, proniká do jeho vědomí různými smyslo-
vými orgány (např. jako určité slovo). Odborný výraz pro tento druh kontroly myšlení 
je „conditioned stimuls-response sequences“. 

„Sebevražedné programy“ jsou příčinou zastřelení, oběšení, předávkování drogou, 
autonehod, smrti hladem atd. bývalých satanistů. Ve své knize „Závěť zla“32 spisovatel 
Horst Knaut tvrdí, že k a ž d á  p á t á  s e b e v r a ž d a  j e  s p á c h á n a  z  k u l t o v n í c h  
d ův o d ů  a  ž e  k a ž d á  p á t á  v r a ž d a  j e  r i t u á l n í .  

Přední iluminátské rodiny a jejich stoupenci jsou opravdu experty v oboru satanské 
moci, tzn. v n a b ý v á n í  s v ě t s k é  m o c i  a  v l i v u  n a  z á k l a d ě  o k u l t n í c h  
r i t u á l ů . Uvádí se, že satanisté uctívají ďábla a jeho démony těmi nejhrůznějšími 
způsoby, aby jej uspokojili. Podle zcela věrohodných svědectví patří do jejich obřadů 
znásilňování mladých děvčat, sexuální orgie, zvrácené smilstvo a dokonce krvavé obě-
ti zvířat i lidí. Takové satanské rituální praktiky jako uctívání ďábla a lidské oběti při-
padají mnohým příliš neslýchané, než aby jim mohli uvěřit. Zde je jeden z důvodů, 
proč bývalí satanisté mají strach předstoupit se svými zkušenostmi před veřejnost. 
Navíc je jim jasné, že by kontrolovanými masmédii byli ihned označeni za fantasty a 
blázny. 

Autor (neznámý františkán) dokumentu „Tajemství vatikánské knihovny“ ukázal, že 
v zásadě každé nedotčené dítě do věku třinácti let může být satanisty zneužito. Podle 
autora je takové dítě při některých satanských rituálech obětí sexuálního zneužívání 
(chlapci análně, dívky vaginálně). Satanisté navíc takovými praktikami umučí oběť až 
k smrti, její tělo pak rozsekají a snědí.33 

Jeden ze zakladatelů moderního satanismu, Alister Crowley, ve své „Knize záko-
na“34 píše: „Nejlepší obětí k dosažení téměř všech cílů je absolutně nevinné a vysoce 
inteligentní dítě mužského pohlaví.“35 

Jistý černý princ (černé satanské magie) odhaduje, že j e n  v e  S p o j e n ý c h  s t á -
t e c h  p a d n e  r o č n ě  z a  o b ě ť  s a t a n s k ý m  r i t u á l ů  4 0  a ž  6 0  t i s í c  l i -
d í !36  

Na mnoha utajovaných místech existují tzv. „farmy lidí“. V některých z nich byly 
objeveny děti ve věku od 11 dní do 4 měsíců, které měly sloužit satanistům jako krva-
vé oběti. 

V mnoha kalifornských školách se každoročně konají policejní prohlídky kvůli ne-
ustále sílícímu podezření, že jsou v nich svěřené děti zneužívány k satanským rituálům. 

                                                 
31 Satanistům se takto nedodává pouze jediný program; do jejich myšlenek jsou vrstva po vrstvě pro-

jektovány různé destruktivní programy. 
32 V originále Das Testament des Bösen, Stuttgart 1979. 
33 Jim Keith, Secret & Suppressed. Banned Ideas & Hidden Story, Portland 1993, str. 222.  
34 V originále Book of Law. 
35 Alister Crowley založil r. 1942 „Lucifers Trust“ a sám si hrdě dal jméno „Šelma 666“. 
36 Interview s černým princem. Dr. Al Carlisle, Satan’s Underground 1990, Stattford, str. 144. 
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Jenom v oblasti Los Angeles bylo na osm set oznámení, týkajících se 64 škol a přípra-
vek ze 27 různých míst.37 

Roku 1996 vypukla v Belgii aféra kolem přesně nezjištěného počtu rituálních obětí 
z dětských domovů a pěstounských rodin, které byly pod soudním dohledem. Jedním 
z „dodavatelů“ obětí byl i soudce mladistvých! Když se věc nakonec dostala na veřej-
nost, nasadili vlivní politici i magistrátní úředníci všechny páky ke zmaření vyšetřo-
vání.38 Ilumináty kontrolovaná masmédia pak oznámila, že se celá věc týkala „pou-
ze“ pedofilie. Bohužel nikdo nepoukázal na skutečnost, že zde byly jasné vazby na 
„satanské aktivity“. 

Satanisté z celého světa unášejí děti, které pak zneužívají při svých hrůzných krva-
vých rituálech a posléze je i zabíjejí jako oběti.39 

Michael McArthur je jedním z bývalých satanistů, který přinesl veřejnosti mnoho 
úděsných informací. Jako někdejší „insider“ mj. mluvil o tajných operacích satanistů, 
kdy byly unášeny děti k rituálnímu obětování.40 Satanisté mají speciálně vybrané dny 
pro unášení dětí, na přípravu k obětování, k sexuálním a krvavým rituálům, pro sex 
s démony atd.!41 

V následujících kapitolách si mj. ukážeme, jak se postupuje při satanských rituálech 
k programování malých dětí, které mají být později využity pro zájmy iluminátů.  

 
 
 

6. Ilumináti a zednáři 
 
Jednou z hlavních opor „iluminátů“ je tajná společnost zednářů. Na valném shro-

máždění všech zednářských lóží 16. července 1782 ve Wilhelmsbadu byl uzavřen spo-
lek mezi ilumináty a zednářstvem.  

Přes obrovské množství knih o zednářstvu panuje i na přelomu tisíciletí dalekosáhlá 
neznalost této tajné společnosti. Každý, kdo se o ní pokusí něco dozvědět, narazí na té-
měř nepřekonatelné potíže a zednářstvo zůstává nadále obklopeno tajemstvím. Mnozí 
připisují původ této organizace stavbě Šalamounova chrámu a podle samotných zedná-
řů byla spojena s obyčeji stavebních dělníků. Z historického pohledu se tam setkáváme 
s „operativním“ neboli činným zednictvím. Viditelným svědkem jejich práce jsou nád-
herné katedrály a pevnosti, s nimiž se setkáváme prakticky v celé Evropě. Jejich zed-
níci resp. stavebníci byli rozděleni do tří stupňů učedníků, tovaryšů a mistrů, přičemž 
přechod z jednoho stupně do druhého provázely speciální obřady. Za symboly svého 
povolání mezi sebou užívali kladiva, dláta, pravítka, kružidla a úhelníku. V nové době 
se již žádné katedrály nestavěly a spolu s gotickým stavitelstvím zmizely i stavební 
huti resp. lóže. Stavebníci už nebyli nadále zasvěcováni podle středověkých obřadů. 
Lóže v Anglii začaly do svých řad přijímat neprofesní osoby, které se vyznamenávaly 

                                                 
37 Fritz Springmeier, Be Wise as Serpents (special prepublikation), Lincoln 1991, str. 173.  
38 Privé, 7. 6. 1996, str. 5. 
39 Historicky mnohokrát prokázané židovské rituální vraždy jsou motivovány „nábožensky“ jako oběť 

bludně interpretovanému „Bohu“, tedy Satanovi! V podstatě jde tedy o tentýž zvrácený kult; pozn. 
editora.     

40 Newsletter from a follower of Christ, leden 1995, str. 96. 
41 Viz „Kalendář satanistů pro rituální zneužívání“ v dodatku této knihy. 
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inteligencí nebo původem. Jednalo se o šlechtice, učence, významné měšťany, umělce, 
politiky atd. Počet takových nových zasvěcenců rychle rostl a nakonec se zmocnili ve-
dení těchto institucí. Kladivo, dláto, kružidlo a úhelník už nebyly nezbytnými nástroji 
pracovníků a staly se z nich důležité symboly a znamení. 

Zpočátku tedy operativní, tj. řemeslně činné zednictví, se změnilo ve spekulativní 
„zednářství“. 

Roku 1717 se čtyři anglické lóže sloučily v londýnskou velkolóži, která systema-
ticky stanovila jako závazné staré obyčeje a předpisy pod titulem „Povinnosti zednářů“. 
Jde o zednářskou ústavu, na níž dodnes spočívají všechny zednářské obedience světa. 
Londýnská velkolóže je považována za mateřskou lóži všech ostatních;42 z Anglie se 
pak dostala na kontinent i do kolonií. 

Tři nejznámější zednářské stupně učedníka, tovaryše a mistra tvoří modré zednář-
stvo, ze 4. až 18. stupně se skládá červené (také rudé), z 19. až 30. stupně černé a ko-
nečně z 31. až 33. stupně bílé zednářstvo. 

Jako ve většině ostatních tajných společností jsou i v zednářstvu přijímací resp. za-
svěcovací obřady. Branou do zednářského světa je zasvěcení neboli iniciace. Zasvěco-
vací tajemství se údajně nedá vyjádřit slovy a jeho původ není znám; dokonce ani nej-
lépe informovaní lidé jej nejsou schopni vypátrat. 

Zednáři nekriticky slibují „slepou poslušnost“ všemu, co je stanoveno v jejich ústa-
vě, předpisech a řádech, stejně jako vůči všemu, co po nich vyžadují jejich představení. 
Ohledně slibu poslušnosti se uvádí, že povinnost uchovat tajemství i za cenu ohrožení 
vlastního života je nezbytnou podmínkou k přijetí do lóže. 

Ještě donedávna byli mnozí biskupové anglikánské církve ve Velké Británii členy 
zednářstva. V únoru 1985 generální synoda – jakýsi „parlament“ této církve v Anglii – 
projednával spornou otázku, zda smí být křesťan také členem zednářstva. Výsledek byl 
znám v květnu 1987: odpověď vyzněla negativně. To jistě není překvapující, protože 
např. Univerzální slovník zednářstva od Daniela Ligoua vypočítává více než 150 ritu-
álů, sahajících od magických formulí přes astrologii až k iluminátství. Informační 
zpráva synody uvádí jako nejzávadnější body užívání výrazu Jah-bu-lon jako Božího 
jména i znění přísahy, při níž musí zednář slíbit různé způsoby pomsty každému brat-
rovi, který by porušil zednářské tajemství. Patří mezi ně např. rozčtvrcení těla zrádce, 
odseknutí pravé ruky a spálení vnitřností.43 Synoda konstatovala, že formule přísahy je 
i přes oficiální vypuštění stále ještě v zednářských rituálech alespoň zmiňována.  

Je znám případ Williama Morgana, který po nějaké době opustil americké lóže a 
spolu s novinářem Millerem pak připravoval do tisku publikování některých zednář-
ských tajemství. Morgan zmizel v Niagarských vodopádech. Pomníček k uctění jeho 
památky nese nápis: „Na paměť virginského občana Williama Morgana, který byl zed-
náři unesen a zavražděn, protože vyzradil řádová tajemství.“  

Jak jsme již viděli, pro zednářstvo je charakteristické „tajemství“. Je vcelku známo, 
že mnozí členové „modrých“ ba i „červených“ stupňů umírají, aniž by se kdy dozvědě-
li, čím zednářství ve skutečnosti je a co má opravdu v úmyslu. Bratr 29. stupně, Copin 
Albancelli, se ze zednářstva raději stáhl do ústraní, když měl být přijat do „nejužšího 
kruhu“, skrývajícího se za vysokými řády a o jehož existenci neměl do té doby sebe-
                                                 
42 Lóží se rozumí zvláštní místo pro zednářská shromáždění.  
43 Andries van den Abeele, De Kinderen van Hiram, Brusel 1991, str. 268 ad. Srv. také Report from 

the Church of Scotland’s Panel on Doctrine, Edinburgh 1989.   
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menší tušení. Poté, co rozpoznal skutečné cíle organizace, vylíčil ve své knize „Skrytá 
moc“44 rozdělení zednářstva do tří skupin: 

1. Modré stupně, které nejsou zasvěcovány do žádného důležitého tajemství. 
2. Červené stupně, které se sice domnívají, že znají tajemství, avšak také nemají jas-

no o skutečných cílech řádu. 
3. „Mezinárodní vnitřní kruh“, skuteční páni a mistři, kteří se skrývají za vysokými 

stupni a opravdu řídí zednářský řád.  
Zednářům nakloněná kniha „Zednářstvo v Madridu“45 tvrdí, že dokonce i někteří 

„velmistři“ žijí ponořeni do své filosofické etiky, aniž by věděli, kdo jsou skuteční 
„vládci“ lóže.46  

Zednář 33. stupně, Albert Piké, v knize „Morálka a dogma“47 prohlašuje: „Modrým 
stupňům se objasňuje pouze význam některých symbolů a jsou záměrně dezorientová-
ny falešným výkladem. Jejich skutečný význam je vyhrazen jen vyšším stupňům. Ne-
chávají členy modrých stupňů v domnění, že pochopili celé zednářství. Ve skutečnosti 
je zednářství sfinga, skrývající se až po krk v písku, který kolem ní navála staletí.“  

Lóžoví bratři dodnes znejistí, přijde-li řeč na Gabriela Joganda Pagese, známějšího 
spíše jako Leo Taxil. Ten ve své knize „Tajemství zednářů“ obvinil zednářstvo z uctí-
vání ďábla a v jiné knize s názvem „Třítečkoví bratři“48 z roku 1885 prohlásil, že zed-
nářské rituální praktiky spočívají na ďábelském, Lucifera oslavujícím kultu. Taxil roku 
1891 vydal knihu „Souers Maçonnes“, v níž velmi podrobně píše o satanské mši, která 
se celebruje v kroužku vysokostupňových zednářů Paladického ritu „černého pape-
že“ Alberta Pike, nejvyššího vůdce iluminátů ve Spojených státech. 

Přestože se nakonec ukázalo, že Taxil byl velký fantasta, vyloučený z marseilleské 
lóže, nemusí to ještě automaticky znamenat, že jsou nepodložené jeho výtky ohledně 
blízké příbuznosti zednářstva se satanismem. Je tomu právě naopak! Nejvyšší zednář-
ské stupně prokazatelně patří k Satanově elitě! Byl to přece o f i c i á l n í  časopis ital-
ských zednářů „Rivista della Massoneria Italiana“, který roku 1887 na str. 17 přiznal: 
„Zednářstvo považuje Satana Velikého za svého skutečného nadřízeného.“ 

Specialista na zednářské dokumenty, dr. Favre, ve své knize „Zednářstvo a jeho 
činy“49 píše: „Obřad přijímání do 29. stupně se celebruje pod panteistickým symbolem, 
hlavou kozla s pochodní mezi rohy, s andělskými křídly, lidskýma rukama, ženskou 
hrudí a s růží a křížem na prsou.“50 

Rovněž francouzský arcibiskup Leon Meurin ve své knize „Zednářstvo – Satanova 
synagoga“ potvrdil, že mezi zednáři a ilumináty je běžné uctívání ďábla. 

Rakouský politik Friedrich Wichtl v knize „Světové zednářstvo – světová revoluce 
– světová republika“51 uvádí: „Zednáři pohlížejí na Satana jako na svého nejvyššího 
pána a Boha.“ 

                                                 
44 V originále Le Pouvoir Occulte. 
45 V originále La Masonería en Madrid. 
46 Robin de Ruiter, El Poder detrás de los Testigos Jehová, Chihuauha 1994, str. 39.  
47 Plný originální titul zní Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freema-

sonery, (Richmond 1871, nově vydáno 1966), str. 819.  
48 V originále Los Misterios de la Francmasonneria a Les Frères Trois Points. 
49 V originále La Masionería y su Obra. 
50 La Masionería y su Obra.  
51 V originále Weltfreimaurerei – Weltrevolution – Weltrepublik, Mnichov 1919. 



 26

Ještě zřetelnější jsou slova vysokostupňového zednáře Alberta Pike ze 14. července 
1889 v instrukcích pro 23 nejvyšších světových rad: „Doktrínou satanismu je hierar-
chie, a skutečnou, nefalšovanou filosofií náboženství je víra v Lucifera i Adonaje sou-
časně; nicméně Lucifer, Bůh světla dobra, bojuje za lidstvo na rozdíl od Adonaje, Bo-
ha temnoty a zla.“52 

Je tedy jisté, co píší autoři knihy „Fabrikanti Boha“: „Zednářstvo převzalo ateistic-
kou filosofii i tajné náboženství, které překrucuje všechno, co učí Bible, a tím dělá 
z Lucifera Boha a z Boha Lucifera.“53  

Není pochyb o tom, že zednáři nižších stupňů by po přečtení těchto výroků s roz-
hořčením prohlásili: „To je lež, to jistě nemůže být pravda!“ V takovém případě by si 
měli znovu připomenout pověstná slova osvíceného vysokostupňového zednáře Alber-
ta Pike: „Modré stupně jsou záměrně dezinformovány falešným výkladem.“  

Podle vlastního prohlášení zednářstvo odmítá jakoukoli politickou činnost. Bližší 
studium dějin ovšem jasně ukazuje, že lóže byly s politickým děním vždy úzce propo-
jeny. Je doslova až nápadné, jak se zednáři soustavně pohybovali v blízkosti mocen-
ských center. Není sebemenších pochyb o jejich rozhodujícím podílu na revolucionář-
ských hnutích 19. a 20. století. Rovněž tak je zcela prokazatelné, že za všemi nejvýz-
namnějšími světovými událostmi od časů francouzské revoluce vždy tak či onak stáli 
zednáři. 

V Evropě byli a jsou v š i c h n i  angličtí premiéři a francouzští prezidenti lóžovými 
bratry snad s výjimkou de Gaulla. Zednáři tvoří většinu zástupců při OSN a UNESCO, 
stejně jako zasedá v lóži naprostá většina bruselských funkcionářů EU,54 kteří se bez 
mandátu voličů považují za vládce Evropy. 

Rovněž tak početní političtí statisté včetně monarchů byli resp. jsou vysokými zed-
náři, stejně jako prominentní vojáci. Tak např. téměř všichni Napoleonovi maršálové 
byli lóžovými bratry, podobně jako vojenští velitelé spojenců. Nezapomínejme také na 
Simona Bolivara, zakladatele Bolívie, nebo na mexické prezidenty José de la Cruz 
Porfirio Diaze, Mauela Gonzaleze, Obregóna, Callase či Miguela Alemána. Mexiko je 
asi jedinou zemí na světě, kde zednářstvo od roku 1917 dokonce veřejně vládne pomo-
cí jednotné lóžové strany! 

USA jsou veskrze zednářskou zemí a moc lóží je tam opravdu nesmírná. V „ústa-
vě“ Spojených států nacházíme různé zásady, propagované zednářstvem, a jeho stou-
penci jsou mimořádně početní ve všech důležitých vládních úřadech. Stručně řečeno, 
zednáři tam mají ve svých rukou všechny klíčové pozice! Zednářem je nejen (dnes již 
bývalý) prezident Bill Clinton, ale bylo jimi i nejméně osmnáct jeho předchůdců Was-
hington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, 
T. Roosevelt, Taft, Harding, F. D. Roosevelt, H. Truman, L. B. Johnson, Ford, Reagan 
a G. Bush.55 

                                                 
52 Zaznamenal A. C. de la Rive a zveřejnil v La Femme et L’Enfant dans la Franc-Maçonnerie Uni-

verselle. Cit. podle lady Queensborough, Occult Theocracy, Christian Book Club of America 1931, 
str. 220 ad. 

53 Ed Decker a Dave Hunt, Los Fabricantes de Dioses, Minneapolis 1987, str. 112. 
54 Zvláště markantní je to v „komisích“ Evropského společenství. 
55 Když byl argentinský prezident Carlos Menem počátkem r. 1994 přijímán do lóže, velmistr argen-

tinské lóže Eduardo Vaccaro v časopisu „Página 12“ prohlásil: „… rovněž Bill Clinton je jedním 
z nás.“ Clinton je zednářem 33. stupně a členem CFR.  
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Mnozí autoři tvrdí, že Ronald Reagan zednářem nebyl, ale to není tak jisté. V časo-
pisu s příznačným názvem „New Age“ je fotografie z dubna 1988, na níž Reagan do-
stává čestný 33. zednářský stupeň. Na seznamu „prezidentských“ zednářů chybějí jmé-
na Lincoln, Eisenhower a Kennedy, ale přinejmenším Eisenhowerovi rodiče byli členy 
sekty Svědků Jehovových. Mezi ostatní vlivné zednáře patří resp. patřili již zde zmíně-
ný důvěrník několika prezidentů Edward Mandell House, dále pak s vysokými finan-
cemi těsně spojený izraelita Henry Kissinger, Boutros Boutros-Ghali, bývalý ředitel 
CIA Allen Dulles a státní tajemník John Foster Dulles. 

Bratři Dullesové pocházejí z proslulé švýcarsko-židovské rodiny, která zavedla ve 
Spojených státech skotský systém zednářství. Nebyli pouze vlivnými zednáři, nýbrž 
i úzce spolupracovali s internacionálními bankami a zastupovali německé zájmy. Ještě 
za první světové války byli bratři Dullesové svým strýcem, státním tajemníkem Rober-
tem Lansingem, a iluminátem Mandellem Housem uvedeni do státního departementu. 

Poté, co byli přijati za členy Společnosti kulatého stolu (Round Table), stali se ve-
doucími její americké pobočky, CFR. Allen Dulles pokračoval v úspěšné kariéře a ro-
ku 1920 se stal prvním tajemníkem amerického velvyslanectví v Berlíně. Jeho bratr 
John Foster postoupil na místo předsedy „Sullivan and Cromwell“, což bylo sdružení 
Bank of England a J. P. Morgan, přes něž zastupoval zájmy mezinárodních bank v Ně-
mecku. 

Po válce bylo mnoho nacistů dopraveno do Spojených států a tam „integrováno“ do 
armády, vědy a amerického kosmického programu. Dělo se tak s pomocí Allena Dulle-
se pod kódovým označením „Operation Peperclip“ (Operace kancelářská sponka).56 

Ilumináti se rovněž rozhodli „zmodernizovat“ americkou tajnou službu OSS (Office 
of Strategic Service) pomocí jejího sloučení s aparátem nacistických tajných služeb 
i ostatních amerických agentur. Netrvalo dlouho a Allen Dulles navázal přímý kontakt 
s nacistickým agentem a generálem Reinhardem Gehlenem. Výsledkem jejich porad a 
dohod pak byla CIA (Central Intelligence Agency)! 

Americká tajná služba byla mj. odpovědná za přípravu invaze na Kubu (Zátoka 
sviní), atentát na Kennedyho i za aféru Írán-Contra.57 Od svého vzniku již provedla na 
3 000 velkých a asi 10 000 menších operací a zásahů. Bývalý agent CIA John Stock-
well odhaduje, že v  d ů s l e d k u  „ o p e r a c í “  C I A  z a h y n u l o  j e n  v e  t ř e t í m  
s v ě t ě  a s i  š e s t  m i l i o nů  l i d í !58 

Bývalý americký prezident George Bush byl před nastoupením úřadu dokonce ředi-
telem CIA. Prostudujeme-li pozorněji činnost CIA v době jeho prezidenství, poznáme 
skutečný charakter tohoto muže. Konkrétně šlo o přímé kontakty na distribuci drog, 
mezinárodní obchod se zbraněmi i na nejrůznější zabijácké organizace, které ilumináti 
organizují po celém světě.  

Obecně se má za to, že nejrůznější tajné služby světa si vzájemně konkurují a pra-
cují proti sobě. I v tomto případě jde pouze o další iluzi pro masy! Není totiž pochyb, 
že n a  v r c h o l c í c h  j s o u  v š e c h n y  t y t o  s l u ž b y  v z á j e m n ě  p r o p o j e n y  a  
ž e  t u d í ž  v e l i c e  t ě s n ě  s p o l u p r a c u j í . Pro ilumináty je nesmírně užitečná na-
                                                 
56 Soupis vhodných německých vědců sestavil Werner Osenberg, bývalý velitel vědeckého oddělení 

gestapa! 
57 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 

41.  
58 Jim Keith, tamtéž. 
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př. dlouholetá a úspěšná spolupráce americké CIA s ruskou tajnou službou KGB. 
Velký bratr nového světového řádu kontroluje svět prostřednictvím CIA, KGB, britské 
MI6 a Mossadu. Posledně jmenovaná služba je dokonce nejmocnějším tajným apará-
tem na světě, který je samozřejmě ilumináty kontrolován již od samého vzniku.59 

 
 
 

7. Dvanáct satanských pokrevních dynastií 
 
Jen málo lidí má jasno v tom, jak velkou roli hraje „pokrevní sled generací“ člověka 

ve vysokých kruzích satanismu. A právě „původ“, tj. „pokrevní sled generací“ je mi-
mořádně důležitý k poznání a pochopení těchto osob. Tak se např. věří, že krev ucho-
vává okultní sílu člověka. Jestliže tedy dotyčný nemá „správnou“ krev, nikdy nemůže 
postoupit do nejvyšších iluminátských hodností. 

Sami ilumináti čerpají svou „životní mízu“ ze zhruba pěti set vlivných rodin, žijí-
cích roztroušeně po celém světě. Tyto rodiny se podílejí na nejrůznějších činnostech 
iluminátů; jak se rozumí, vždy na rozličných úrovních. Mnozí z příslušných rodin, ne-
li dokonce všichni, se nepochybně přiženili nebo přivdaly do té či oné vůdčí iluminát-
ské dynastie. 

Podíváme-li se podrobněji na „pokrevní sled“ vůdčích iluminátů, dostaneme přibliž-
ný obraz skutečné moci těchto rodin. Každá z nich má svou vlastní hierarchii a vlastní 
tajné satanské vedení: králové, královny, princezny i knížata temnot pocházejí ze spe-
cifických pokrevních dynastií. Tyto rodiny obvykle vládnou nad určitou oblastí světa, 
z níž pochází jejich pokrevní dynastie (což je ovšem nezávislé na iluminátské hierar-
chii!). 

Magické a velice mocné pokrevní rodiny iluminátů sdružují své rozličné sledy dy-
nastií v různých radách. Rada velkých druidů, lépe známá pod jménem „rada třinác-
ti“ (sestává z dvanácti satanistů a jednoho ateisty), kontroluje „bývalé“ komunistické 
země včetně Číny.60 „Rada třinácti“ pak ovládá rovněž vskrytu skupiny „moudrých 
mužů“ ve všech důležitých průmyslových zemích. Menší resp. méně významné země 
jsou kontrolovány prostřednictvím bankovního systému, placených domácích vazalů a 
aparátů tajných služeb jako např. CIA. Nad „Radou třinácti“ stojí ještě výše „Rada de-
víti“ a má se za to, že jí ve skutečnosti řídí užší kruh tří osob.61 

Ilumináti ustavičně kontrolují a sjednocují své pokrevní dynastie. Jejich cílem je 
sloučit okultní moc všech pokrevních dynastií tohoto světa. Tak např. se spojili s ame-
rickými praobyvateli, Indiány, aby dosáhli okultní moci jejich duchovních vůdců. Ně-
které indiánské rezervace jsou dokonce ještě dnes užívány k magickým rituálům ilumi-
nátů.  

Jakékoli mocné rodiny a rody jsou rychle rozbity, pokud nepatří k iluminátům. Jako 
příklad zde může sloužit ruská panovnická dynastie Romanovců, která rovněž pochází 
z velmi mocné okultní pokrevní linie. Z toho důvodu nebyly všechny děti Romanovců 

                                                 
59 Fritz Springmeier, Be Wise as Serpents, Lincoln 1991, str. 52. Nižší úrovně všech tajných služeb sa-

mozřejmě netuší, že slouží elitě pouze za loutky.  
60 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 138. 
61 Fritz Springmeier, tamtéž. 
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zavražděny spolu se svými rodiči, nýbrž slouží iluminátům ke smísení s jejich pokrev-
ní dynastií, kteří od toho očekávají nabytí okultní moci Romanovců. 

Pokusy o probádání genetického původu iluminátů se ukazují jako mimořádně ob-
tížné. Je totiž důležité vědět, že jména spiklenců nejsou ani tak zajímavá, jako spíše 
magická síla jejich krve… Obvyklý postup mezi „vůdčími iluminátskými rodina-
mi“ spočívá v skrytém adoptování důležitého dítěte pro satanisty (z toho důvodu také 
mnozí potomci iluminátů vůbec neznají svůj skutečný původ!).62 Americký autor Fritz 
Springmeier mezi jinými uvádí Abrahama Lincolna a Billa Clintona jako iluminátské 
děti, které byly předtím adoptovány.63 

Jak jsme si již řekli, mnozí z iluminátů vůbec neznají své vlastní rodiče, protože jim 
jsou jejich jména tajena. Mnoho dalších iluminátů sice své opravdové rodiče zná, ale 
přesto nevědí, k jaké speciální pokrevní dynastii náležejí, pokud se ilumináti jednoho 
dne nerozhodnou jim to sdělit. 

Význam a chápání „satanských pokrevních dynastií“ otevírá zcela nový způsob ná-
hledu na naše dějiny, jejichž probádání je nesmírně důležité. Před velmi dávnými časy 
tyto rodiny v nepsaných stránkách objevily, jak lze kontrolovat ostatní lidi i jejich váš-
ně trýzněním, okultními rituály, válkami, politikou i náboženstvím. Zmíněné rodiny 
vyvinuly určité strategie k soustavnému přetváření svých okultních schopností a jejich 
zneužívání pro rozvoj vlastní moci. Jména těchto rodin a jejich skutečná identita byly 
mimořádně účinnou zastírací taktikou drženy stranou veřejnosti. 

Elita svou moc po generace stupňuje a spolupracuje ruku v ruce s ostatními elitami 
na kontrolování mas. Osoby, jež vládnou dnešnímu světu, jsou přímými potomky lidí, 
kteří kontrolovali náš svět již v minulosti.  

Jako výsměch a parodii Boha, který požehnal dvanácti kmenům Izraele, „požeh-
nal“ Satan svých dvanáct pokrevních dynastií.64 Přestože je mimořádně obtížné sledo-
vat zpět všech těchto dvanáct pokrevních linií, začalo se během zkoumání ukazovat, že 
jedna z nich pochází od Kanaanejských. Tato pokrevní dynastie měla jméno Astarte, 
pak Ashdor a nakonec Astor. 

Další pokrevní dynastie je Ezau. Jeho potomci se po staletí stále znovu projevovali 
až po dnešní dny. Již ve Starém zákonu se můžeme dočíst, že Ezaův vnuk Amalek byl 
jedním z nejhorších protivníků Izraele. Spor nabyl takového charakteru, že se už neda-
lo uvažovat o nějakém kompromisu. Boží válka proti Amalekovi nikdy neskončila a 
pokračuje z pokolení na pokolení (Ex 17,16). Také Edomité jsou potomky Ezaua a je-
ho vnuka Amaleka. Biblická proroctví označují Edomity za nejhorší a nejnebezpeč-
nější nepřátele Božího národa, jejichž vliv a cíl pokračuje z generace na generaci. Ná-
sledující pokrevní dynastie přišla z východu a od ní pochází orientální magie, stejně 
jako další dynastie, odvozená z Babylónu a pocházející od Nimroda. 

Pro ilumináty byla velice důležitá pokrevní linie Izmaelova. Z ní pochází mimořád-
ná elita, zkušená ve speciálně vyvinuté magii, vražedných technikách a podobných 
okultních praktikách. 

                                                 
62 Při okultních rituálech se skuteční rodiče dávají poznat.  
63 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 42. – Pozn. editora: Velmi 

pravděpodobně mezi ně patří i Afroameričan Barak Obama!   
64 Genesis 22,15-18. 
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Další pokrevní dynastie byly egyptsko-keltsko-druidského původu, z nichž se nako-
nec vyvinulo druidství. Dílo „A Book of the Beginning“65 od Geralda Masseye zkou-
má původ obyvatelstva Velké Británie a podrobně dokazuje, že tito lidé původně přišli 
z Egypta. Je důležité to zde připomenout, protože magie druidů na britských ostrovech 
je skutečně odvozena od egyptské satanské magie. Satanisté a čaroději celého světa 
spatřovali a spatřují ve Velké Británii svou rodnou vlast!66 

 
 
 

8. „Třináctá pokrevní dynastie“ a Antikrist 
 
Podle tiskové zprávy z Říma prezident a zakladatel Římského klubu, Aureilo Peccei, 

řekl, že pouze a jedině charismatický vůdce může vyvést svět ze sociálních a hospo-
dářských těžkostí, které ohrožují civilizaci. 

Mnohý by snad rád věřil, že následující informace jsou jen nesmyslným výplodem 
fantazie a proto je třeba hned upozornit, že jsme jimi postiženi naprosto všichni a že 
tomu bude tak dlouho, pokud jim budou věřit ilumináti. 

Jak již byla výše zmínka, je dogmatem satanského náboženství tvrzení, že Satan 
jednoho dne bude vládnout světu zcela otevřeně. Ilumináti za tím účelem pracují na 
zformování poslední a nejvyšší pokrevní dynastie, známé jako „třináctá pokrevní li-
nie“. Zřídí ji osobně Satan a je to ona, která jednoho dne zplodí světovládce. 

Již existují potenciální uchazeči o postavení světovládce, kteří museli všichni před-
stoupit před rady iluminátů. Právě ilumináti rozhodnou, kdo z nich nakonec bude svě-
tovládcem. Hlavní kandidát na místo světovládce údajně žije v blíže neznámé a přísně 
střežené vesnici poblíž Londýna a má být už brzy představen veřejnosti.67 

Vůdčí ilumináti připravují svého světovládce na trůn již po léta. Aby jej mohli ve-
řejnosti představit jako velkého spasitele, budou jej vydávat za ratolest z rodu Davido-
va, za přímého potomka Ježíše, Máří Magdaleny a jejich přímých následníků. Ilumi-
náti budou tvrdit, že Ježíš nezemřel na kříži a že se oženil. Dále budou lidi balamutit 
tvrzením, že se stal otcem a že jeho pokrevní linie dodnes existuje!68 

Při zkoumání nejvyšších úrovní satanismu se ukázalo, že pokrevní dynastie, kterou 
ilumináti vydávají za Ježíšovu, představuje ve skutečnosti velmi speciální a nejvyšší 
pokrevní linii (13. linii), která vzešla ze Satanovy setby.69 Při iluminátských rituálech 
se vždy zdůrazňuje, že „třináctá pokrevní dynastie“ představuje ďáblovu setbu. Bu-
doucí světovládce je Antikrist a vyjde právě z této „13. pokrevní linie“!70 

                                                 
65 University Books, Inc. New York 1974.  
66 Čarodějnictví není žádná vymyšlená pohádka. Nacházíme početné zdokumentované doklady o prak-

tikování čarodějnictví v Evropě i na celém světě. Je ovšem důležité podotknout, že ne všichni 
stoupenci čarodějnictví jsou současně satanisty, přestože čarodějnictví je bezpochyby součástí sata-
nismu.    

67 Tato informace pochází od několika myšlenkově kontrolovaných otroků iluminátů, kteří se pohybo-
vali na různých důležitých postech v blízkosti světovládce a později byli odprogramováni. 

68 Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, New York 1983.  
69 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 229.  
70 O „Satanově setbě“ není známo nic bližšího, protože „13. pokrevní linie“ svůj původ velmi pečlivě 

tají. 
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Antikrist bude vybaven veškerou Satanovou mocí. Jeho panství přinese nesmírné 
překvapení a lidé budou ohromeni. „Světový monarcha“ se svými stoupenci předloží 
světu různé religiózní artefakty jako např. „Mojžíšovy kosti“, archu úmluvy a chrámo-
vé předměty. Středem své říše udělá Jeruzalém a masmédia jej budou prezentovat jako 
obrovského hrdinu a proroka. Všichni protivníci světovládce budou nevybíravě uml-
čeni! 

„Třináctá pokrevní linie“ je odvozena z antiky a z kmene Dan. Bylo prorokováno, 
že se tento kmen stane černou ovcí národa Izraele a že se „rozhádá“ se všemi ostatními 
kmeny. Kmen Dan byl použit jako jistý druh setby Jidáše Iškariotského. Říše kmene 
Dan se v dějinách ukázala jako nejmocnější satanská pokrevní dynastie našeho světa. 
Nahromadila zde nesmírnou moc i bohatství, a vlastní již všechno, aby mohla Anti-
kristovi připravit cestu na tento svět. Jako pomůcku dezorientovaným čtenářům přiná-
šíme stručný přehled národa Izraele a kmene „Dan“. 

O Abrahámovi v knize Genesis (22,15-18) čteme, že mu Bůh požehnal a slíbil roz-
množit jeho sémě jako nebeské hvězdy. Dále Bůh pravil: „A ve tvém potomstvu do-
jdou požehnání všechny národy země.“ Boží slib pak byl ještě zopakován Abrahámo-
vu synu Izákovi a vnuku Jákobovi, jehož jméno bylo změněno na „Izrael“. Ten měl 
dvanáct synů, kteří se stali zakladateli dvanácti kmenů. 

 
Dynastie Izrael  

g)  RUBEN 
h)  SIMEON  
i)   LEVI 
j)   JUDA 
k)  ZEBULON 
l)   ISACHAR 
m) DAN 
n)  GAD 
o)  JOSEF 
p)  AŠER 
q)  NAFTALI 
r)  BENJAMIN  
K naplnění příslibu, daného Abrahámovi, pak uzavřel Bůh s potomky Izraelovými 

smlouvu a tím vytvořil základ národa, určeného službě Bohu. Za panování krále Da-
vida bylo založeno a upevněno království i kněžství. Po smrti krále Šalamouna se „ří-
še“ rozdělila na dvě části, na jižní království Juda s Jeruzalémem jako hlavním měs-
tem, a na severní království Izrael s hlavním městem Samaří. Po zmíněném rozdělení 
tvořilo severní království deset kmenů. Levité, kteří byli Bohem přikázáni k chrámové 
službě a žili mezi všemi kmeny, odešli po rozdělení říše do Judska (2 Pa 11,13-14). 
Kromě toho byl kmen Benjamin „propůjčen“ králi Judska (1 Kr 11,29 ad.). 

 
Obě království po rozdělení  

Rod Juda 
JUDA 
BENJAMIN 
LEVI  
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Rod Izrael 
RUBEN 
GAD 
SIMEON 
DAN 
ZEBULON 
NAFTALI 
AŠER 
ISACHAR 
MANASES 
EFRAJIM  
Je důležité upozornit, že v „dynastii Izrael“ už jméno Josef nebylo nadále přítomno 

a na jeho místo nastoupili oba jeho synové Efrajim a Manases (Gn 48,5). 
Za zmínku rovněž stojí, že po Jákobově smrti nepřešel „příslib“ automaticky na 

jeho syny, nýbrž na Josefova nejmladšího syna Efrajima, který se tak stal dědicem po-
žehnání Abrahámova (1 Pa 5,1; Jr 31,9). Z deseti kmenů, známých pod jménem „Izra-
el“, byl Efrajim kmenem vladařským. 

Po rozdělení šly obě říše vlastní cestou. Postupem času však králové i lid Izraele a 
Judska porušili ustanovení svého svazku s Bohem a propadli strašlivému pohanství. 
Proto Bůh obě říše potrestal; království Izrael (Efraim) dobyli Asyřané a Judsko Baby-
loňané. Obě království byla nejen vojensky obsazena, ale vítěz také přesídlil téměř 
všechno obyvatelstvo na své území – Izrael do Asýrie a Judsko do Babylónu.  

Po odvedení podmaněných Izraelitů do Asýrie byli příslušníci deseti kmenů proroky 
označeny za zbloudilé ovce Izraele. Podle svého zvyku se Asyřané snažili Izraelity 
v nové domovině asimilovat a mnoho z nich se také v asyrském obyvatelstvu beze sto-
py rozplynulo. Je ovšem třeba podotknout, že ne všichni Izraelité (Izrael) odešli do 
exilu. Po pádu Samaří se pak mnozí odebrali na jih a usadili v Judsku. 

Jak jsme již viděli, Bůh potrestal i Judsko. Král obnovené babylónské říše Nabucho-
nodozor v letech 598 až 586 př. Kr. nechal většinu obyvatel Judska přesídlit do Baby-
lónu. 

Roku 639 př. Kr. dobyl Babylón perský panovník Kýros a obyvatelům Judska dovo-
lil návrat; poté se skutečně zbytek obyvatel „domu Juda“ usadil znovu ve své staré do-
movině (Ezd 1,1; 3,2).71 V dějinách je tato skupina a její potomci známá pod jménem 
„Židé“.72 

Vraťme se však zpět do „Izraele“. Jak se zdá, asimilační politika Asyřanů nebyla 
zcela úspěšná, protože ne všichni příslušníci izraelitských kmenů se smísili s místním 
obyvatelstvem.73   

                                                 
71 Do Judska se vrátili rovněž členové kmene Benjamin. Když později r. 70 po Kr. císař Titus vyvrátil 

Jeruzalém, opustili Palestinu. Podle všeho se přidružili k Massagetům, kteří tehdy obývali jižní 
Rusko kolem Aralského jezera. Zakladatel ruské říše Rurik byl nejspíš potomkem Benjaminitů. 
Dále jsou zde náznaky, že Benjaminité byli praotci Normanů a islandských Vikingů. „Vlk“ jako em-
blém kmene Benjamin byl po staletí ve znaku Islandu.    

72 Viz např. židovský historik Joseph ben Mathitjahu (Flavius Josefus) a jeho dílo Židovské staro-
žitnosti. 

73 Židovský historik Flavius Josefus ve svých Židovských starožitnostech (např. kn. 11, kap. 5) ujišťuje, 
že se ještě v Kristových časech příslušníci deseti kmenů zdržovali za Eufratem.  



 33

Příslušníci kmene Dan zanechali svůj znak „orla“ po celé Evropě. Potomci tohoto 
kmene kontrolovali nejen rakousko-uherskou říši, nýbrž i Řeky, římské impérium a Si-
cambriány (= Sugambriány), tj. národ obecně známý jako Frankové.74 

Počátkem pátého století vyvolala invaze Hunů (potomků Mongolů) velké stěhování 
téměř všech evropských kmenů. Sicambriáni překročili Rýn, masově přicházeli do ob-
lasti zvané Gaul a usadili se v místech dnešní Belgie a severní Francie poblíž Arden. 

Je jistě zajímavé, že Sicambriáni si zachovali mnohé zvláštnosti včetně rituálů a tra-
dic z Asýrie, přestože se jejich předci s tamním obyvatelstvem nemísili. Mimo jiné 
stále ještě uctívali asyrskou bohyni Artemis ve formě Arduiny, „ochranné bohy-
ně“ Arden!75 

Dynastie, která následovala po Sicambriánech, se od té doby nazývá merovejská. 
Její počátky sahají do 5. století, kdy se Mérovée stal franckým králem. Na základě pra-
cí předních badatelů i dochované tradice se tvrdí, že Mérovée byl vybaven „nadlidský-
mi silami“ v důsledku toho, že jeho matku svedl jistý Biest (bestea… snad Satan?). 
Nebude na škodu zde znovu připomenout, že „třináctá pokrevní dynastie“ představuje 
„Satanovu setbu“. Mérovée i jeho potomci byli všichni okultisté, čaroději a mágové. 
Kromě toho se dokázali telepaticky dorozumívat a svými magickými a okultními prak-
tikami dosáhli ještě dalších nadpřirozených schopností. V hrobě Mérovéeho syna, krá-
le Childerika I., byly nalezeny předměty, užívané nejen při magických a rituálních 
úkonech, nýbrž i k uctívání Satana. 

Pokrevní dynastie Merovejců pochází přímo od Dagoberta II. a jeho syna Sigisberta 
IV. V důsledku příbuzenských sňatků tato dynastie zahrnuje rovněž Godfroie (Got-
tfrieda) de Bouillon, který r. 1090 dobyl Jeruzalém, stejně jako různé šlechtické a krá-
lovské rody minulosti i současnosti. Náleží k nim Blanchfort, Saint-Clair (v Anglii 
Sinclair) Montesquieu, Monpézat, Luisignan, rodiny Plantard, Habsburg-Lotringen 
(která má dodnes titul vévodové Lotrinští a králové Jeruzaléma), různé větve Stuartů, 
Medici a mnoho dalších. Všechny tyto rodiny a dynastie mohou tvrdit, že pocházejí od 
Merovejců. A neměli bychom zapomínat, že také mnohé královské domy Evropy patří 
k tzv. „černé šlechtě“. Tuto pokrevní linii šlechty lze vysledovat k Merovejcům, řím-
ským panovníkům i ke kmeni Dan. 

 
 
 

9. Prieuré de Sion 
 
Až do dnešních dnů ochraňují potomci kmene Dan „třináctou pokrevní linii“, kterou 

zplodil sám Satan a z níž má vyjít Antikrist, aby ovládl celý svět. Činí tak s podporou 
jedné z nejmocnějších a současně i nejtajnějších společností světa, která se objevovala 
pod různými jmény, avšak nejčastěji jako „Řád Sionu“. Tento tajný řád založil r. 1090 
Gottfried z Bouillonu.76 Řád se po staletí postupně měnil v to, co se dnes označuje za 
„Prieuré de Sion“. 
                                                 
74 Mnozí autoři se snažili hledat původ Sicambriánů (Franků) v antickém Řecku.  
75 Alexander Hislop, The Two Babylons or the Papal Worship, New Jersey 1959, str. 30. – Je také 

pozoruhodné, že se v Ardenách nachází hlavní světový stan spiklenců. 
76 Uvádí se, že „Prieuré de Sion“ začal roku 1188 používat podtitul „Rose-Croix veritas“. Srv. Michael 

Baignet, Richard Leigh a Henry Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, New York 1982, str. 160. 
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Řád „Prieuré de Sion“ je jedním z hlavních průkopníků Antikrista a od samého po-
čátku byl úzce propojen s „třináctou pokrevní dynastií“. 

„Prieuré de Sion“ se poprvé objevil při dobytí Jeruzaléma za křížových výprav a za-
ložení opatství „Notre Dame de Mont Sion“ v blízkosti města. Řečené opatství s mni-
chy mělo zvláštní pověření, které se nazývalo „Ordre of Sion“. 

Skupina mnichů z prvotního řádu byla vedena Merovejcem Ursem. Zpočátku jim 
bylo vyhrazeno místo v Orvalu (Francie), než se patrně rozhodli odejít do Svaté země. 
Zdá se, že tento řád pak měl moc rozhodovat o tom, kdo má v Jeruzalémě usednout na 
trůn. 
Řád je veden velmistry, jejichž jména patří k nejvýznamnějším v západní historii a 

kultuře. Jeho členové se nacházejí nejen mezi vůdčími ilumináty, nýbrž i v exkluzivní 
a úzce propojené síti rodin evropské šlechty včetně králů. 

Byli to rovněž členové „Prieuré de Sion“, kdo založili vojenský řád templářů, kteří 
se stali prvními celoevropskými bankéři, a rovněž se podíleli na založení rozenkruci-
ánů a zednářů. 

Ihned od vzniku řádu se příslušníci „Prieuré de Sion“ upsali hermetické magii, jež 
je druhem černé magie, má svůj původ u starých Egypťanů a je vylíčena v „Knize mrt-
vých“. Všichni členové „Prieuré de Sion“ byli a jsou ve styku s okultismem a esote-
rikou! 

Organizace „Prieuré de Sion“ pracuje výhradně za kulisami světových dějin a je od-
povědná za mnohé velmi významné historické události západního světa. Dnes za „Pri-
euré de Sion“ stojí ilumináti. Jsou nesmírně vlivní a ve světové i národní politice 
evropských států hrají velmi významnou roli. Organizace „Prieuré de Sion“ je spiklen-
ci velkoryse finančně podporována a v jejích řadách dnes najdeme vlivné lidi, činné ve 
všech oborech života jako např. v politice, hospodářství, masmédiích atd.  

 
 
 

10. Josef Mengele a hrůzný program „Vládce“ 
 
Mnohé informace v této kapitole pocházejí od bývalých iluminátů i od obětí myš-

lenkové kontroly, které se znovu rozpomněly na své dřívější prožitky. Jména těchto 
osob bohužel musejí zůstat utajená kvůli ochraně před pomstou a krutostí těch, kteří 
chtějí ujařmit a zotročit lidstvo. 

Jedním z nejlépe střežených tajemství a současně jedním z největších trumfů ilumi-
nátů je ultratajný program kontroly myšlení, zvaný „Vládce“. Zmíněný program je zá-
kladním kamenem nového světového řádu. Některými lidmi je označován také jako 
program „Loutky“. Dalším jeho jménem je „Imperial Conditioning“, pod nímž se celý 
program odvíjí. Stručně řečeno, jde o kontrolu myšlení lidí! 

Jedinci, kteří byli na „Vládce“ naprogramováni, pocházejí z řad tzv. „spáčů“. Mají 
v sobě uloženy „odpočívající“ povely k spáchání atentátů nebo jiných činů, které mo-
hou být kdykoli aktivovány na příkaz vůdců nového světového řádu.77 – Myšlenkově 
                                                 
77 Ilumináti disponují množstvím takových „spáčů“. Jde o velmi nebezpečné jedince, čekající pouze na 

příslušný povel! – Pozn. editora: Do této kategorie spadají i tzv. „šílení střelci“, po jejichž „nevy-
světlitelném“ činu vždy následuje mediální kampaň za zákaz soukromého držení střelných zbraní 
v USA, které je pro budoucí světovládce stále ještě nevyřešeným problémem. Je jasné, že ne vždy 
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kontrolované otroky „Vládce“ je velmi obtížné vypátrat mj. i z toho důvodu, že na-
prostá většina lidí o jejich existenci vůbec neví! 

Nejvýznamnějším programátorem tohoto tajného projektu byl dr. Josef Mengele, je-
den z nejbezohlednějších lidí moderní doby. Bez přehánění si zaslouží titul vynálezce 
programování „Vládce“. 

Jak jsme již výše viděli, americká tajná služba ve spolupráci s Allenem Dullesem po 
válce pod kódovým označením „Operation Paperclip“ propašovala do Spojených států 
mnoho nacistických vědců i významných režimních funkcionářů. Přestože projekt pro-
bíhal pod nejpřísnějším utajením, byli tito nacisté klidně zasvěceni do psychochemic-
kých experimentů CIA. Stáli na počátku projektu MK-Ultra a zabývali se tam pokusy 
s kontrolou myšlení. K projektu MK-Ultra se ještě dostaneme v následujících kapito-
lách. 

Na konci druhé světové války převzala CIA také kontrolu nad dr. Mengelem.78 Byla 
pověřena úkolem vytvořit pro veřejnost zdání, že zbytek svého života tráví kdesi v Již-
ní Americe. Je sice pravda, že Mengele opravdu pobýval také v Brazílii, Argentině a 
Paraguay, ale CIA a další pro ilumináty pracující skupiny záměrně rozšiřovaly mnoho 
dezinformací o jeho skutečném životě. 

Poté, co se některým pátračům podařilo r. 1985 dostat velmi blízko k Mengelemu, 
CIA pustila do světa vymyšlený příběh o nalezení jeho mrtvoly v brazilském Embu. 
Dezinformační specialisté iluminátů veřejnosti namluvili, že DNA nalezené mrtvoly 
v Embu je shodné s DNA Mengeleho syna Rolfa. Josef Mengele byl úředně mrtev a 
pátrání po něm zastaveno. 

Pod dohledem Lékařského institutu císaře Viléma v Berlíně provedl Mengele ne-
spočetné experimenty v oblasti kontroly myšlení na tisících dvojčatech i jiných nevin-
ných lidech. Na experimentech kontroly myšlení dr. Mengeleho i na dalších pokusech 
toho druhu Institutu císaře Viléma se podílely důležité nadace iluminátů. 

Jako lékař koncentračního tábora Osvětim měl dr. Mengele příležitost k zneužívání 
tisíců nevinných lidí pro své experimenty. Jedním z jeho nejdůležitějších badatelských 
úkolů bylo mj. zjistit, kolik bolesti mohou různí lidé vydržet. Konečným cílem byla 
možnost „vytvoření“ co nejdokonalejšího otroka kontroly myšlení. Příslušné výsledky 
experimentů byly sestavovány do zvláštních tabulek tak, aby ilumináti okamžitě věděli, 
kolik trýzně (i slasti) je na základě určitého trauma pro daného člověka zapotřebí k je-
ho přeměně v myšlenkově kontrolovaného otroka.79 

Když se pak světová válka blížila ke konci, byl Mengele skutečným mistrem v mu-
čení, kterým se lidé stávali poddajnými.80 

Dr. Josef Mengele zmizel z Osvětimi v lednu 1945, tedy ještě několik měsíců před 
tím, než v Třetí říši vypukl závěrečný chaos. Ilumináti jej bez vyvolání rozruchu do-
pravili do Spojených států. Jeho mimořádné znalosti programování lidského mozku, 
kterých nabyl při hrůzných experimentech na tisících dětí v koncentračním táboře, na-

                                                                                                                                                         
jde o čin „spáče“, ale jistě není náhoda, že zdaleka nejčastější jsou takové případy právě ve Spo-
jených státech.     

78 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 
41.  

79 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 56. 
80 Výsledky Mengeleho bádání byly spojenci zabaveny a dodnes jsou drženy v tajnosti!   
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šly nyní obrovské uplatnění jako důležitý prostředek k vytváření nového světového 
řádu.81  
Část programu „Vladař“ byla zahájena v padesátých letech. Ultratajný program pro-

bíhal za mnohostranné účasti a podpory nejvyšších míst CIA, amerického letectva, ná-
mořnictva, armády a různých dalších služeben iluminátů. Je zde však třeba podotknout, 
že mnozí lidé na programu spolupůsobili a že se zneužívalo jejich schopností, aniž by 
v nejmenším tušili, o co ve výzkumu skutečně jde a jaké cíle opravdu sleduje. 

Když se programování „Vladař“ rozbíhalo, byli všichni jeho vedoucí muži iluminá-
ty. Čtyři hlavní programátoři, kteří dohlíželi na všechny ostatní experimenty, byli zná-
mí pod jmény dr. Green (dr. Josef Mengele), dr. White (dr. Ewen Cameron), dr. Black 
(dr. Ed Hummel) a dr. Blue (dr. Heinrich Müller).82  

Mozek otroka „Vladař“ je krok za krokem programován přesně jako computer. Me-
toda spočívala v tom, že se do mozku zabudoval určitý druh „computeru“, který pak 
sám všechno interně řídil. 

Program kontroly myšlení „Vladař“ rozštěpuje psýchu člověka na dvě rozdílné 
osobnosti! Během programování jsou do dotyčného projektovány různé vrstvy, čímž 
se v něm vytvoří dvě různé osobnosti, „alternate personalities“, neboli stručně řečeno 
„existence“.83 

Otrok „Vladaře“ má ve svém mozku interní svět, v němž musejí žít stovky „existen-
cí“. Každá „existence“ otroka „Vladaře“ pak má dva různé světy – externí svět reality 
a vlastní svět interní psychopatické fikce. Následkem naprogramování se dotyčné 
osobě zdánlivý svět jeví realističtěji než svět skutečný. 

Každá „existence“ je pouze drobnou obětí ďábelského systému. Žádná z nich ne-
představuje „celek“, nýbrž pouze malé kolečko ve velkém soukolí. Proto je přirozeně 
pro tak nepatrné kolečko v „převodovce“ s tisíci koly velmi obtížné nějak povstat proti 
svému utlačovateli.“ 

„Existencím“ v systému „Vladař“ není dovoleno vydat se jinou než přikázanou ces-
tou. Pokud by se pokusily prchnout z vykázané „oblasti“ svého mozku, budou kon-
frontovány s pastmi, bludišti, tunely a démony. 

Důvod úspěchu kontroly myšlení programem „Vladař“ spočívá v tom, že lze vytvá-
řet různé „existence“, které mohou přebrat tělo v různý čas, aniž by se navzájem znaly. 
Každá „existence“ dostane od programátorů určitý kód. Ten může být podle potřeby 
spuštěn a do popředí se dostane odpovídající vázaná část paměti. 

Existuje mnoho různých „existencí“. Programuje se např. speciální „existence“, kte-
rá z lidí udělá atentátníky, a nazývá se „existence delta“. Modely delta jsou otroci, 
jejichž jedinou úlohou je vraždění lidí. John F. Kennedy i jeho bratr, Marilyn Monroe, 
Martin Luther King a mnoho dalších byli zavražděni atentátníky „delta“.84 Metoda 
myšlenkové kontroly outsiderů k vykonání špinavé práce pro spiklence téměř znemož-
                                                 
81 Fritz Springmeier kontaktoval jednu iluminátskou oběť dr. Mengeleho, která byla v koncentračním 

táboře naprogramována a později přes Kanadu propašována do USA za součinnosti některých zrád-
ných jezuitů, kteří pracovali pro ilumináty. Když se dotyčná osoba dostala do Spojených států, 
dr. Mengele tam již pokračoval ve svých výzkumech, avšak pod novým jménem dr. Green.  

82 Tj. dr. Zelený, dr. Bílý, dr. Černý a dr. Modrý. 
83 „Existence“ je odštěpená část paměti, která má jinou identitu. Tyto rozdílné osobnosti (Multiple 

Personalities neboli MPD, zvané také Dissociative Identity Disorder) jsou pak mozkem pokládány 
za oddělené osoby.   

84 Způsobené trauma vyvolá v člověku určitý druh duševního „roztříštění“. 
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ňuje odhalení skutečných zákulisních původců, a to zvláště tehdy, když vyšetřujícími 
úředníky jsou rovněž příslušníci iluminátů, jak tomu bývá ve většině případů. 

Další „existence“, užívaná ke špionáži a vydírání, je známa pod jménem „be-
ta“ (sexuální otroci). Otroci „beta“ jsou programováni k užívání svého charisma, šar-
mu a umění svádět. Političtí vůdci a ministři bývají často uváděni do kontaktu s „be-
tou“, aby mohli být v případě potřeby vydíráni. 

K vyvolávání různých osobností v člověku používá program „Vladař“ kontroly 
myšlení, spočívající na traumatickém zážitku. Programování každého jednotlivého 
otroka „Vladaře“ probíhá na základě specifického druhu trauma.  

V důsledku traumatického zážitku si lidský duch v zraněné paměti vytvoří kolem 
něj „stěny“, které pro člověka představují jistý druh obranného štítu. Tím jsou ovšem 
chráněni i programátoři a vlastní osobnost dotyčného neví, co se s ní v podvědomí děje. 
Tajný ochranný štít zase umožňuje otrokům programu relativně normální život, aniž 
by byli svými bližními odhaleni. Naprogramovaní otroci „Vladaře“ jsou ve všech mož-
ných povoláních a profesích. Konečným cílem programování je vytvoření lidí, kteří by 
byli na veřejnosti prakticky nenápadní, ale kdykoli by mohli být podle potřeby svými 
programátory aktivováni k vykonání nějakého úkolu pro satanskou hierarchii. 

Přestože se varianty programování „Vladař“ provádějí na dospělých osobách, myš-
lenková kontrola na základě trauma, vedoucí k naprogramování rozštěpené osobnosti, 
se obvykle dělá již s dětmi pod šest let. Bývalý iluminát Cisco Wheeler byl nejen pro-
minentním členem spiknutí, ale také posloužil jako spoluautor knihy „Program ilumi-
nátů používaný k nezjistitelnosti totálně myšlenkově kontrolovaného otroka“.85 Ujiš-
ťuje, že programování dětí ve věku od pouhých několika měsíců do šesti let „Vláda-
řem“ není žádná náhoda. Hlavní myšlenka takového postupu spočívá v „používá-
ní“ dětí, které jsou ještě snadno ovlivňovatelné. Je-li již dítě vychováno určitým způso-
bem, je velmi obtížné později jeho osobnost znovu změnit. 

Podle Cisco Wheelera je třeba důsledně rozlišovat mezi „otroky podle programu 
Vladař“ a „otroky hierarchie mimo něj“! Důvod k takovému rozlišování spočívá v tom, 
že nejsou naprogramováni stejným způsobem. Pro otroky „Vladaře“ iluminátů se při-
pravuje programování dítěte ještě před jeho narozením. Z perspektivy iluminátů je tře-
ba konstatovat, že jejich příslušné plány s určitým dítětem se zabývají jeho postavením 
v hierarchii. Dítě se tedy vychová podle příslušných rituálů a jeho další život bude 
určen výhradně a jedině k temným plánům iluminátů. Vytvářejí se tím myšlenkově 
kontrolovaní otroci, kteří mají plnit určité úlohy v hierarchii. Proto jsou naprogramo-
vání „multifunkčně“ a bývají obvykle používáni k programování dalších otroků. Ilu-
mináti programují tak velké množství dětí proto, že potřebují pomoc svých stoupenců. 
Dnes jsme již vstoupili do stadia, kdy se provádí programování d r u h é  a  t ř e t í  g e -
n e r a c e  m y š l e n k o v ě  k o n t r o l o v a n ý c h  o t r o k ů ,  a  n o v é  p r o g r a m o v á -
n í  j i ž  v e d o u  t é m ě ř  v ý h r a d n ě  s a m i  d ř í v e  n a p r o g r a m o v a n í .86 

„Otroci Vladaře“, kteří neslouží hierarchii iluminátů, jsou pro spiklence postradatel-
ní a užívají se pouze jako sabotéři, drogoví kurýři, „chovná zvířata“ apod.  

                                                 
85 V originále The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable Total Mind Controlled Slave, 

(Clackamas 1996).  
86 Srv. Fritz Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable 

Total Mind Controlled Slave, Clackamas 1996. 
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Cisco Wheeler nás ve své knize rovněž informuje o původu těchto lidí. Podrobně 
píše o rodičích z třetího světa, kteří své děti z nouze prodávají, stejně jako o institucích, 
zabývajících se adopcí, od nichž ilumináti získávají potřebné „objekty“. Mnoho dětí 
žije v ústavech sociální péče, v sirotčincích, u adoptivních rodičů nebo opatrovníků. 
Protože děti vyrůstají pod dohledem cizích dospělých, bývají rovněž často prodány ilu-
minátům, čímž se z nich stávají vyměnitelní, myšlenkově kontrolovaní otroci. Mnohé 
děti, určené k zneužití programem „Vladař“, pocházejí od satanských „pěstitelů“. V ta-
kovém případě jsou to obvykle vybrané ženy s naprogramovanou osobností. Všem se 
říká, že obětování vlastního dítěte Satanovi je pro ně nejvyšší ctí, a proto také existuje 
jen nepatrný odpor proti takové praxi. Některé z těchto žen jsou dokonce držené v za-
jetí a slouží pouze jako rodičky.  

Již jsme si výše řekli, že programování každého otroka „Vladaře“ se odvíjí na zá-
kladě děsivého prožitku (trauma). Jedním z osvědčených prostředků je vyvolaný před-
časný porod. Tato metoda je velice důležitá, protože takové dítě je zpravidla trauma-
tizováno již přirozenou cestou… Díky takové praxi mohou programátoři později mno-
hem snadněji dosáhnout svého cíle. Předčasně vyvolaný porod udělá z dítěte bojovnou 
povahu. Nemá-li dotyčné dítě pevnou vůli resp. instinkt k přežití předčasného narození, 
nebude rovněž ani později bojovat, aby přežilo trýzeň programování. Samozřejmě že 
ne každé dítě přichází na svět jako předčasně narozené, ale takových případů je mimo-
řádně mnoho, protože jde o preferovanou metodu programování. 

Ženy, jejichž budoucí děti jsou určené k naprogramování, jsou během těhotenství 
rovněž silně traumatizovány. Slouží k tomu řada různých způsobů traumat, která sou-
časně ovlivňují i ještě nenarozené dítě. 

K vyvolání bojovné povahy jsou některé děti ještě v matčině lůně trýzněny tenkými 
jehlami a je jimi zraňována každá část těla plodu. 

Když se pak takto preparované dítě narodí, postarají se ilumináti o to, aby první 
osobou, kterou spatří resp. vnímá, byl asistent programování. Příštích osmnáct měsíců 
pak programátor jedná s dítětem láskyplně a jeho předstírané chování i tón hlasu jsou 
to jediné, co k dítěti v tu dobu pronikne. Tak se přirozeným způsobem vyváří pouto 
mezi ním a programátorem. Těsný a zdánlivě láskyplný vztah mezi dítětem a člově-
kem, který se dopustil počátečního zneužití, je nezbytným předpokladem k naprogra-
mování úspěšného rozpolcení osobnosti po počátečním traumatu. 

Rozštěpení ducha se navozuje tím, že je dítě konfrontováno se dvěma neslučitelně 
protikladnými postoji svého programátora. Poté, co bylo zahrnováno láskou a pozor-
ností, je mu náhle všechno dobré a krásné odebráno. Dítě je zavřeno v kleci a týráno 
elektrošoky. Jeho smysly a city se záměrně přetěžují tak dlouho, až je nakonec zcela 
necitelné a bezcitné. Dítě trpí hladem a je drženo ve vlhku a chladu. Když pak po všem 
tom utrpení konečně zase uvidí svého milovaného „mistra“ (obvykle po 42 až 72 hodi-
nách), radost z toho potlačí v jeho vědomí vzpomínky na vytrpěnou trýzeň. Zdá se mu, 
že přišla pomoc. V tomto okamžiku však programátor ukáže svou dosud skrývanou 
obludnou stránku. Chce-li se dítě s věcí vypořádat, musí si vytvořit jinou osobnost. Pů-
vodně laskavý opatrovatel se změnil v jeho největšího nepřítele. Dítě nedokáže navzá-
jem sloučit oba extrémy svého programátora, tj. zdánlivě láskyplného ochránce i nej-
krutějšího mučitele. Osoba, k níž mělo největší důvěru, je současně tou, které se nejvíc 
obává. 
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Dalším krokem je test úspěšnosti experimentu a obvykle se provádí, když dítě do-
sáhne osmnácti měsíců. Zkoumá se, zda oběť dokáže svou osobnost natolik rozštěpit, 
aby se mohlo začít se speciálním programováním.87 

Úvodní i hlavní trýznění k trvalému rozštěpení paměti se s mnoha dětmi provádí 
(přesněji řečeno páchá!) v Kalifornii na letecké základně, která byla oficiálně vybudo-
vána k testování „nových zbraní“.88 Většina z těchto „nových zbraní“ však slouží k vy-
tváření co největšího počtu lidských robotů. 

Na zmíněné základně programu „Vladař“ jsou v obrovském hangáru klece, dost 
velké právě jen k „uskladnění“ dítěte. Podle počtu lidí, pracujících v hale, lze odhad-
nout množství dětí na dva až tři tisíce!   

Protože v lidském mozku existuje vrozený obranný mechanismus, štěpící osobnost, 
musí být mučení pro dítě tak silné, aby je už nemohlo snášet. Dítě pak v důsledku trýz-
nění opustí svou „starou“ osobnost a probudí se v něm osobnost nová, aby mohlo vést 
umělý a snesitelný život.  

Když je proces štěpení osobnosti zahájen, dá se jen velice těžko zastavit. Jde o po-
dobný jev jako štěpení atomu při nukleární reakci – postupuje již dál sám od sebe! 

Tisíce kovových klecí na základně jsou napojeny na proud, takže děti v nich mohou 
být kdykoli vystaveny elektrickému šoku za účelem již zmíněného rozštěpení osob-
nosti.89 Zrůdné klece se odborně nazývají „Woodpecker Grids“. Je-li použito vysokého 
napětí, spatří oběť světelný záblesk. Později se jej používá jako jistého druhu hypnózy, 
aby se dítě domnívalo, že dospělo do jiné dimenze. Dlouhý pobyt v takové kleci 
(„Woodpecker Grids“) je trauma, jehož ilumináti s oblibou užívají. Zneužívání dítěte 
je zásadně co možná nejbrutálnější, aby vzpomínky na něj byly rovněž pokud možno 
nejtraumatičtější.    

K působení na podvědomí se rovněž používá projekčních přístrojů a vzhledově se 
podobají triedru. Jediný rozdíl je v tom, že zde v každém okuláru běží jiný film. Pravé 
oko tak vnímá pozitivní filmy, jako jsou např. rodinné příběhy, pohádky a podobně, 
zatímco levému oku se současně ukazují horory, hrůzné scény, pornografie a záběry ze 
satanských obřadů.90 

                                                 
87 K rozštěpení osobnosti dítěte se před dosažením pěti let zavírají do místnosti s pavouky a hady. 
88 Srv. Fritz Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable 

Total Mind Controlled Slave, Clackamas 1996.  
89 Elektrošoky rovněž slouží k izolování trauma během programování. Otroci jsou pod neustálou přís-

nou kontrolou a jestliže to po nich jejich „mistr“ žádá, sami si takový šok způsobí.   
90 Používání takových hrůzných záběrů z obřadů je jedním z mnoha důvodů, proč se satanské rituály 

filmují. Mj. o tom svědčí případ Dutroux v Belgii. – Pozn. editora: Předvádění „negativních“ filmů 
l e v é m u  oku jistě není zvolené náhodně. Jean Vaquié se jednou velmi originálně vyjádřil o inter-
nacionálním jazykovém uspořádání, které všechny tzv. „pokrokové“, „revoluční“ a „komunistic-
ké“ počiny označuje za „levé“ a naproti tomu všechno trvalé, protirevoluční a antikomunistické 
označuje shodně za „pravé“ resp. pravicové. K tak shodnému uspořádání, které bylo asi sotva zave-
deno vědomě a mnohem spíše vzniklo spontánně, jistě nedošlo bez Božího zásahu, míní Vaquié. 
„V symbolice naší víry je pravice stranou s p á s y ,  z a s l í b e n í ,  v y v o l e n í  a  m o c i . Je to 
strana vyvolených druhého zázračného rybolovu po vzkříšení: ‚Ježíš jim řekl: Děti, nemáte něco 
k jídlu? Odpověděli: Nemáme! Řekl jim: Vhoďte síť na p r a v o u  s t r a n u  lodi, tam ryby na-
jdete. … Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb a bylo jich sto padesát tři; a ač jich 
bylo tolik, síť se neprotrhla.‘ (Jan 21,5-11). Síť zde představuje Církev a sto padesát tři ryby zná-
zorňují vyvolené. Pravice je také stranou spásy: ‚Hospodina stále před oči si stavím, je mi p o  
p r a v i c i , nic mnou neotřese.‘ Pravice je rovněž stranou zaslíbení: ‚Jenž je n a  p r a v i c i  Boží, 
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K traumatizování obětí se kromě toho používá cvičených psů, opic i dalších zvířat. 
Dále se při programování aplikují drogy spolu s tzv. „psychedelickou hudbou“. Zde 
jsou některé z cílů, jichž se aplikováním drog při programování mj. dosahuje: 

a) lidé jsou přiváděni do transu, 
b) působí se jim bolest, 
c) vyvolává se tzv. „out of body experinces“ (prožitky, při nichž duše opouští tělo), 
d) zesiluje se trauma, 
e) vštěpuje se existence, setrvávající v žádoucím rozpoložení, 
f) redukují se paměťové schopnosti.  
Jedna z obětí myšlenkové kontroly si vzpomíná, jak se dr. Green objevil s chladným 

úsměvem a se sedmikráskou v ruce. Postavil se před jedno dítě a začal odtrhávat jed-
notlivé lístky se slovy: „Love you, love you not, love you, love you not!“ To přivádělo 
dítě k šílenství, protože vědělo, že poslední lísteček znamená jeho smrt. „Nemilova-
né“ dítě pak bylo usmrceno obzvlášť krutým způsobem; ostatní programované děti 
musely přihlížet, jak je oběť zaživa stahována z kůže.91 

Programování podle „Vladaře“ se také provádělo v jedné velké nemocnici na jihu 
Kalifornie, která byla střežena příslušníky US-Marine. Ve zvláštním oddělení s beto-
novými podlahami byly na stropě zavěšené klece. Některé z nich se používaly pro opi-
ce, ale mnohé sloužily k „uskladnění“ programovaných dětí. 

V Kalifornii je ostatně celá řada pohřebních ústavů, vedených resp. kontrolovaných 
ilumináty, a mj. slouží k vytváření tzv. „trauma z ohně“. V těchto zařízeních jsou děti 
nuceny sledovat, jak jsou jiné děti – které předtím dobře znaly – za živa páleny v peci 
krematoria. Vysokým žárem se tělo dítěte rychle zpopelní, ale zachová si původní tvar. 
Úmyslně vytvořený závan vzduchu pak způsobí, že se popel rozpadne. Dítě které celé-
mu procesu musí přihlížet, vnímá žár pece a slyší zoufalý křik oběti, je již navždy trau-
matizováno.92 Ohňové trauma se užívá tak ďábelským způsobem proto, aby si přihlíže-
jící dítě představovalo, že se samo rozpouští v žáru pece. Trauma je pak základem pro 
„stádium rozpuštění“. Při programování jde o to, aby se otrok sám „rozpustil“, jakmile 
k tomu dostane příkaz. Pak je již možné jej naprogramovat a exaktně mu vštípit všech-
no, co má udělat.  

Některé děti jsou nuceny zabíjet lidi, kterých se pak užívá při rituálech, a současně 
to znovu slouží k vyvolávání traumatických zážitků. 

Děti ve věku od čtyř do čtyř a půl roku se obvykle umisťují ve zvláštním izolova-
ném zařízení, kde pak jsou příslušně programovány. Na stůl se např. postaví bedna 
z cedrového dřeva s nápisem „Doctor’s Box“ a pak jsou jejím hlídáním pověřeny dvě 
děti, jejichž programování již pokročilo. Jiné („nahraditelné“) děti jsou zase navedeny 
dostat se do místnosti a pokusit se zmocnit bedny. Děti, které bednu střeží, jsou vyba-
veny ostrými noži a přísným rozkazem zabít každého, kdo by se pokusil předmětu 

                                                                                                                                                         
když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.‘ (1 Petr 3,22). Pravá strana je starou 
napraveného lotra: ‚S ním pak ukřižovali dva lotry, jednoho po jeho pravici a druhého po levi-
ci.‘ (Mk 15,27). Církevní tradice potvrzuje, že se ten dobrý z nich nacházel po Kristově pravici. Co 
se týče levice, ta je už od dávnověku – v souladu se slovním významem – stranou zla.“ (Vaquié 
1987, str. 6.)        

91 Fritz Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable Total 
Mind Controlled Slave, Clackamas 1996, str. 371. 

92 Tamtéž, str. 200. 
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zmocnit. Jestliže hlídající děti svěřené úloze nedostojí, jsou buď dále programovány, 
nebo se samy stávají „nahraditelnými“.93 

Jakmile je dosaženo té míry poslušnosti, že jsou děti ochotné pro svého programá-
tora i zabíjet, vyvolává se v nich klaustrofobické trauma umístěním do úzké hluboké 
jámy a pod. Pak se jim udělují různé rozkazy jako např. „řízni se“, „dej si sám elektro-
šok“ a podobné způsoby sebemrzačení. Trýznění těsným prostorem funguje zpravidla 
velmi dobře, tzn. že si existence samy působí značnou bolest. 

Jakmile dítě dosáhne pěti let, je už jeho vůle zničena. Namísto tvora s vlastními ná-
zory a postoji je zde nyní manipulovatelný a zcela závislý otrok. Všechny jeho slabiny 
i přednosti jsou zafixovány a poté je rozhodnuto o místu dítěte ve společnosti. Ve 
zvláštním deníku se zaznamenává, co je úlohou dotyčného dítěte a jakou funkci bude 
mít pro ilumináty. 

Jedno z největších tajemství, které je ovšem mnoha existencím otroků tajeno, spo-
čívá v tom, že je systém démonizuje ještě jako nenarozený plod. Příprava jedince na 
programování totiž obsahuje i možnost démonizace osoby. R o d o v é  s a t a n s k é  r o -
d i n y  p r o p a d l y  S a t a n o v i  a  j e j i c h  d ě t i  n á l e ž e j í  ď á b l o v i  takovým 
způsobem, jakým mu (nerodové) děti nepatří.  
Část programování rodových satanských potomků spočívá v projektování démonic-

kých sil do příslušné osoby a v účasti na krvavých rituálech k přivábení nejmocnějších 
démonů. Obřady, sloužící k takovému démonizování plodu, se nazývají „rituály Mo-
ondchild“. Vytvoření takových „Moondchilds“ (Měsíčních dětí) v iluminátstvu zahr-
nuje nejvyšší stupeň magie kruhu černých iluminátských mágů. Ti jsou zase ve spojení 
s určitým programováním individua. Základní myšlenka za takovým „Moonchild“ je 
postavena na představě, že pomocí černé magie lze polapit perfektní duši. V těchto 
vysokých stupních magie se vždy vyžadují krvavé a lidské oběti. 

Je důležité vědět, že kontrola myšlení je trvalou součástí života dítěte satanských 
iluminátů a nikdy se již zcela nezbaví zneužívání! Na fyzickém těle hierarchických 
otroků „Vladaře“ není toto zneužívání tak viditelné jako u otroků, kteří nepocházejí 
z elity iluminátů. Příslušníci iluminátů zažívají v podvědomí stejně mnoho traumat ja-
ko ostatní otroci, avšak jejich kontrolování i jizvy po trýznění jsou mnohem lépe skrý-
vány. Těmto dětem se často dostává příjemných zážitků i pohovorů, které je přesvěd-
čují o příslušnosti k elitě.94 

Trýznění programem „Vladař“ je ilumináty považováno prostě za určitý druh školy 
k rozvíjení lidských vloh. Programovaní jedinci mají pouze fungovat podle určitého 
„plánu“ a podřídit se danému systému. Malují se jim obrazy budoucnosti a dostanou 
klíčové slovo, uložené v jejich podvědomí, jímž se jim v kritický moment znehybní 
svalstvo. Neustále se jim vemlouvá: „V každém z nás je prastará síla, která bere, pra-
stará síla, která dává. … Tou silou jsme byli utvářeni… naplň svůj osud!“ 

 

                                                 
93 Tamtéž, str. 371. 
94 Tento odstavec by si měl každý – a především křesťan – pozorně přečíst ještě jednou a raději dva-

krát. Jasně z něj vyplývá, že všichni, jak nejnižší služebníci, tak i členové elity satanských iluminátů 
jsou o t r o k y  jedné a téže temné síly – Satana. A protože Satan je „lhář a otec lži… poněvadž 
v něm pravdy není“ (Jan 8,44), trýzní a obelhává i své nejvěrnější služebníky. Jediný z á s a d n í  
r o z d í l  tedy spočívá v tom, že na věčnosti budou první souzeni jako oběti, druzí jako vědomí 
svůdci a pachatelé zla; pozn. editora.        
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11. Vůdčí iluminátské rodiny 
 
Kdo tedy jsou přední iluminátské rodiny a kdo jejich spojenci? Pro badatele v ob-

lasti satanismu je opravdu velice obtížné a současně nebezpečné pátrat po různých 
mocných rodinách, které patří k iluminátům. A to přirozeně hlavně proto, že stoupenci 
satanismu podnikají všechno možné k zakrytí svých stop před veřejností. 

Fritz Springmeier, který se již po léta zabývá naší tématikou, uvádí následující jmé-
na – Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Bundy, Onassis, Kennedy, 
Collins, Freeman, Astor a Li.95 

Podle Springmeiera spolupracují s předními iluminátskými dynastiemi tyto mocné 
rodiny – Morgan, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Guggenheim, Oppenheim, Grey, 
Sinclair, Schiff, Solvay, Oppeheimer, Sassoon, Wheeler, Todd, Van Duyn, Taft, Wal-
lenberg, Clinton, Habsburg, Goldschmidt a mnoho dalších. 

Springmeier přirozeně netvrdí, že každý s takovým příjmením patří ke spiknutí. Ně-
kteří z těch lidí sami nevědí, co se ve světě skutečně děje. 

 
a) rodina Rothschildů 
 

Rothschildové jsou s ilumináty úzce propojeni již od samého počátku své historie. 
Po odhalení bavorských iluminátů se okultní velmoc, skrytě řídící evropské tajné spo-
lečnosti, změnila v „karbonářství“, zvané Alta Vendita, které řídil Karl Rothschild. 

Rothschildové mají velice mnoho rodinných příslušníků, patřících do „třinácté po-
krevní linie“!96 Je třeba mít stále na paměti, že vlastní okultní moc dynastie Rothschil-
dů pochází od jejich skrytých předků. Každopádně je dobré všímat si také jmen jako 
Bauer, Sassoon a mnoha dalších příjmení. 

Známý předek této bankéřské rodiny, Mayer Amschel Bauer, byl lichvářem a smě-
nárníkem ve Frankfurtu nad Mohanem. Kromě jiného spravoval majetek hessenského 
kurfiřta Wilhelma a protože také obstarával převody peněz pro knížete za francouzské 
revoluce, domohl se nesmírného bohatství. 

Protože Amschel Bauer zavěsil nad vchod do své kanceláře červený štít se Šala-
mounovu početí (Magen David) k poctě východních Židů, změnili si Bauerové rodinné 
jméno na „Rothschild“.97 Je rovněž důležité zde připomenout, že Šalamounova pečeť, 
hexagram neboli Davidova hvězda má silné okultní kořeny. Dnes se užívá za symbol 
státu Izrael, přestože je n e ž i d o v s k é h o  p ů v o d u ! Hexagramu (šesticípé hvězdy) 
užívala mnohá antická náboženství a byl mj. symbolem Molocha, Aštoret a dalších 
božstev. Sloužil rovněž k znázornění Saturna.98 Podle všeho užíval tohoto symbolu 
král Šalamoun a po něm se nazývá „Šalamounovou pečetí“. Později na něj jako na ma-
gický symbol navázala židovská kabbala (neboli okultismus, což znamená totéž). Roz-
šířením kabbalistů se pak hexagram stal symbolem židovské identity, přestože okultní 
kroužky velmi dobře znají jeho pravý původ. Užití hexagramu jako rodinného znaku 

                                                 
95 Bývalí členové iluminátů tento výčet třinácti rodin potvrdili. 
96 Be Wise as Serpents, Lincoln 1991, str. 621. 
97 Rodová linie Bauerů trvá i dnes. – Pozn. překl.: V dobové němčině „das rothe Schild“ = červený 

(rudý) štít, tedy „Rothschild“.  
98 Šesticípá hvězda je považována za souznačnou s orientálním symbolem Jin a Jang; představuje 

luciferský princip snahy o uvedení dobrého i zlého do rovnováhy.  
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Rothschildů naznačuje jejich účast na židovském kabbalismu. Mnozí Židé se ovšem 
nezajímají o vypátrání okultního pozadí své tak milované Davidovy hvězdy (Magen 
David“). Král David ostatně neměl s okultním hexagramem nic společného!99 

Mayer Amschel vybral svým synům pouze ženy z vlivných iluminátských rodin a 
stejně tak uzavíraly sňatky všechny jeho dcery s významnými iluminátskými bankéři. 
Šlo tedy o tentýž obyčej jako ve vladařských rodech: ženili a vdávaly se výhradně me-
zi sebou. Jeho synové jsou známi pod společným jménem „pět frankfurtských“ a stali 
se státními bankéři v pěti evropských zemích. 

Soukromá politicko-finanční informační služba, vytvořená již prvním z Rothschildů, 
jim umožnila položit základ kolosálního bohatství. Zakladatel pařížské větve, James 
Rothschild, udělal ze svého domu vůdčí banku Evropy tím, že podporoval francouzské 
panovníky od Ludvíka XVIII. po Napoleona III. Rothschildové se stali bankéři proti-
napoleonské koalice. Tajemství jejich úspěchu spočívalo v tom, že dokázali provádět 
fiktivní finanční transakce mezi Anglií a jejími spojenci v časech, kdy transport vět-
ších částek na takovou vzdálenost byl velmi riskantní. 

Podíváme-li se blíže na všechny minulé války v Evropě, musíme zde konstatovat, 
že vždy končily rovnováhou sil. V každé takové válce se etablovala nová mocenská 
základna dynastie Rothschildů. Ti manipulovali národy do té míry, že dokázali podle 
potřeby sesadit a nahradit jiným např. krále, který by vybočoval z řady. Výsledek kaž-
dé války byl vždy závislý na právě daném financování. Při studiu historie státního za-
dlužení jednotlivých národů zjistíme, která země byla právě „trestána“ Rothschildy a 
jejich vazaly!100 

Císař František Josef I. propůjčil Rothschildům hodnost baronů. Dá se říci, že se 
panovnické dvory Evropy bez nich prostě neobešly. Roku 1855 rakouský císař a ang-
lická královna povýšili Rothschildy do šlechtického stavu. Slovem, v rukou rodiny 
Rothschildů již tehdy spočívaly osudy národů. 

„Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mne nezajímá, kdo dělá 
zákony,“ měl se kdysi vyjádřit Mayer Amschel Rothschild (1743-1812). Dnes se po-
tomci Rothschildů setkávají dvakrát denně v Londýně a diktují světu aktuální cenu zla-
ta. Rovněž tak rozhodují o tom, co udělá „Federal Reserve System“ s financováním 
Spojených států! Za zmínku jistě stojí pozoruhodná skutečnost, že Federal Reserve 
Bank (Ústřední federální banka USA), na níž se Rothschildové podílejí 53 %, n i k d y  
n e b y l a  p o d  k o n t r o l o u  a m e r i c k é  v l á d y  n e b o  s e n á t u . I když Federal 
Reserve Bank (zkráceně zvaná „Fed“) velmi ráda budí dojem oficiální instituce, jde ve 
skutečnosti o s o u k r o m ý  p o d n i k , který se nicméně stal majitelem veškerého zlata 
Spojených států! 

Federal Reserve Bank vznikla o vánocích r. 1913 po tajném setkání příslušníků vy-
sokých iluminátských financí na ostrově Jekyll Island. Tam byl předložen plán federál-
ní banky, která by měla být řízena direktoriem členů mezinárodních vysokých financí, 
tzv. Federal Reserve Board. Jak však ve skutečnosti Federal Reserve Bank pracuje? 

                                                 
 99 Rothschildové uplatňovali svůj vliv a moc nejen v tajných společnostech, nýbrž i v křesťanských 

sektách. Tak např. Armáda spásy si tehdy na doporučení Rothschildů zvolila za své logo „červený 
štít“.  

100 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 
23. 
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Řekněme, že vláda Spojených států potřebuje na své výdaje o několik miliard dola-
rů víc, než činí příjmy z daní. Aby dostala potřebné peníze, obrátí se na Federal Reser-
ve Board a direktorium poskytne půjčku na úrokovém základě. Nato udělí kongres 
ministrovi financí souhlas k tisku dodatečných miliard jako cenných papírů Spojených 
států, které jsou předány bankéřům Federal Reserve Board. Ti zaplatí p o u z e  v ý -
r o b n í  n á k l a d y  za státní dluhopisy v miliardové hodnotě, tedy nějakých 500 dolarů 
za barvy a papír. Následně jsou pak příslušné miliardy dolarů připsány vládě k dobru, 
aby jimi mohla financovat své výdaje. Jaké jsou však r e á l n é  následky tak neskuteč-
né transakce? Vláda zcela jednoduše tento miliardový závazek vůči soukromé Federal 
Reserve Board přesune na bedra národa; k tomu samozřejmě ještě přistoupí úroky a 
úroky z úroků, které jsou rovněž vymáhány. Od roku 1913 až do naší doby se takto 
americký lid zadlužil u Federal Reserve Board částkou více než 600 bilionů dolarů, 
které přinášejí m ě s í č n ě  j e n  n a  ú r o c í c h  bezmála 2 biliony dolarů, což je suma, 
p ř e v y š u j í c í  v e š k e r é  b o h a t s t v í  z e m ě ! Je jasné, že americký lid své úroky 
nemůže nikdy splatit!  

Od vlády je doslova šílené předat takovou moc bance, která není nikým kontrolo-
vaná! 

Židovský básník a filosof Heinrich Heine kdysi řekl: „Peníze jsou Bohem naší doby 
a Rothschild je jeho prorok.“101 

Nejpozději od roku 1900 závisí na Rothschildově rodině a jejích společnících, kdy a 
kde budou v Evropě i jinde právě panovat inflace, měnová stabilita či konjunktura. 
Výhradní rothschildovská kontrola nad světem peněz je jedním z nejlépe střežených 
a nejobtížněji proniknutelných tajemství novodobých dějin i současnosti.102 

Z důvodu nedostatku místa zde uvádíme pouze některé větší společnosti, kontrolo-
vané Rothschildy: Bank of England, IBM Ltd., Barclays, J. P. Morgan Bank, US-
Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokio Pacific Holding, Shell, 
Kuhn, Loeb & Co., Arrow Fund Curacao a mnoho dalších. 
 
b) rodina Warburgů 

 
Rodina Warburgů je hlavním společníkem Rothschildů. Také její historie není o nic 

méně zajímavější. Podle knihy „The Warburgs“ lze sledovat příběh (pokrevní linie) 
této rodiny až do roku 1001.103 

Na útěku před mohamedány se Warburgové usadili ve Španělsku. V důsledku pro-
následování Židů Ferdinandem Aragonským a Isabelou Kastilskou se uchýlili do Lom-
bardie. Podle rodinné kroniky jeden z předků, Simon z Casselu, získal r. 1559 právo 
usadit se ve vestfálském městě Warburgu a krátce poté si změnil příjmení na „War-
burg“. V městském rejstříku je zapsáno, že půjčoval peníze a obchodoval. Vlastní ban-
kovní tradice rodiny však začala teprve poté, když o tři generace později Jakob Samuel 
Warburg r. 1668 emigroval do Altony. Jeho pravnuk Markus Gumprich Warburg se 
r. 1774 odstěhoval ho Hamburku, kde pak oba jeho synové založili r. 1798 proslulou 
banku M. M. Warburg a spol. Časem se Warburgové vypracovali tak daleko, že půso-

                                                 
101 Anthony Sampson, The Money Lenders, Middlessex 1985, str. 37. 
102 Johannes Rothkranz, JA zu Europa heißt NEIN zu Maastricht, Durach 1994, str. 15. 
103 David Farrer, The Warburgs (Warburgové), New York 1975, str. 17. 



 45

bili po celém světě. Již v roce 1814 udržovali čilý obchodní styk s Rothschildy v Lon-
dýně.  

Podle Josepha Wechsberga v knize „The Merchant Bankers“104 se Warburgové po-
važují za rovnocenné Rothschildům, Oppenheimerům a Mendelsohnům.105 Příslušníci 
těchto rodin se často scházeli v Paříži, Londýně nebo ve Vídni. Existovala také dohoda 
o vzájemné výměně svých synů, aby se mohli učit od té které rodiny. 

Warburgové se stejně jako Rothschildové ženili a vdávaly s příslušníky bohatých a 
vznešených domů (pokrevních linií). Tím se rodina dostala do svazku se společensky 
vysoce postavenou bankéřskou rodinou Gunzbergů v Petrohradu, s Rosenbergy z Ky-
jeva, s Oppenheimy a Goldschmidty v Německu, dále s Oppenheimery z Jižní Afriky 
i se Schiffy ve Spojených státech.106 

Nejznámějšími členy rodiny byli Max Warburg (1867-1946), dále Paul Warburg 
(1868-1932) a Felix Warburg (1871-1937). 

Max Warburg se vyučil u Rothschildů v Londýně. Nejenže zaujímal významné po-
stavení v německém bankovnictví, ale platil rovněž za jednoho z nejlepších znalců 
domácích i internacionálních „finančních problémů“. Byl také plně zapojen do politiky. 
Od r. 1903 se často setkával s německým kancléřem. Kníže Bernhard von Büllow jej 
vyzval radit císaři ve finančních záležitostech. Jak známo, byl Warburg kromě toho 
ještě šéfem německé tajné služby.107 

Pět dní po uzavření příměří z 11. listopadu 1918 jej nová německá vláda jmenovala 
vedoucím delegace pro mírová jednání ve Versailles. 

Max Warburg byl také ředitelem Říšské banky. Vedle toho se ještě finančně an-
gažoval v rusko-japonské válce i v marocké krizi r. 1911. 

Na svatbě svého bratra Felixe poznal Ninu, nejmladší dceru bankéře Salomona Lo-
eba, a krátce nato se s ní oženil. Po sňatku odjel z Německa a stal se podílníkem ban-
kovního domu Kuhn, Loeb & Co. v New Yorku. 

Za druhé světové války byl členem vedení Federal Reserve Board a jako takový měl 
rozhodující vliv na další vývoj amerických financí. Americkou vládou byl často povo-
láván jako expert ve finančních otázkách. 

Felixe Warburga uvedl do světového obchodu s diamanty jeho strýc, proslulý ban-
kéř Oppenheim. Felix se oženil s Friedou Schiffovou a usadil se v New Yorku; díky 
tomu se vypracoval na podílníka banky Kuhn, Loeb & Co. 

Felix Warburg byl angažován v mnoha dobročinných spolcích a kulturních institu-
cích. Jako člen „Joint Palestine Survey Commission“ nechal roku 1928 vypracovat 
zevrubný posudek o možnostech výstavby a rozvoje Palestiny. 

Jak ještě dále uvidíme, vložili Warburgové miliardy dolarů do různých projektů, je-
jichž cílem byla jediná světová vláda. 

 
 
                                                 
104 Londýn 1967, str. 154. 
105 Rodina Oppenheimerů založila r. 1798 první banku v Kolíně nad Rýnem. Mendelsohnové byli ma-

jiteli vlivné berlínské banky, na níž se pak Warburgové podíleli.  
106 Rodina Schiffů pochází původně z Německa a měla těsné styky s bankovním impériem Rothschildů. 

Jedním z rodiny byl známý zednář Jakob Schiff, který vyrostl v domě Rothschildů ve frankfurtské 
Judengasse č. 148. Schiffové o sobě uvádějí, že jsou potomky (pokrevní linií) biblického krále 
Šalamouna!    

107 Manfred Gebhard, Eine Dokumentation über die Wachtturmgesellschaft, Leipzig 1971, str. 43. 
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c) rodina Rockefellerů 
 
Pro dobrého znalce tématiky není tajemstvím, že tato nesmírně bohatá rodina výraz-

ně ovlivňovala politiku Spojených států ve 20. století. Dá se dokonce říci, že politika 
USA se prakticky řídila pokyny rodiny Rockefellerů. Ti pocházejí původně ze Španěl-
ska a později přesídlili do Ameriky. Nejvýznamnějším členem rodiny byl průmyslník, 
finančník a člen „Round Table“, John Davidson Rockefeller, kterého považovali za 
nejbohatšího Američana své doby. Než vstoupil do obchodu s ropou, zabýval se prode-
jem narkotik.108 Později pak neúnavnou a mimořádně rafinovanou činností vybudoval 
Standard Oil Trust a nakonec pak kontroloval 90 % všech ropných rafinérií Spojených 
států.109 

John Davidson Rockefeller se stal rovněž majitelem pozemků v newyorském Po-
cantico Hills, a dnes tam sídlí více než sto rodin této široce rozvětvené dynastie. 

David Rockefeller, považovaný za finančního génia, vedl od roku 1945 Chase Man-
hattan Bank, která je nejdůležitější světovou bankou. Její moc přesahuje hranice všech 
zemí, dosazuje a svrhává vlády, vyvolává a ukončuje války, a podle libosti ruinuje či 
pozdvihuje velké firmy po celém světě. Americká FBI je samozřejmě rovněž nástro-
jem iluminátů a Rockefellerové se na jejím založení přímo podíleli. V rukou rodiny je 
kontrola nad zmíněnou FBI i nad Council of Foreign Relations (CFR). 110 

Jedním z důležitých cílů iluminátů je také propagace a šíření okultismu! David Roc-
kefeller je členem „Lucis Trust’s Management“ (vedení Luciferova trustu). V jedné 
z knih tohoto vydavatelství s titulem „Externalisation of the Hierarchy“ se nám jasně 
říká, kdo bude kontrolovat náš svět – jeho jméno je Lucifer. Na spirituální úrovni 
(Shambala) to bude Sanat (Satan), pán světa.111 David Rockefeller je také členem „Bo-
ard of Cadence Industries“, majitelem „Marvel Comics“ a vydavatelem časopisů, které 
se snaží mladým lidem přibližovat okultismus a „hrdiny“ jako je např. „Syn Satana“. 
Pod přímou kontrolou Rockefellerů je letecká společnost Delta Air i ropná společnost 
Standard Oil (Exxon), která má za firemní značku pentagram v kruhu. Pěticípá hvězda 
je ostatně stále častěji a intenzivněji prosazována ve veřejnosti. Objevuje se na vlaj-
kách, vojenských vozidlech, bankovkách (viz např. euro), v televizních pořadech, lite-
ratuře, na oblečení atd. Znepokojující je tato hvězda především v dětských kreslených 
a trikových filmech, kde je jí označováno „dobro“, což děti podprahově vnímají jako 
správné a žádoucí. 
 
d) rodina DuPontů 

 
Historie rodiny DuPontů je skrývána tak důkladně, že z ní na veřejnost proniklo jen 

velice málo. Jako všichni vůdčí ilumináti dbali také oni na sňatky, uzavírané v úzkém 
kruhu své dynastie a zpočátku dokonce i mezi sourozenci! Životopisci rodiny DuPontů 
začínají obvykle sňatkem Samuela du Ponta a Anne Alexandrine Montchaninové ro-
                                                 
108 Prodej narkotik byl tehdy ještě legální. 
109 Trusty jsou sdružením velkých průmyslových a obchodních firem, obvykle specializovaných na 

určité odvětví, které pak prakticky monopolizují. Tím dochází k nepřehlednému a mnohdy i perso-
nálnímu provázání obchodníků a vládních politiků.  

110 Curtis B. Dall, Amerikas Kriegspolitik: Roosevelt und seine Hintermänner, Tübingen 1975, str. 279. 
Rovněž podle knihy Fritze Springmeiera Be Wise as Serpens (Lincoln 1991, str. 454) je to CFR, 
kdo ve skutečnosti vládne ve Spojených státech.  

111 Alice Bailey, Externalisation of the Hierarchy, New York 1982, str. 107. 
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ku 1737 v Paříži. Ačkoliv byla Anne hugenotka, působila jako médium ve spirituálním 
světě. Pocházela ze staré šlechtické rodiny, usazené v Burgundsku. Je velmi pravdě-
podobné, že je to právě její pokrevní linie, která dodala DuPontům jejich okultní moc. 

Pierre Samuel DuPont, syn Samuela a Anne, se jako první z rodiny dopracoval 
značného vlivu a moci. Je také prvním DuPontem, u něhož lze prokázat přímé spojení 
s ilumináty. Na přání krále Stanislava Augusta se roku 1774 odebral do Polska vybu-
dovat tam systém lidového vzdělávání. Roku 1799 přesídlil na pozvání amerického 
prezidenta Jeffersona do USA, kde rovněž začal pracovat na plánu lidové výchovy. 
Tento systém je součástí iluminátského plánu k získání kontroly nad myšlením dětí. 
Dnes slouží iluminátům UNESCO k „výchově“ světa ve smyslu nového světového 
řádu! 

Americký prezident Jefferson byl rovněž přední iluminát a důvěrný přítel Pierra 
Samuela DuPonta. Také se postaral o to, aby vůbec první vládní zakázku na střelný 
prach pro armádu dostal on. Od té doby, co rodina DuPontů zřídila nejlepší továrnu na 
střelný prach v USA, odebírá americká armáda od DuPonta munici pro všechny své 
války počínaje konfliktem s Tripoliskem r. 1802 až do dnešní doby. 

Všechno, co má jen trochu společného s chemikáliemi, se nachází pod přímou či 
nepřímou kontrolou DuPontů. Každý Američan používá téměř denně nějaký výrobek 
z jejich produkce. Rodina DuPontů vystupuje na šesté iluminátské úrovni. 

 
e) rodina Russellů 

 
Tato rodina hrála významnou roli nejen v obchodě s opiem a na počátku 18. století 

i v raném stádiu mormonství, nýbrž je také odpovědná za založení tajného spolku Skull 
& Bones i Watchtower Bible & Tract Society (Svědků Jehovových). 

Do bezpečnostního systému iluminátů patří Russellova nadace, která je legální krycí 
organizací pro tajný řád Skull & Bones. 

Skull & Bones založil Wiliam Russell, který měl živé styky s tehdejším opiovým 
syndikátem a univerzitou v Yale. Každý rok bylo do této tajné organizace zasvěcováno 
patnáct nových osob, které zastávaly vlivná postavení v americké společnosti. Většina 
členů řádu Skull & Bones jsou přímými potomky raných puritánských rodin, které ma-
jí kontakty na hnutí „Unitarian/Universalist“. Tyto rodiny řádu Skull & Bones také ča-
sem uzavřely pokrevní svazky s rodinami jako jsou Rockefellerové a další. 

Když se ilumináti dozvěděli o původu Charlese Taze Russella a jeho příslušnosti 
ke třinácti satanským dynastiím, zřídili roku 1881 s finanční pomocí Rothschildů bib-
lovou společnost „Zion’s Watchtower Society“ (Traktátovou společnost strážné věže 
Sionu).112 Roku 1909 byla založena „Peoples Pulpit Association“, která je od r. 1956 
známá pod jménem „Watchtower Bible & Tract Society of New York“.  

Společnost strážné věže (Svědci Jehovovi) má kořeny v zednářství svého zaklada-
tele Ch. T. Russella, kterého lze jasně identifikovat jako templáře nejen pro jeho pro-
slulá „chrámová kázání“, nýbrž i podle symbolu na náhrobku. Jeho poslední slova před 
smrtí zněla: „Prosím, zahalte mě do římské tógy.“ Pro nezaujatého člověka je zcela ne-
pochopitelné, proč umírající nemá v posledním tažení jinou starost než být zahalen do 
římské tógy. Pro zasvěceného znalce je to ovšem jasný odkaz – tóga, tunika a mnohý 

                                                 
112 Fritz Springmeier, Be Wise as Serpens, Lincoln 1991, str. 187. The (Strážná věž), 1. leden 1911, str. 

4.  
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další antický oděv, stejně jako velekněžské roucho a efod patří k úborům různých 
vysokých stupňů amerického zednářstva.113 

Velmi vysoké stupně celosvětového satanismu sice už dávno kontrolují Společnost 
strážné věže, ale také již pronikly na veřejnost i různé zprávy o kongregaci Svědků Je-
hovových ohledně rituálního satanistického zneužívání. Oblastmi, kde má Společnost 
strážné věže silný religiózní vliv a kde se také stále více množí zprávy o satanismu, 
jsou především Kalifornie, Florida, Karibik, Skotsko, „Bethel-Central“ a další místa 
v New Yorku. 

Charles Taze Russell kromě jiného vlastnil také hřbitov v Pittsburghu. Je důležité 
vědět, že přední satanisté se z různých důvodů stále znovu snaží vlastnit hřbitovy. Za 
prvé jim to dává možnost nepozorovaně odstranit tělo zavražděného při satanistických 
rituálech a oběti bývají obvykle pohřbívány pod hroby „normálně“ zemřelých, za dru-
hé se s hřbitovy pojí magická síla. Prostřednictvím „Kruhu světla“, v němž nahý sata-
nista leží, se snaží nabýt spirituální síly mrtvých. A konečně zatřetí potřebují satanisté 
určité lidské kosti jako třeba lebku a levou ruku; ta jim při vzývání ďábla slouží k ritu-
álním úkonům např. k držení svíce při některých obřadech. 

Mocnou skupinou vůdců Společnosti strážné věže jsou tzv. „Rozpolcené osobnosti“, 
pěstující kult existencí a mluvící jazykem „enochian“, který má také svou vlastní abe-
cedu.114  Jako okultní jazyk je užíván satanisty na nejvyšších stupních Společnosti 
strážné věže. Všechny rituály v hlavním stanu Společnosti jsou vedeny v okultní řeči 
enochian. 

Je třeba zde ještě dodat, že se satanskými symboly se setkáváme doslova po tisících 
v nejrůznějších publikacích Společnosti strážné věže.115 Avšak i sami vůdci Svědků 
Jehovových jsou pouhé loutky, kterými z pozadí obratně manipulují neviditelné ruce a 
proto také Společnost strážné věže vždy zastupovala a hájila zájmy iluminátů.116 
 
f) rodina Onassisů 

 
V roce 1928 se vůdčí ilumináti, kontrolující velké ropné společnosti, sešli na zámku 

Achnacarry a sjednali tam tzv. „Achnacarry Agreement“ (A. dohodu). Bylo v ní stano-
veno, že si mezinárodní ropný kartel rozdělí svět. To je také důvod, proč je třeba ben-
zin z téhož tankeru dodáván nejrůznějším „konkurenčním“ čerpacím stanicím v dané 
oblasti nebo zemi. A jestliže víme, že ropa již v roce 1928 byla naprostým monopolem 
iluminátů, pak také spolehlivě usoudíme, že byl rovněž iluminátem i Aristoteles Onas-
sis, který stavěl největší tankery na světě. 

Aristoteles Onassis byl pro hodně lidí králem v iluminátské hierarchii. Jeho moc za-
sahovala do tolika oblastí lidského života, že jej mnozí badatelé považovali za nejmoc-
nějšího muže světa. Patrně si však neuvědomili, že moc je mezi vůdci resp. vůdci ilu-
minátů rozdělená. 

Aristoteles „Ari“ Onassis skutečně měl celosvětovou moc, ale jen z toho důvodu, že 
byl součástí okultní hierarchie, která kontroluje náš svět. 

                                                 
113 Viz Robin de Ruiter, Die geheime Macht hinter den Zeugen Jehovas, Durach 1995. 
114 Fritz Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable 

Total Mind Controlled Slave, Clackamas 1996, str. 253. 
115 Viz Robin de Ruiter, Die geheime Macht hinter den Zeugen Jehovas, Durach 1995. 
116 Tamtéž.  
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Mnozí lidé si myslí, že Onassisův život byl obklopen tajemstvími a protiklady, ale 
to neodpovídá pravdě; byl jen obklopen „kouřovou clonou“. 

Ilumináti se dělí na sekci drogy/porno, na hospodářsko/politickou sekci, na sekci ri-
tuálně/kultovní, globálně komunikační a na sekci kontroly myšlení. Vůdcovské kom-
petence se v jednotlivých oblastech vzájemně kříží. Aristoteles Onassis pracoval pro 
ilumináty v oblasti drogy/porno/politika/hospodářství. 

Mezi jeho důvěrnými přáteli byli i manželé Peronovi a Onassis udržoval s Evou Pe-
ronovou dokonce i sexuální poměr.117 

Bylo již vypuštěno mnoho dezinformací včetně tvrzení, že některé rodiny iluminátů 
vzájemně bojují o kontrolu nad světem, ovšem skutečnost je poněkud jiná. Je sice 
pravda, že si v mnoha sektorech konkurují, ale že se současně i vzájemně potřebují a 
svým tajným náboženstvím jsou spolu těsně spojeni. Problémem badatelů v této ob-
lasti je okolnost, že se o b v y k l e  n e p ř i h l í ž í  k  s a t a n s k o - s p i r i t u á l n í  d i -
m e n z i  i l u m i n á t s k ý c h  r o d i n . Satanisté věří výhradně a jedině moci, etice ne-
věří! Existují mocenské boje mezi nejvyššími satanisty, ale takový už je prostě způsob 
jejich života. Satanisté nejvyšších stupňů obvykle neumírají „normální“ smrtí; b o j o -
v a t  a  v z á j e m n ě  s e  z a b í j e t  j e  s o u č á s t í  j e j i c h  n á b o ž e n s t v í ! To však 
rozhodně neznamená, že nejsou pokrevními bratry a že nespolupracují! Dnes patří ro-
dina (pokrevní linie) Onassisů stále ještě k vůdčím iluminátským rodinám a v hier-
archii má nadále velkou moc. Po smrti miliardáře Aristotela Onassise převzaly jeho 
záležitosti rodiny Rockefellerů a Bundyů. 

 
g) rodina Bundyů 

 
Jde o velmi starou americkou rodinu, která se již stala pevnou součástí tzv. „esta-

blishmentu“. Odhlédneme-li od několika výjimek, jako byl např. kongresman Soloman 
Bundy počátkem 19. století, objevila se tato rodina zrakům veřejnosti teprve ve století 
dvacátém.118 

Harvey Hollister Bundy byl r. 1909 uveden do řádu Skull & Bones. Postupně se stal 
nejen náměstkem státního tajemníka, ale mimo to i zvláštním poradcem ministerstva 
financí a mimořádným konzultantem ministerstva obrany během druhé světové války. 
Harvey byl jedním z hlavních aktérů dozoru nad projektem „Manhattan“, který je od-
povědný za vývoj atomové bomby. Pracoval však nejen pro ministerstvo obrany, ný-
brž i pro „Office of Scientific Research and Development“ (Úřad vědeckého výzkumu 
a rozvoje). Roku 1952 převzal od Johna Fostera Dullese „Carnegie Endowment for 
Peace“ (Carnegieho mírovou nadaci). Tato instituce je pro ilumináty velice důležitá, 
protože slouží nezdaněnému financování různých projektů. 

Svou rozsáhlou poradenskou činností měli Bundyové příležitost pohybovat se na 
nejvyšších místech moci. Drželi si vždy taková postavení, která jim zajišťovala přístup 
ke všem informacím, předkládaným americkým prezidentům. Říká se – a zjevně prá-
vem –, že „poradce“ je člověk, který věci skutečně kontroluje. Proto také p o r a d c i  
a m e r i c k ý c h  p r e z i d e n t ů  b y l i  v ž d y  v ů d č í  i l u m i n á t i . Když po zavraždě-
ní J. F. Kennedyho převzal prezidentský úřad L. B. Johnson, seděl McGeorge Bundy 
v tzv. „MJ-12“. Jde o „radu moudrých mužů“ pod přímou kontrolou již zde zmíněné 

                                                 
117 S pomocí iluminátů instalovali Peronovci v Argentině vojenskou diktaturu.   
118 Původní rodina Bundyů přišla do Nového světa již před r. 1635. 
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„satanské rady třinácti“, která skrytě ovládá velké průmyslové země. McGeorge Bun-
dy měl také významné postavení v Národní bezpečnostní radě a z toho titulu rozhodo-
val o tom, co má prezident slyšet a co ne. Jeho bratr zastával důležité místo ve státním 
departementu. Oba byli rovněž členy iluminátského řádu, nám už známé tajné organi-
zace Skull & Bones. 

Ostatní členové této vlivné rodiny se někdy objevují i na méně známých místech. 
Dvěma z dřívějších vůdců Společnosti strážné věže (Svědků Jehovových) byli Walter 
H. Bundy a Edwin Bundy. – Theodore R. Bundy se vymkl kontrole rodiny a nakonec 
se z něj stal jeden z nejproslulejších a nejhorších sériových vrahů v historii Spojených 
států. 

Iluminátská rodina Onassisů nasadila Erica Bundyho na milionáře Howarda Hughe-
se, který nebyl součástí jejich ďábelského systému a proto pro ilumináty představoval 
nekontrolovatelné riziko; Eric Bundy jej měl střežit. Vlivné rodiny mimo iluminátský 
systém se musely buď připojit resp. podřídit, nebo byly zlikvidovány.  

Roku 1956 vydal Howard Hughes značné peníze, aby mohl kontrolovat viceprezi-
denta Nixona. Výsledkem bylo, že ilumináti Hughesovu organizaci infiltrovali vlastní-
mi lidmi. V březnu 1957 se Onassisovým poskokům podařilo dopadnout Hughese 
v hotelu Beverley Hils za pomoci jeho zrádného dvojníka.119 Hughes byl při zajímání 
těžce zraněn a proto musel být dopraven do hotelu Emerald Isle na Bahamách. Po 
měsíci byl převezen na Onassisův soukromý ostrov Skorpion a tam uvězněn. 

Od té doby řídily Hughesovo impérium rodiny Onassisů a Bundyů. Oba Hughesovi 
dvojníci pracovali v žoldu iluminátů. Jeden z nich se stal předstíraným Hughesem, 
a když se pro druhého nenašlo žádné uplatnění, byl nalezen zastřelený v londýnském 
hotelu Rothschild’s Inn. 

 
h) rodina Freemanů 
 

Na příběhu rodiny Freemanů je asi nejpodivuhodnější skutečnost, jak málo lidí tře-
ba jen tuší, že patří k předním iluminátům. Stejně jako Rothschildové mají i Freema-
nové rodinné příslušníky, kteří náležejí k „třinácté pokrevní linii“. Důvěrnými poradci 
prezidentů Spojených států byli nejen Nelson Rockefeller a Bundyové, ale také členo-
vé rodiny Freemanů. Gaylord Freeman byl velmistrem tajného řádu „Prieuré de Sion“! 
Mnoho prezidentů a kongresmanů se jej ptalo na rady (příkazy!), přestože naprostá 
většina lidí v USA nikdy neslyšela o jakémsi Gaylordu Freemanovi! 

Prezidenti se o rady (příkazy) obraceli nejen na Gaylorda, nýbrž i na dalšího člena 
této rodiny, na muže jménem Roger A. Freeman. Také on hrál roli poradce dvou ame-
rických prezidentů a přesto o něm veřejnost prakticky nic nevěděla! 

Další člen rodiny, Stephen M. Freeman, vedl „Legal Affairs Department“ právního 
oddělení „Anti-Defamation League“ (Ligy proti pomluvám), další nesmírně nebezpeč-
né organizace v rukou jednosvětových spiklenců.120 Na její financování se používá pe-
něz z drogových obchodů iluminátů.121 – James D. Freeman sehrál vůdčí roli v tzv. 
„Sjednocené škole“, která ve skutečnosti slouží k tajnému luciferskému zasvěcování. 
Škola se sice oficiálně nazývá „Sjednocovací škola křesťanství“, ale mnohem vhodněj-
                                                 
119 Howard Hughes si r. 1955 pořídil dva dvojníky. 
120 „Anti-Defamation League“ je součástí čistě židovského zednářského řádu B’nai B’rith; pozn. edi-

tora.  
121 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995. 
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ší jméno by bylo „Sjednocovací škola čarodějnictví“. A opravdu má mnoho mágů a 
čarodějů velmi úzké kontakty s touto školou a spolupracují s ní na ničení křesťanství. 

 
i) rodina Kennedyů 
 

Robert Anton Wilson byl odborník na okultismus a častý účastník festivalu čarodějů 
a pohanů v Ohio Starwoods. Několikrát otevřeně prohlásil, že je gnostik a velký obdi-
vovatel Aleistra Crowleye. Wilson napsal několik knih pro stoupence hnutí New Age, 
ale samozřejmě žádné pro křesťany. Proto je velice zajímavé, když nás tak informova-
ný muž jako Wilson upozorňuje, že i rodina Kennedyů představuje důležitou pokrevní 
linii ve spojení s ilumináty. 

Sémě Briana Caeneddiho, prvního Kennedyho, známého také jako Brian Boru, bylo 
rozseto v mnoha královských rodinách. Kennedyové se mj. sňatky dostali mezi skot-
skou šlechtu. Např. Archibald Kennedy, známější spíše jako markýz z Ailsy, se oženil 
s dcerou krále Roberta III. Je nesporné, že původ Kennedyů je v Irsku a jsou potomky 
Briana Bory a jeho synovce, který se psal „Cinneide“. Později se jméno změnilo na 
O’Kennedy. Původně pocházeli z Dalcassionu a sídlili v blízkosti Killaghoe a Killo-
kennedy. Poté byli O’Brieny a MacNamary vypuzeni jinam a nakonec se stali pány 
z Ormondu. Tato oblast se nyní jmenuje Nord-Tipperary a dodnes se tam vyskytuje 
hodně Kennedyů. Rod Kennedyů byl až do 16. století velmi významný a mocný. 

Dnes jsou Kennedyové sňatky těsně spojeni s následujícími jmény: Freeman, Rea-
gan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller a Fitzpatrick, což je mocná irská rodina, v je-
jímž erbu je drak a lev. Dějiny Fitzpatricků sahají zpět až do Francie a početnými sňat-
ky se přiženili do „třinácté pokrevní linie“.  

Nejrůznější války byly připraveny dopředu, stejně jako i jejich výsledek. Mnohé, co 
politici veřejnosti říkají, slouží pouze jejich vlastnímu prospěchu a nejčastěji jsou to 
pouhé lži. Jack Kennedy, který před druhou světovou válkou zastával respektovaný 
úřad velvyslance USA ve Velké Británii, měl pověst člověka, který je proti vstupu 
Spojených států do války poté, co do ní bylo zataženo Německo a Anglie. Zatímco 
Kennedy veřejnosti předstíral, že je proti americké účasti na válce, potají spolupraco-
val s prezidentem (a zednářem 33. stupně) Rooseveltem. Mocnostem v pozadí sloužil 
jako důležitá postava ke klamání americké veřejnosti. 

Jedním z lidí, pracujících pro americké velvyslanectví, byl Tyrel Gatewood Kent, 
dlouholetý funkcionář konzulátu. Díky tomu zjistil, že Kennedy a Roosevelt dělají po-
tají všechno, aby Spojené státy zatáhli do války a přelhali lid své vlastní země.  

Kromě jiných to byl na prvním místě Roosevelt, který vůbec umožnil japonský útok 
na Pearl Harbour.122 Bylo již napsáno hodně o tom, že Roosevelt dopředu věděl o úto-
ku na Pearl Harbour, stejně jako o americké provokaci, která japonskou odvetu dělala 
prakticky nevyhnutelnou. Informace o chystaném útoku měl Roosevelt z přinejmenším 
osmi různých zdrojů. Z průkazního materiálu vyšlo po válce jednoznačně najevo, že 
Roosevelt věděl nejméně 48 hodin o záměru Japonců napadnout Pearl Harbour. Nic-
méně neudělal ani to nejmenší, aby varoval námořníky i civilisty na Havaji, protože 
počítal s tím, že útokem šokovaná americká veřejnost bude souhlasit se vstupem do 
evropské války.123  
                                                 
122 Tamtéž, str. 96. 
123 David Eicke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 173. 
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Jackie Bouvier Kennedy Onassisová, s níž se John F. Kennedy oženil, byla spojena 
s Auchinclossey, skotskou pokrevní dynastií iluminátů. Lze si snadno představit, jaké 
rodinné svazky tento „clan Auchinclossů“ v historii měl: Bundy, Grosvenor, Tiffany, 
Vanderbildt, Winthrop a mnoho dalších. Kdyby John F. Kennedy nebyl zavražděn a 
jeho život by se nedočkal tak důkladného probádání, pravděpodobně by se nám nikdy 
nepoodhalila rouška tajemství a my bychom nepoznali iluminátskou rodinu Kennedyů. 

Zpočátku to pro ilumináty vypadalo, jako by John F. Kennedy měl být pro ně tím 
„správným“ prezidentem, ale John se přesto se svým bratrem rozhodl využít svých 
znalostí a známostí k vystoupení proti ďábelskému spiknutí. Zvláště nenáviděl mocné 
ilumináty jako byl např. Aristoteles Onassis. 

Bratři Kennedyové znali principy spiknutí již od dětství a to jim asi dodávalo odva-
hu k vystoupení proti iluminátům. Avšak ani Johnovi, ani Robertovi se nedostalo spe-
ciálního výcviku a indoktrinace iluminátů jako jejich staršímu bratrovi. Roku 1961 utr-
pěl Joseph Kennedy infarkt; bratři usoudili, že přišla jejich chvíle k ráznému vystou-
pení proti spiklencům. 

Kennedy slíbil rozmělnit CIA na tisíc kousků a kromě toho navrhl systém, podle 
nějž by vláda USA znovu sama emitovala peníze, aniž by z toho musela platit úroky 
iluminátům. Kromě toho se chtěl vyvázat z vietnamské války, rovněž zinscenované 
ilumináty. 

CIA usilovala J. F. Kennedymu o život od té doby, kdy ilumináti poznali, že nehod-
lá být jejich loutkou. Ředitel CIA dělal všechno možné, aby ztroskotala invaze na Ku-
bu, známá jako operace ze Zátoky sviní. Byl osobně odpovědný za to, že se pozemní-
mu výsadku nedostalo letecké podpory, což rozhodlo o krachu akce. Ilumináti a jejich 
média dělali samozřejmě všechno možné, aby vinu za debakl svalili na JFK. Znělo do 
dobře a poctivě, když CIA tvrdila, že veřejnosti předložila celou pravdu. Ta však ne-
byla dost zkušená, aby poznala, že je ilumináty kontrolovaným tiskem mobilizována 
proti samotnému prezidentovi. 

John F. Kennedy měl dva vlivné a mocné přátele, kteří jej chtěli podpořit v boji pro-
ti iluminátům, ale ještě před dallaským atentátem byli sami odstraněni. Jedním z nich 
byl senátor Estes Kefauver, jemuž byl podán nevhodný lék, vedoucí pak 8. srpna 1963 
k náhlému a smrtelnému infarktu. Dalším Kennedyho přítelem byl vydavatel listu 
„Washington Post“, Phillip Graham. Jeho manželka Katherine, rozená Meyerová, však 
byla ochotnou a přesvědčenou stoupenkyní spiklenců, a její jméno se neustále objevuje 
v souvislosti s různými aktivitami iluminátů. Katherine podplatila renomovaného psy-
chiatra, aby jejího manžela prohlásil za duševně chorého, a Philipe Graham byl nako-
nec soudcem poslán do ústavu. Když mu po nějaké době dovolili odjet na víkend do-
mů, byl nalezen zastřelený z brokovnice… Oficiální příčinou smrti byla samozřejmě 
opět sebevražda!  

Po smrti Johna F. Kennedyho jeho nástupce Lyndon B. Johnson odvolal všechny 
prezidentovy příkazy ohledně Federal Reserve i války ve Vietnamu, a za úřadování 
bývalého viceprezidenta konečně válka vyvrcholila. Vietnamská válka byla jedním 
z nejohavnějších příkladů iluminátské manipulace s mírem a válkou. Odhlédneme-li 
od bezpočtu mrtvých, zraněných a trpících vojáků i civilistů, znamenala mimo jiné i 
báječný finanční úspěch pro spiklence. 
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Robert („Bob“) Kennedy přesně věděl, kdo jeho bratra skutečně zabil. Napsal (nik-
dy nevydanou) knihu „Vnitřní nepřítel“124 a později se sám stal obětí atentátu.125 

K pošpinění památky Johna F. Kennedyho ilumináti v posledních letech dovolili na-
kladatelům vydávat „odhalení“ o sexuálním životě Johna F. Kennedyho atd. Je ovšem 
pravda, že JFK měl mnoho přítelkyň. Patřila mezi ně taková jména jako Marilyn Mon-
roe, Jane Mansfield a Zsa Zsa Gabor, které ovšem byly rovněž přítelkyněmi Antona 
LaVeye, hlavy „Satanovy církve“.126 

 
j) rodina Collinsů 
 

Má dlouho tradici, pochází z Nové Anglie a je jednou z nejmocnějších rodin na svě-
tě. Jméno Collins má původ na britských ostrovech. Začalo v Irsku jako O’Collins a ve 
Skotsku jako Kollyns. Rodina Collinsů byla záměrně držena mimo pozornost veřej-
nosti, protože je v jistém ohledu mocnější než Rothschildové a Rockefellerové. Mnozí 
z Collinsů byli členy „Klubu pekelného ohně“,127 mimořádně satanistického kroužku, 
který praktikuje sexuální rituály. Členství v tomto klubu bylo ve vysokých kruzích 
britské vlády velice vážené. Privilegiem příslušnosti k němu se mohli pochlubit pre-
miér, ministr financí, ministr válečného námořnictva, dále princ z Walesu, Benjamin 
Franklin a Thomas Jefferson. 

Od příchodu do Nové Anglie kolem roku 1630 se o rodině Collinsů houževnatě 
tvrdí, že má spojení s čarodějnictvím. Jistý bývalý člen iluminátů nám sdělil, že to byla 
dynastie Collinsů, kdo přinesl čarodějnictví z Anglie do Ameriky.128 

Tím nejhorším příkladem v zacházení s čaroději jsou známé „čarodějnické procesy 
v Salemu“, které b y l y  r o d i n o u  C o l l i n sů  z á m ě r n ě  z i n s c e n o v á n y  k  v y -
b í j e n í  k ř e s ť a n ů . Nevinným lidem se zde dávalo za vinu to, za co ve skutečnosti 
mohla rodina Collinsů. 

Roku 1640 byla v Aquiday (Massachusetts) obviněna z čarodějnictví jedna členka 
rodiny Collinsů. Roku 1653 byla z téhož obviněna další, tentokrát jistá Jane Collinsová. 
Jistě není bez zajímavosti, že v počátcích kolonizace státu Massachusetts kolem roku 
1650 se v souvislosti s čarodějnictvím a satanismem objevují stále znovu jména jako 
Yong, Biley a Clinton. Dnes můžeme všechna tato přímení najít u významných osob, 
majících těsné kontakty se satanskou hierarchií a satanismem. 

Krátce před občanskou válkou v Americe se část rodiny Collinsů oddělila a nadále 
nesla jméno Todd. Mnoho členů této rodiny zastává významné funkce v čarodějnictví 
a satanismu. Dva prezidenti Unie, Madison a Lincoln, měli za manželky ženy z rodiny 
Toddů. Ilumináti považují rodinu Todd za část pokrevní linie Collinsů. 

„Wheelerové“ jsou další rodinou, uznávanou ilumináty za součást pokrevní linie 
Collinsů. Bývalý iluminát Cisco Wheeler nám ve své knize129 předkládá mnoho velice 
důležitých informací o iluminátském spiknutí, mj. i názor, že Alexander Rothschild je 
připravován stát se možným Antikristem!  

                                                 
124 V originále The Enemy Within.  
125 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 122. 
126 V originále „Church of Satan“. 
127 V originále „Hell Fire Club“. 
128 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 35. 
129 The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable Total Mind Controlled Slave, Clackamas 

1996. 
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Isaac Bonewits, který je mimochodem i členem Rady velkých druidů, uvádí ve 
„Witchkraft“130 některé zajímavé věci o předních iluminátských rodinách. Bonewits 
tuto elitu nazývá „Fam-Trads“. Má to znamenat asi tolik, že tyto rodiny jsou schopny 
si předávat čarodějnictví z generace na generaci. Mnozí členové „Fam-Trads“ dělali co 
bylo v jejich silách, aby svou „pověru“ a pohanskou magii zatajili, takže se místo toho 
v 18. století zabývali zednářstvím a rozenkruciánstvím, a v 19. století teosofií, protože 
tato hnutí byla uznávanější a respektovanější než čarodějnictví. Přesto však i nadále 
následovali „Fam-Trads“ a praktikovali své okultní rituály. Postupem let se členové 
„Fam-Trads“ stále více učili a zdokonalovali z nepohanských magických pramenů a 
předávali si své znalosti po generacích. Z nedbalosti však nechávali své potomky ve 
víře, že rozenkruciánská zaříkávací formule nebo magická meditace jsou legitimní 
součástí jejich pohanského původu. V důsledku toho jsou až dodnes členové „Fam-
Trads“, kteří mají blíže k „teosofii“ a spiritismu než ke „klasickému“ čaroději.131 

To je také důvod, proč můžeme v 19. století pozorovat různé iluminátské rodiny, 
zabývající se spiritismem, jako např. „Mary Baker Eddy’s Christian Science“, jednu 
z frontových organizací čarodějnictví! Velkým podporovatelem zmíněné „Mary Baker 
Eddy’s Christian Science“ byla další z mocných iluminátských linií, kterou je 

 
k) rodina Astorů 

 
Přestože se skuteční zákulisní manipulátoři vždy drží stranou světla veřejnosti, jsme 

schopni odhalit další rodinu, který skrytě tahá za nitky moci. 
„Královský institut mezinárodních záležitostí“132 v Londýně byl jako další nastrčená 

figura „Skupiny kulatého stolu“ založen s pomocí rodin Astorů. RIIA je v zásadě brit-
skou odnoží mocného „Council of Foreign Relations“ (CFR) ze Spojených států. Obě 
instituce byly založeny s jasným cílem koordinování politiky obou zemí s přáními elity. 
Co však ví jen poměrně málo lidí, je skutečnost, že Británie je pro ilumináty velice 
důležitým partnerem. RIIA je registrován jako „dobročinná organizace“ s královnou 
jako patronkou. Podporují ji světové ropné firmy, nadnárodní koncerny a přední mas-
média, mezi jinými BBC a její World Service.133 

Přímo nad RIIA stojí „Skupiny kulatého stolu“, které byly Cecilem Rhodesem pů-
vodně nazývány „Užšími kruhy pomocníků“. Astorové od počátku pomáhali při finan-
cování tzv. „Rhodesovy nadace“!134 Cecil Rhodes založil toto stipendium se záměrem 
přitáhnout do Oxfordu přední muže různých národů, kde by byli postupně uváděni do 
cílů iluminátství a vyučováni v instalování „jednosvětové vlády“. Dnes je asi nejzná-
mějším „Rhodesovým stipendistou“ bývalý americký prezident Clinton. 

Jeho život provázejí nejen násilí, korupce a sexuální výstřednosti; pomocí svého 
strýce Raymonda Clintona, který měl kontakty s mafií a Ku-klux-klanem, se také do-
kázal vyhnout vojenské službě. Namísto války ve Vietnamu se mu dostávalo exklu-
zivního vzdělání na oxfordské univerzitě (Cecil Rhodes), kde byl zasvěcen do ilumi-
nátství a jeho cílů. Bývalý pilot CIA Terry Reed létal s drogami a penězi do Arkansasu. 

                                                 
130 Šlo o sérii článků v listu Green Egg z roku 1976. 
131 Isaac Bonewits, Witchkraft v The Green Egg, 22. června 1976, část 3,5-6.  
132 V originále „Royal Institute of International Affairs“ (RIIA). 
133 David Eicke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 197. 
134 V originále „Rhodes-Scholarship“. 
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V knize „Dohoda: Clinton, Bush & CIA“135 odhalil podrobnosti tajného setkání Billa 
Clintona, Olivera Northa a Bushova asistenta u CIA. Skrytými cestami se každý týden 
dopravovalo do Arkansasu více než devět milionů dolarů a tam se pak „vypraly“! 
Kniha ukazuje Bushe jako obchodníka s narkotiky a podrobně líčí, jak Clinton jako 
guvernér zneužíval státu Arkansas pro drogové kšefty CIA.136 

Komu nejde do hlavy, jak se muž Clintonova ražení mohl stát prezidentem puritán-
ské Ameriky, ten by si měl uvědomit, že příčinou není jen náležité iluminátské vyško-
lení, ale že při výběru sehrála významnou roli také jeho „pokrevní linie“. 

I l u m i n á t i  p o v o l á v a j í  i  o d v o l á v a j í  p r e z i d e n t y  z c e l a  p o d l e  s v é  
v ů l e . Není tomu tak pouze ve Spojených státech, nýbrž téměř ve všech zemích světa! 
Bez výslovného souhlasu iluminátů by se Clinton ani kdokoli jiný nikdy nemohl stát 
prezidentem USA.  

Světový obchod s drogami je po ropě nejen druhým největším průmyslovým odvět-
vím světa (odhaduje se na 500 miliard ročně), nýbrž současně také iluminátům slouží 
k zotročování lidí a ke konečnému zbavení všech práv.137 

Jsou početné důkazy, že ilumináti dělají všechno možné, a b y  m l a d ý m  l i d e m  
u s n a d n i l i  p ř í s t u p  k  d r o g á m . Snaží se jich co možná nejvíc přivést do závis-
losti na nich a tím poplést jejich myšlení a zničit ducha. 

Proto také není nijak výjimečné, když vysoká vládní místa přímo brání policii v do-
padení hlavních drogových dealerů a likvidování tzv. „Crack-Houses“. To se samo-
zřejmě děje vskrytu, aby tak drogová epidemie zůstala mimo kontrolu. Pro obyčejné 
policisty je to frustrující, když musejí jen bezmocně přihlížet, co všechno by se dalo 
udělat a jak účinně by bylo možné postupovat proti drogové kriminalitě, kdyby jim 
jejich vlastní představení nesvázali ruce. 

Od té doby, co Jakob Astor první rozpoznal v čínském opiu nesmírně lukrativní zá-
ležitost, s t o j í  v ů d č í  i l u m i n á t i  z a  s v ě t o v ý m  o b c h o d e m  s  d r o g a m i . 
Prostřednictvím CIA a dalších iluminátských organizací jako britská tajná služba a 
Mossad kontrolují celosvětovou produkci a distribuci drog. 

Lewis DuPont v televizním interview veřejnosti alespoň naznačil, kdo jsou skrytí 
manipulátoři světového obchodu s drogami, když za jeho pravé původce označil „moc-
né rodiny“. 

Lewis DuPont byl duchovním otcem a iniciátorem knihy „Drogy a.s.“.138 Jsou v ní 
odhaleni někteří z hlavních aktérů světového ochodu s drogami. Jako jeho součást jsou 
tam mj. uvedena následující jména: Astor, DuPont, Freeman, Kennedy, Rockefeller, 
Rothschild, Russell a čínská rodina Li. Kvůli spolupráci na knize měl Lewis DuPont 
velké problémy se svou rodinou, kterou rozzuřilo, že svým odhalením napomáhá ne-
přátelům. Informátor vlády Lewise zachránil před plánovaným únosem na jachtu jeho 
                                                 
135 V originále Compromised: Clinton, Bush & CIA.  
136 O propojení bývalého prezidenta USA George Bushe seniora se světovým spiknutím by se dala 

napsat úctyhodně objemná kniha. Naftové vrtné věže jeho firmy Zapata byly používány k pašování 
drog do Spojených států. Nejprve se umisťovaly podél texaského pobřeží na vrtných plošinách a 
malé čluny, které z nich pak na pobřeží odplouvaly, nebyly celními úřady kontrolovány. Bushův 
syn byl svědky pozorován, jak z letecké základny americké armády osobně sleduje transport drog 
na pobřeží! Srv. Terry Red, Compromised: Clinton, Bush & CIA.     

137 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 
96. 

138 V originále Dope, Inc., v Exekutive Intelligence Review 1975. 
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otce, kde měl být mučen a naprogramován. Rodina DuPontů najala k únosu několik 
členů CIA-Green Barets (speciální jednotky americké armády!), ale Lewis, jak už 
víme, se o chystané věci včas dozvěděl a podařilo se mu uprchnout. Protože rodina 
DuPont patří k vůdčím iluminátům, kontrolujícím justici, nemohl Lewis rodinu zažalo-
vat právní cestou pro spiknutí. 

 
l) rodina Li 

 
Rodina Li má v Číně dlouhou tradici a jsou o ní nejrůznější zprávy. Protože bylo 

považováno za čest nosit rodinné jméno Li, dostalo se rodině za dynastie Tang patnáct 
různých příjmení. Li Jüan byl zakladatelem dynastie Tang, která panovala v letech 
618-906. Po něm nastoupil jeho syn Li Š’min; za jeho vlády bylo v Číně zavedeno 
tiskařství a papírové peníze.  

Dnes je již zcela zjevné, že r u d á  Č í n a  j e  s o u č á s t í  n o v é h o  s v ě t o v é h o  
ř á d u  a  s p o l u p r a c u j e  s e  s y s t é m e m  i l u m i n á t ů . Všechny banky světových 
spiklenců již mnoho let poskytují rudé Číně obrovské úvěry. Velký finanční ústav 
Bank of East Asie (BEA) řídí Li Kwopko a navázal partnerství s tak iluminátskými 
podniky, jako je G. Warburg.  

Rothschildové a Rockefellerové mají těsné kontakty s čínskou (komunistickou) 
rodinou Li. To je také důvodem, proč se ministerský předseda „Lidové republiky Čí-
ny“ při návštěvě New Yorku sešel s Rockefellerem a dalšími vůdčími tzv. kapitalisty. 
Netvrdí snad komunisté, že kapitalisté jsou jejich největším nepřítelem?  

Li Ka-š’ing je miliardář a skutečný král Hongkongu. Jeho rodina patří k nejstarším 
a nejvlivnějším v celé této části země. Že i tato rodina spolupracuje s ilumináty, je 
zřejmé mj. ze skutečnosti, že mu bylo dovoleno koupit v Kanadě ropnou společnost 
„Husky Oil“. Nyní mu patří 86 % akcií firmy a bez souhlasu iluminátů by to prostě ne-
bylo možné!139 

Pokrevní dynastie rodiny Li má také důvěrné kontakty s tajnými společnostmi a 
v Číně je jejich hlavním aktérem. Mnozí členové rodiny Li jsou přímo vůdci triád (čín-
ských mafií),140 které rovněž odvádějí iluminátům velice důležitou práci. Rodina Li 
kontroluje Hongkong a triády ovládají město. 

Byl to konkrétně Li Mi, který založil opiové plantáže v zájmu pohádkových zisků 
ostatních iluminátů. Při pobytu ve „zlatém trojúhelníku“ je generál Li Mi zásobován 
vším potřebným přímo agenty CIA! 

Prezident Li (ministr financí komunistické Číny v letech 1957-1975) byl drogovým 
králem; toto „čestné“ jméno si vysloužil obrovským objemem dodávaných narkotik do 
západních zemí! 

 
 
 
 
 
 

                                                 
139 The Oil and Gas Journal z 9. listopadu 1991, str. 36. 
140 Fritz Springmeier uvádí přehled dvanácti členů této rodiny, ovládajících triády. Srv. The Top 13 

Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 108.   
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12. Uspořádání iluminátského systému 
 
Vliv iluminátského řádu ve Spojených státech je tak absolutní, že se dokonce na 

jednodolarové bankovce nachází pyramida jako jeden z předních symbolů. Byl to pre-
zident Roosevelt, který r. 1933 nařídil tisknout na zadní stranu bankovky zednářskou 
pečeť.141  

Helmut Finkenstädt ve své knize „Generace v Satanově moci“142 cituje svědectví 
bývalého ilumináta Johna Todda: „Pečeť byla vytvořena na příkaz rodiny Rothschildů 
v Londýně a pyramida ukazuje strukturu iluminátů.“ 
Římské číslice 1776 udávají rok založení iluminátského řádu Adamem Weishaup-

tem v Bavorsku a pod zednářskou pečetí najdeme také ilumináty sledovaný cíl, „No-
vus Ordo Seclorum“ (Nový světový řád). 

Pyramida na jednodolarové bankovce je rozdělena do třinácti stupňů, nad nimiž bdí 
vševidoucí oko, což se zjevně kryje s odkazem Písma svatého na panství Antikrista ke 
konci času. Také ilumináti jako John Todd nás sami ujišťují: „Oko na vrcholku pyra-
midy je Lucifer.“143 

Podle přiznání And Randové, bývalé milenky Philipa Rothschilda, má třináct stup-
ňů mj. i následující význam: 1) rada 13, 2) rada 33, 3) klub 500, 4) B’nai B’rith, 
5) Grand Orient, 6) komunismus, 7) skotský (zednářský) obřad, 8) (zednářský) obřad 
York, 9) rotaryáni, lioni a YMCA,144 10) modré lóže, 11) zednáři bez zástěry, 12) hu-
manismus. 

Jak jsme si již výše ukázali, „rada 13“ se skutečně skládá z třinácti osob.145 Fritz 
Springmeier uvádí, že v jejím čele stojí příslušníci rodiny Rothschildů.146 Totéž tvrdí 
i John Todd: „Vrcholem pyramidy, jejím úhelníkem, je rodina Rothschildů.“ 

Todd kromě toho ujišťuje, že rodina Rothschildů má přímé kontakty s ďáblem a že 
s ním může promlouvat; byl tomu osobně přítomný v jedné z rothschildovských vil.147 

Zvláštní pozornost si zaslouží řád „B’nai B’rith“ (Synové úmluvy, společenství), 
který byl založen roku 1843 v New Yorku. Rabín Meir Kahane tvrdí, že za ním stáli 
Warburgové a Schiffové.148 Podle tří židovských autorů knihy „Drogy a.s.“ byl B’nai 
B’rith založen jako soukromá tajná organizace domu Rothschildů. Obě informace si 
v podstatě neprotiřečí. 

V důsledku až zarážející podobnosti rituálů, symbolů, vysokých stupňů, ideologie 
i struktury je obtížné odlišovat B’nai B’rith od zednářstva. Rovněž jeho schůzovní 
místnosti se nazývají lóžemi. Podle Joaquina Bochaca v knize „Protokoly sionských 

                                                 
141 Johannes Rothkranz, Die kommende „Diktatur der Humanität“ oder Herrschaft des Antichristen, 

díl I, Durach 1991, str. 44.  
142 V originále Generation im Banne Satans, Frankfurt 1990, str. 3.  
143 Tamtéž. 
144 World Alliance Young Men’s Christian Associations (Y.M.C.A.) je mezinárodním a mezikonfes-

ním sdružením křesťanských svazů (pouze mužů). Jeho hlavním cílem je věroučná jednota (ekume-
nismus). Je třeba vědět, že vedle mnoha dalších je i tato organizace výkonným orgánem zed-
nářského plánu na vytvoření jakési „supercírkve“, která má neutralizovat různá náboženství a kon-
fese, především katolickou církev.    

145 Srv. Norbert Homuth, Vorsicht Ökumene!, Nürnberg 1986.   
146 Fritz Springmeier, Be Wise as Serpents, Lincoln 1991, str. 423. 
147 Helmut Finkenstädt, Generation im Banne Satans, Frankfurt 1990, str. 3.  
148 Rabín Meir Kahane, La Historia del Jewish Defense League, Madrid 1975, str. 59. 
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mudrců 1898-1990, podvržené, autentické nebo prorocké?“149 j s o u  v š e c h n y  z e d -
n á ř s k é  l ó ž e  „ O r i e n tů “  p o d ř í z e n y  t a j n é m u  v e d e n í  B ’ n a i  B ’ r i t h ! – 
Řád všude otevřeně zasahuje do politiky a zvláště pak ve Spojených státech. V součas-
né době má B’nai B’rith více než dva miliony členů, z nichž však jen několik stovek 
lze počítat k vlastnímu vnitřnímu kruhu, a rozdělil si svět na deset distriktů.150 

 
Bilderberská skupina 

 
Založení tohoto kroužku se oficiálně připisuje vlivnému holandskému princi-man-

želovi Bernardovi z Lippe a známému zednáři Josephu Retingerovi.151 Přesto není ta-
jemstvím, že skutečnými pány tohoto exkluzivního kroužku jsou Rothschildové a Roc-
kefellerové. 

Existuje vnitřní kruh neboli Round Table (kulatý stůl) z devíti členů bilderbergů. Po 
něm následuje výkonné grémium třinácti členů, skládajících se z příslušníků „Prieuré 
de Sion“, iluminátských zednářů, černé šlechty, vůdčích satanistů a dalších vlivných 
mužů. 

Vzdor přísnému utajování svých setkání víme, jaké cíle tato tajná skupina mj. sledu-
je. Jsou to mezinárodní hospodářská unie, zřízení mezinárodního parlamentu, vytvoře-
ní internacionální vojenské síly (světové armády) souběžně se zrušením všech národ-
ních armád, a další postupné omezování národní svrchovanosti ve prospěch jediné svě-
tové vlády. 

Skupina spiklenců se schází jednou ročně za zavřenými dveřmi. Tajuplných setkání 
se více méně sporadicky účastní i členové panujících královských domů jako princ 
Claus z Holandska, princ Alex z Dánska, vévoda z Edinburghu nebo holandská králov-
na Beatrix. Zve se tedy pouze takové vznešené panstvo, které již dávno prokázalo ne-
zlomnou oddanost intrikám Rothschildů a Rockefellerů.152 Toto vybrané patrocinium 
však slouží pouze k zakrytí skutečné identity vůdců skupiny! 

Jak se ostatně dá čekat, mezinárodní tisk nepíše o setkání bilderbergů ani slovo. Na 
setkání v Baden-Badenu roku 1991 David Rockefeller řekl: „Listům Washington Post, 
New York Times, Time Magazine a dalším, jejichž ředitelé navštěvují naše setkání, 
jsme vděčni za to, že vyhověli našemu přání po absolutním utajení. Bylo by opravdu 
nemožné vypracovávat náš plán pro svět, kdybychom byli celou dobu předmětem ve-
řejné pozornosti.“153 

                                                 
149 V originále Los Protocolos de los Sabios de Sión 1898-1990, ¿Apocrifos?, ¿Autenticos?, ¿Profe-

ticos?, Bogotá 1990, str. 274.  
150 To je velice důležitá informace, protože jedním z kroků směrem k „světové vládě“ je rozdělení 

světa na deset kontinentálních bloků. 
151 Joseph Retinger byl syn bohaté rodiny z Krakova. Po pařížských studiích přesídlil do Londýna, kde 

se později spřátelil s Rothschildy a Mandellem Housem. Pokud jde o prince Bernarda z Lippe, byl 
nedávno obětován z důvodů, které znají jen skuteční držitelé moci. V masmédiích byl dán do sou-
vislosti s korupční aférou nadnárodní společnosti Lockheed. – Pozn. editora: O vysokostupňovém 
bratru švédského zednářstva židovsko-polského původu Josephu Retingerovi píše podrobněji Jo-
hannes Rothkranz v I. dílu trilogie Die kommende „Diktatur der Humanität“ (Nadcházející dikta-
tura humanity).        

152 Srv. Johannes Rothkranz, Die kommende „Diktatur der Humanität“ oder Herrschaft des Antichris-
ten, díl I, Durach 1991, str. 87. 

153 Secret Societies Plot Behind Closed Doors. Flashpoint a Newsletter Ministry by Texe Marrs, duben 
1992.  
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Trilaterální komise 
 
Trilaterální komisi založil r. 1973 David Rockefeller spolu se Zbigniewem Brzezin-

skim, tehdejším bezpečnostním poradcem prezidenta Jimmy Cartera.  
Komise sleduje v zásadě stejný cíl jako ostatní skupiny, rozkládající současný sys-

tém národních států. Rozdíl spočívá pouze ve speciálním taktickém akcentu: snaží se 
především o hospodářsko-politické sloučení tří světových ekonomických obrů Evropy, 
Severní Ameriky a Japonska. 

Ústředí této internacionální elitní skupiny je v jedné z budov Carnegieho nadace 
v New Yorku, vzdálené doslova pár kroků od sídla Spojených národů. 

Na seznamu významných členů „Trilateral Commission“ by musela figurovat jména 
vybraných členů téměř všech vlád vůdčích západních zemí a Japonska. V Trilaterální 
komisi je zastoupeno ještě více prominentních politických osobností než v Bilderber-
ské skupině, a k organizaci patří také největší výběr intelektuálních a finančních sil, 
jaký kdy svět poznal. 

Finanční obři Rothschildové a Rockefellerové jsou vedle Carnegieho nadace viditel-
nými praporečníky Trilaterální komise. 

 
 
 

13. Kontrola obyvatelstva 
 
Cílem iluminátů je možnost kontroly mas a na jeho dosažení již vydali nesčetné mi-

liardy dolarů. V jejich nejrůznějších projektech také nejde o nic menšího než o schop-
nost kdykoli kontrolovat počet světového obyvatelstva! Již byly skutečně realizovány 
různé tajné projekty, jednak v oblasti kontroly myšlení, jednak ohledně kontroly světo-
vého obyvatelstva. 

Kódovým označením CIA pro tajný projekt kontroly myšlení je MK-ULTRA. Tři-
cetiletý experiment a jeho sesterské programy (MK-DELTA, ARTICHOKE, BLUE-
BIRD atd.) tvoří kombinace drog, elektrošoků a mučení jako metod ke kontrole lidské-
ho mozku a myšlení. Požadovaný efekt sahá od krátkodobé až k permanentní ztrátě 
paměti, proniknutí do nejintimnějších tajemství člověka, vytvoření rozpolcených osob-
ností, až po programování atentátníků a sebevražedných sklonů. 

Známý španělský badatel Pepe Rodriques v rámci svých rešerší na téma kontroly 
myšlení a zneužívání drog narazil také na projekty CIA jako „MK-Ultra“, „Articho-
ke“ a „Bluebird“, ,které však byly z taktických důvodů zařazeny do odlišných podniků. 
Ve své knize „Moc a síla sekt“154 dokládá, že CIA stála za vedením určitých sekt. Ně-
které z nich CIA bezostyšně využívá jako pokusné králíky. Tak např. sekta „Chrám li-
du“ Jima Jonese stála rovněž na seznamu projektu „MK-Ultra“! 

Podle o f i c i á l n í  verze příběhu sekty byl Jim Jones náboženský fanatik z Kalifor-
nie, který multikulturní skupinu svých přívrženců odvedl do odlehlé části Guyany a 
tam vybudoval socialistickou utopii. Místo, na němž se skupina kolem Jonese nakonec 
usadila, bylo pojmenováno Jonestown. V Guyaně se nakonec shromáždilo nejméně 
1 100 příslušníků „Chrámu lidu“, většinou černochů a žen. 

                                                 
154 V originále El Poder de las Sectas, Barcelona 1989, str. 172. 
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Mnozí lidé si ještě jméno Jonestown pamatují asi lépe než jiné a důležitější události. 
V listopadu 1978 stovky lidí této komunity vypili roztok cyankáli z papírových po-
hárků v domnění, že jde o Kool Aid (americký osvěžující nápoj). Okolí vůdcova obyd-
lí bylo brzy poseto mrtvolami dospělých i dětí! Z dospělých bylo 90 % žen a z nich 
zase 80 % černých. Předák Jonestownu, Jim Jones, byl nalezen s kulkou v hlavě a vše-
chno ukazovalo na sebevraždu. Palcové titulky novin v den masakru hlásaly: „Sekta 
zmírá v jihoamerické džungli: 400 lidí zahynulo při hromadné sebevraždě a 700 dal-
ších se rozprchlo po okolí.“155 Americké úřady tvrdily, že pátrají po lidech v džungli, 
avšak současně uvedly, že v nejbližším okolí se po nich nenašly žádné stopy. Původní 
výčet všech mrtvých pocházel od guyanských úředních míst, avšak poslední údaj vyšel 
téměř o týden později od americké armády, která uvedla 913 mrtvých. Při první tisko-
vé konferenci odůvodňovaly americké úřady rozdílné počty mrtvých nehorázným tvr-
zením, že prý negramotní místní úředníci v Guyaně neuměli počítat!  

Rovněž se „zapomnělo“ na odborné ohledání mrtvol! Mluvčí americké armády pod-
plukovník Schuler prohlásil: „Pitva nebyla nutná a o příčině smrti se zde není třeba 
bavit!“ Těla mrtvých z Jonestownu byla převezena do Spojených států až po dlouhých 
odkladech, kdy již pokročilý rozklad autopsii téměř znemožňoval. Navíc bylo z těl od-
straněno všechno, co by umožňovalo identifikaci, ale přesto v USA nebylo povoleno 
soudní lékařské ohledání. Prezident „National Association of Medicinal Eyminers“ si 
v otevřeném dopise stěžoval na vojenské úřady USA, že úmyslně bojkotují jakoukoli 
lékařskou prohlídku těl obětí.156 Následné balzamování mrtvol spolu s přirozeným roz-
kladem pak znemožnily případné odborné ohledání, a těla byla později zpopelněna ne-
bo pohřbena do masového hrobu. 

Co se tedy v Jonestownu skutečně stalo? Spáchali členové „Chrámu lidu“ opravdu 
sebevraždu dobrovolným požitím cyankáli? Podle příznaků lze spolehlivě rozpoznat 
určitý jed jako příčinu smrti. Např. cyankáli blokuje informace mozku ke svalům změ-
nou složení buněk v ústředním nervovém systému, a tím dokonce i automatické funkce 
těla jako dýchání a srdeční puls dostávají změněné nervové signály. Smrt požitím cy-
ankáli je velice bolestivá a působí až nesnesitelné dechové potíže i svalové křeče. Pro 
otravu cyankálim jsou také příznačné děsivé grimasy v obličeji. 

Odborně se tomu říká „cyanide rictus“. Přední guayanský patolog dr. Mootoo při-
cestoval do Jamestownu jen několik hodin po masakru, ale nenalezl na mrtvých žádné 
příznaky, které by dovolovaly soudit na otravu cyankálim. Namísto toho však objevil 
čerstvé vpichy na zadní straně lopatek, a to u 90 % obětí! Ostatní byly buď zastřeleny 
nebo zardoušeny. Výpověď dr. Mootoo před nejvyšším soudem v Guyaně vedla nako-
nec k závěru, že všechny oběti až na dvě byly zavražděny „neznámými pachateli“. 
Avšak mezi všemi oběťmi sekty pouze dvě spáchaly opravdu sebevraždu!157 Je zde 
tedy zásadní rozpor mezi pravdou z Jamestownu a „oficiální“ historkou, jak byla poz-
ději prezentována. Je třeba se oprostit od lži o „fanatickém náboženském společen-
ství“ a dopátrat se opravdového pozadí událostí. Skutečností za tragédií v Jonestownu 
je totiž okolnost, že tam byl podniknut hrůzný experiment; nešlo tedy o žádnou „nábo-
ženskou utopickou společnost“. V daném případě vede mnoho stop k americkým taj-

                                                 
155 New York Post z 21. listopadu 1978. 
156 John Peer Nugent, White Night, Wade 1979, str. 228. 
157 John Judge, The Black Hole of Guyana – The Untold Story of the Jonestown Massacre, Portland 

1993, str. 129 ad.  
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ným službám, takže nelze pochybovat o tom, že Jonestown byl součástí ohavného ex-
perimentu MK-Ultra. Ať už se na případ Jonestown resp. Jim Jones díváme z kterékoli 
strany, všude se nám objevuje zrůdná tvář CIA! 

Jim Jones žil v letech 1961-1963 v Brazílii. Ačkoli byl zcela bez peněz, usadil se 
v luxusním domě jisté rodiny, byl zásobován vším potřebným z amerického velvysla-
nectví a často navštěvoval hlavní stan CIA v „Belo Horizonte“. Svým sousedům tvrdil, 
že pracuje pro americké námořnictvo. Tou dobou byl v Jonesově společnosti často 
vídán jeho dlouholetý přítel Dan Matrione, který pro CIA zaučoval v třetím světě růz-
né policejní složky v metodách výslechů a mučení! 

Když se Jim Jones roku 1963 vrátil do Spojených států, měl již k dispozici spoustu 
peněz, s jejichž pomocí založil první „Chrám lidu“ v kalifornském Ukiahu.158 Mnozí 
z předních mužů sekty kolem Jonese pocházeli z bohatých a vzdělaných rodin, a také 
měli kontakty s armádou nebo s CIA. Příkladem za všechny ostatní je rodina Laytonů. 
Dr. Lawrence „Larry“ Layton, „pistolero“ tzv. „reverenda“ Jonese, byl vnukem banké-
ře Hugo Philipse, jehož peněžní ústav již od devatenáctého století těsně spolupracoval 
s Rothschildy.159 Podle znalce tématiky, Joaquima Bochaca,160 věnovala Philipsova ro-
dina sektě 250 000 dolarů. 
Členové rodiny Philipsů nejenže zastupovali nacistický kartel I. G. Farben, který 

napomohl Hitlerovi k moci, nýbrž jsou také propojeni se Solvay Drogen, jež je jedna 
z divizí uvedeného kartelu (rodina Solvay patří k nejvlivnějším v Belgii). 

Po založení prvního „Chrámu lidu“ v Kalifornii se Jonesova „církev“ kvůli místní-
mu skandálu záhy dostala až na titulní stránky novin. Jim Jones využil útoků na sebe 
i svou církev k přesídlení do Guyany. P ř í p r a v y  k  p o b y t u  k o m u n y  s e  k o n a -
l y  v e  s p o l u p r á c i  s  a m e r i c k ý m  v e l v y s l a n e c t v í m  (všichni jeho zaměst-
nanci byli agenty CIA) a s guayanským premiérem Forbesem Burnhamem, jemuž také 
k moci pomohla jednoznačně CIA!161 Když členové „Chrámu lidu“ přistáli na letišti 
v Guyaně, byli černoši mezi nimi spoutáni a nasazeny jim roubíky; poté je odvedli do 
donucovacího tábora, kde museli pracovat 16 až 18 hodin denně. Ubytování i strava 
v táboře byly nepředstavitelně ubohé. Tím byli černoši fyzicky i psychicky vyčerpá-
váni až do krajnosti. Jeden ze způsobů psychického týrání spočíval v tom, že v noci 
byli místo odpočinku nuceni poslouchat „přednášky“ Jima Jonese. Je prokázáno, že tá-
boroví lékaři přinejmenším v jednom případě operovali bez umrtvení! Vězňům přede-
pisovali určité drogy a kontrolovali jejich užívání. Očití svědci vypověděli o hrůzných 
případech nucení k braní drog, o izolování lidí v podzemních klecích, o fyzickém mu-
čení, veřejném znásilňování žen i všemožném ponižování.162 

Tou dobou si Jones nahromadil neuvěřitelný majetek. Celková suma na jeho ban-
kovních kontech včetně zahraničních investic a nemovitostí se odhadovala na dvě mi-
liardy dolarů! 

                                                 
158 Tamtéž. 
159 Dr. Lawrence Layton byl po léta šéfem „Chemical and Ecological Warwafe Research“ (Výzkumu 

chemicko-ekologického vedení války) v Dugway Providing (Utah). 
160 Joaquim Bochaca, Los Protocolos de los Sabíos de Sión 1898-1990, ¿Apocrifos?, ¿Autenticos?, 

¿Profeticos?, Bogotá 1990, str. 247. 
161 Daily World z 23. 6. 1981. 
162 Shiwa Naipaul, Journey to Nowhere, Schuster 1981, str. 107. 
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V Jonestownu bylo nalezeno takové množství drog, že by stačilo k pokrytí více než 
roční potřeby 200 000 narkomanů.163 Byly mezi nimi ve velkém množství i drogy, 
užívané v souvislosti s programem MK-Ultra, jako je natrium-penthatol (sérum prav-
dy), chlorahydrát (sloužící k hypnóze) a mnoho dalších.164 Táborový lékař v Jones-
townu sice všechny podávané a užívané drogy pečlivě zapisoval, ale po masakru jeho 
doklady beze stopy zmizely. 

Život v Jonestownu byl velmi podobný nejhoršímu koncentračnímu táboru a měl 
přirozeně také oddělení pro lékařské a psychiatrické experimenty. Ostrahu zajišťovaly 
speciálně vycvičené bezpečnostní síly i naprogramovaní zabijáci.165 Očití svědci je po-
pisují jako „zombie“ bez jakýchkoli známek emocí; jejich úkolem bylo pohánět lidi do 
práce a znemožňovat jim útěk. Tito ozbrojení strážci nebyli mezi mrtvými a nepodnikl 
se také sebemenším pokus o jejich vyhledání a postavení před soud.166 

Je třeba ještě dodat, že se rovněž vynořily informace o již zde zmiňované rodině 
Philipsů, z nichž vyplývá, že rovněž pomáhala CIA při zajišťování přepravy žoldáků 
z Jonestownu pro rebely UNITS v Angole (kteří byli také podporováni CIA). 

Je také důležité vědět, že se v době údajné „masové sebevraždy“ nacházela v blíz-
kosti Jonestownu tajná skupina „zelených baretů“, financovaná CIA. Tato speciální 
jednotka zabijáků je užívána pro zvláště tajné operace, a zde by mohlo být vysvětlení 
tolika mrtvých. Fotografie z místa masakru ukazují, že většina zabitých lidí ležela v řa-
dách obličejem dolů. Další snímky prokazují stopy po vlečení, z čehož se dá soudit, že 
tak byli rozmístěni až po smrti.167 

Ze všeho, co víme, lze zhruba usoudit, co se v Jonestownu skutečně stalo. Asi 400 
lidí bylo usmrceno injekcí jedu. Dalších 700 členů sekty, kterým se podařilo uprchnout 
do džungle, dopadly a zabily „zelené barety“. Mrtvoly byly potom dopraveny zpět do 
Jonestownu a položeny k ostatním obětem. 

Všechno vypadá tak, že skutečná moc za Jonesem si chtěl otestovat hromadnou 
kontrolu lidí a vyprovokovat masovou sebevraždu; tento záměr nejspíš vedl v táboře 
ke vzpouře a většina lidí utekla do džungle, kde ovšem již na ně čekali vrazi. 

Oficiální verze o „náboženském fanatikovi“, který se svými stoupenci spáchal ma-
sovou sebevraždu, nedává žádný smysl, a fakta naopak mluví pro vraždu. Jsou zde 
svědci, kteří vypověděli o ozbrojených zabijácích, viděli jsme snahy o zamezení lékař-
ského ohledání mrtvol, a mnoho dalšího. Příčina úsilí po znemožnění pitvy by mohla 
mít co dělat s drogami, užívanými v táboře při různých experimentech, protože při dů-
kladném ohledání těl by jistě byly rozpoznatelné. Dalším důvodem k ututlání celé zá-
ležitosti jsou také známky po pochybných lékařských zákrocích. 

Výsledky zkoumání guayanského patologa dr. Mootoo, který u mrtvých neobjevil 
žádné známky požití cyankáli, nebyly nikdy zveřejněny. Vláda Guyany spolupracuje 
s americkými úřady na zatajení skutečné příčiny úmrtí. 

                                                 
163 V padesátých a šedesátých letech objednal Allen Dulles jako ředitel CIA 100 milionů dávek LSD 

k experimentům v oblasti kontroly myšlení. 
164 John Maguire, Hold Hands and Die, Dale Books 1978, str. 16. 
165 John Judge, The Black Hole of Guyana – The Untold Story of the Jonestown Massacre, Portland 

1993, str. 133. 
166 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 

82. 
167 John Peer Nugent, White Night, Wade 1979, str. 224. 
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P ř í m é  p o k y n y  k  p o t l a č e n í  p r a v d y  a  š í ř e n í  d e z i n f o r m a c í  p ř i š l y  
z  n e j v y š š í c h  v l á d n í c h  m í s t  S p o j e n ý c h  s t á t ů . Iluminát Zbigniew Brze-
zinski, jenž s penězi Rockefellerů zahájil činnost Trilaterální komise, uděloval své pří-
kazy na odstranění každé možnosti identifikace mrtvých Robertu Pastorovi, který je 
pak dále předával podplukovníku Gordonu Summerovi.168   

Existují zprávy o podobných táborech se stejnými experimenty v té době z Filipín a 
Chile. Agent CIA a specialista na stínání hlav Michael Rownley Welch spolupracoval 
zase na zrůdných pokusech v chilském koncentračním táboře „Colonia Dignidat“. 
Kromě toho se uvádí, že se tam čas od času objevoval také dr. Josef Mengele.169  

V současnosti je Jonestown osidlován 100 000 lidmi kmene Hmong z Laosu! Mno-
ho tisíc z nich tam již žije pod dozorem Ernesta Grahama, synovce Billy Grahama, 
a člena „Federation of Evangelical Ministries Association“ ve Wheatonu, známé také 
jako „World Vision“. 

Důležitou okolností ohledně Jima Jonese jsou za těchto okolností jeho rovněž těsné 
kontakty k „World Vision“ již v době, kdy v Kalifornii zakládal svůj první „Chrám 
lidu“. 

Organizace „World Vision“ je celosvětově rozšířeným evangelickým řádem, který 
v jihovýchodní Asii působil jako zpravodajská služba pro FBI.170 Mnozí znalci proble-
matiky jsou přesvědčeni, že organizace také slouží jako krytí při najímání a výcviku 
profesionálních zabijáků. „World Vision“ byla rovněž přítomna v táborech, zřízených 
CIA na nicaragujských hranicích s Hondurasem k najímání žoldnéřů pro boj proti Ni-
caragui. Kromě toho lze „World Vision“ a její pobočné organizace objevit v libanon-
ských táborech.  

Věda iluminátů je již dávno mnohem pokročilejší než věda „oficiální“, jak ji my 
všichni známe. Existuje obrovský rozdíl mezi touto „vědou“ a druhou, která je před 
námi držena v tajnosti. Když byl před mnoha desetiletími dr. Jose Delgado ještě psy-
chologem na univerzitě v Yale, učinil následující přiznání: „Fyzická kontrola mnohých 
funkcí mozku je již prokázanou skutečností. Je dokonce možné ovlivňovat vývoj myš-
lenek a vyvolávat vizuální prožitky. Elektrickou stimulací speciálních nervových 
struktur mohou být například vyvolány pohyby, podle libosti lze vyvolávat nebo od-
straňovat pohnutky k násilným činům, lze jí měnit společenskou hierarchii, ovlivňovat 
sexuální chování, emoce i myšlenkové pochody.“  

Během demonstrace již zmíněných možností technologie kontroly myšlení byla vy-
slána akustická „psychokorekční“ informace pracujícím pod zemí. Mezi jiným jim by-
lo přikázáno, aby přerušili práci a odložili nástroje. Dělníci uposlechli příkazu – slo-
vem udělali přesně to, co se jim přikázalo! 

Kontrola, o níž mluvil dr. Delgado, byla možná již v padesátých letech a velmi 
pravděpodobně ještě mnohem dříve. Zmíněná technologie se v minulosti používala ne-
jen při speciálních operacích, nýbrž také ke zvýšení výkonů určitých vojenských jed-

                                                 
168 Kenneth Wooden, The Childern of Jonestown, McGraw-Hill 1981, str. 196 ad. – Robert Pastor je 

nyní zástupcem ředitele CIA! 
169 John Judge, The Black Hole of Guyana – The Untold Story of the Jonestown Massacre, Portland 

1993, str. 143.  
170 L. Lee, World Vision go Home, v Christian Century ze 16. 5. 1979. 



 64

notek. Rovněž tak našla použití při stimulování olympijských atletů a k podpoře ant-
arktických expedicí.171 

Dnes již ilumináti užívání elektrických vln ještě mnohem více zdokonalili a jejich 
prostřednictvím mohou ovládat individuální či společenskou vůli. Jako součást tohoto 
experimentu byly po mnoho let všude po světě generovány elektromagnetické impulsy. 
Tyto vlny jsou odpovědné nejen za „umírání lesů“, které je ostatně ilumináty rovněž 
využíváno k ospravedlnění nutnosti vytvoření světové vlády, protože ve skutečnosti 
žádná „ozonová díra“ neexistuje, ale jsou také příčinou rychlého nárůstu případů rako-
viny, srdečních chorob, genetických defektů a psychických poruch. 

Dnes mohou být působením elektromagnetických vln vyvolány mj. následující jevy: 
a) uspání libovolného člověka – b) vyvolání únavy a deprese – c) vyvolání stavu stra-
chu a úzkosti – d) vystupňování agresivity – e) změny hormonálních hodnot – f) změ-
ny chemického složení tělních buněk – g) vyvolávání sexuální agresivity.  

Díky svému tajnému vědeckému bádání již dnes ilumináti mají v ruce možnost 
kontroly myšlení lidí. Experimentují s drogami, vymýváním mozku i očkováním cho-
rob, hypnózou a mozkovými implantáty, aby člověka prakticky změnili v robota. Věd-
ci iluminátů pracují na tajných projektech, např. na vývoji implantačních elektrod, kte-
rými by bylo lze přijímat i vysílat signály a tím vyvolávat podle libosti vize a haluci-
nace. Kromě toho mají již pomocí těchto elektrod kompletní kontrolu nad lidským 
tělem. V posledním čtvrtstoletí různí lékaři zneužívali své pacienty k takovým experi-
mentům (kódové označení ke zde „projekt Phoenix“). Jindy zase byli lidé přímo uná-
šeni, lékaři jim do mozku implantovali zmíněné vysílače a celkově s nimi jednali jako 
s pokusnými zvířaty! 

V sedmdesátých a osmdesátých letech probíhaly ve švédských nemocnicích ob-
zvlášť děsivé experimenty; mnoha stovkám tisíců Švédů byly během běžné operace 
implantovány do mozku různé „čipy“! 

Již dlouho je v běhu program unášení lidí a následné implantování jim kontrolních 
mechanismů do hlav, aniž by o tom postižení po návratu do společnosti něco tušili! 

Ilumináti tedy dnes mají přes své nejrůznější organizace možnost implantovat člo-
věku vysílač, kterým mu pak prostřednictvím computerů mohou předávat rozkazy. 

M n o h o  o t r o k ů  „ p r o g r a m u  V l a d a ř “ ,  a g e n t ů  C I A  i  v o j á k ů  j i ž  
t a k o v é  i m p l a n t á t y  m á ! Jedním z nejdůležitějších komunikačních systémů ilu-
minátů a jejich tajných služeb je systém ALEX (Amalgamed Logarithmic Encryped 
Transmission). – Systém funguje paralelně s „Monarch Mind Control Program-
ming“ (programem myšlenkové kontroly „Vladař“). Systém ALEX slouží spiklencům 
ke sledování myšlenkově kontrolovaných otroků a jejich zneužívání pro akce ilumi-
nátů. Používá se také k předávání nejrůznějších sdělení, jako např. 1) zabij svou rodinu! 
– 2) vláda je vším vina, zabij prezidenta! 3) je beznadějné proti nám bojovat – 4) chci 
obchodovat s drogami – 5) chci bránit svou zem a proto jsem naprosto oddán CIA.  

Stále jasněji se ukazují i další zločinné intriky iluminátů. Zřídili si počítače a sate-
lity, které jim umožňují nepřetržitě sledovat prakticky veškerou činnost na celém světě; 
všechny informace o nás jsou ukládány do paměti obřích computerů. 

                                                 
171 David Eicke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 225. 



 65

Již brzy budeme také žít ve světě bez hotových peněz.172 Současný měnový systém 
v budoucnu zcela odpadne. V Evropě i ve Spojených státech byly odhaleny plány na 
celosvětové zvedení měnového systému, který má být regulován supercomputerem. 

V Bruselu je již obrovské výpočetní středisko, příznačně nazvané „Šelma“, určené 
k r e g i s t r o v á n í  a  k o n t r o l o v á n í  o s o b n í c h  d a t  v e š k e r é h o  s v ě t o v é h o  
o b y v a t e l s t v a . „Šelma“ v Bruselu má umožňovat a současně kontrolovat také ná-
kupy a prodeje každého člověka. 

Dosavadní kreditní, čipové a podobné karty brzy přestanou platit a všichni obyva-
telé mají být zákonem donuceni k implantování „mikročipu“. Protože se takový čip 
automaticky dobíjí změnami teploty lidského těla, je nejlepším místem pro jeho apli-
kování čelo. Mikročip je uložen v tenké skleněné rource se zdrsněným povrchem, 
takže se již během 24 hodin po aplikování pevně uchytí. 

Mikročip je lidským okem neviditelný, ale shromažďuje o nás všechny informace, 
které mohou ilumináty zajímat.173 

Prakticky všude mají být nainstalovány infračervené senzory ke čtení mikročipů a 
obří computer v Bruselu byl již naprogramován na zpracovávání všech přečtených 
údajů. 

Ilumináti přicházejí s nekonečnou řadou „důvodů“, proč je pro každého člověka při-
jetí čipu tak důležité. Mimo jiné se uvádí, že je údajně schopen tělo naprogramovat 
k odolnosti vůči nákazám jako je AIDS. Dále argumentují třeba tím, že čip má umož-
nit rychle najít všechny pohřešované osoby. Jejich konečným cílem je a u t o m a t i c k é  
i m p l a n t o v á n í  č i p u  k a ž d é m u  n o v ě  n a r o z e n é m u  d í t ě t i ! Všechny, kdo 
budou odmítat čip přijmout a spolupracovat na novém světovém řádu, čeká nejen 
religiózní, společenská a politická izolace, ale budou drženi v šachu i finančně. Jejich 
bankovní konta ústřední počítač zablokuje a oni ztratí možnost něco koupit nebo pro-
dat – b u d o u  d o s l o v a  o d s o u z e n i  k  s m r t i !  

 
 
 

14. Ovládání světa 
 
Tzv. „Slavnostní hostina šelmy“174 je tím nejlepším místem na světě, kde lze potkat 

představitele všech „třinácti satanských pokrevních dynastií“. Takové setkání se pořá-
dá každých 28 let a všechny vůdčí rodiny se při něm spojují v satanských rituálech. 
Zde se Satan svým nejvybranějším poddaným osobně zjevuje, předává jim nové in-
strukce a ukazuje, jak mají pokračovat v jeho „plánu“ na ovládnutí světa.175 

Satan vypracoval velmi podrobný plán, který je (zčásti) odhalen jen několika vyvo-
leným na samém vrcholku satanské hierarchie. Jeho program udržování rodu vyvole-
ných již běží po staletí a před veřejností je velmi úzkostlivě chráněn. 

                                                 
172 Zavedením elektronických čipových karet budou hotové peníze zbytečné. 
173 Navíc existují různé varianty. Je již mj. připraven také individuální, laserem čitelný čárkový kód 

(skládající se z 18 kódových čísel na způsob neviditelného tetování), který se umístí na čelo nebo 
na ruku. 

174 V originále „Feast of the Beast“. 
175 Srv. Alice Bailey, Externalisation of the Hierarchy, New York 1982, str. 389. 
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Satanův plán v zásadě spočívá ve vytváření teze a antiteze; proces se neustále opa-
kuje tak dlouho, až je nakonec dosaženo žádoucího konečného výsledku. Z nekoneč-
ných bojů chaosu by pak měl povstat nový světový řád, což nám připomíná staré zed-
nářské heslo: „Řád z chaosu“. Je-li teze kladivem, pak antiteze slouží za kovadlinu – 
v š e c h n o  m e z i  n i m i  b u d e  b uď  z n i č e n o  n e b o  z á s a d n ě  p ř e t v o ř e n o ! 
K realizování tohoto plánu je z a p o t ř e b í  t ř í  v á l e k . Bylo vytvořeno kladivo a dá-
na mu bezpečná základna, Rusko: to dostalo jméno komunismus… První kovadlina 
vznikla z hospodářského chaosu Německa a dostalo se jí označení „nacionální socia-
lismus“. Tato kovadlina byla nakonec v druhé světové válce zcela zničena a z ní vyšla 
– demokracie! Ze třetí světové války nakonec povstane nový religiózní systém. Satan 
svým věrným služebníkům poručil, že musí v očích lidí vypadat jako v Bibli předpo-
věděný „Armagedon“, aby uvěřili, že po jeho skončení přijde mesiáš. Třetí válka musí 
být v celých dějinách nejstrašnější právě proto, aby pak mohl mesiáš zavést do chaosu 
zázračný pořádek. – A tak znovu vzejde „řád z chaosu“, jak o tom ustavičně mluví nej-
různější zednářské dokumenty. Třetí světová válka má vzejít z obrovské a celosvětové 
hospodářské krize.176  

Podíváme-li se pozorně na historii iluminátů, pak záhy zjistíme, že jsou ustavičně 
obviňováni z ovlivňování světového dění za účelem zřízení světové diktatury. Před-
hazuje je jim nejen zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu (jako im-
pulsu k I. světové válce) i zosnování mnoha válek a revolucí, ale přičítá se jim také od-
povědnost za II. světovou válku, rozdělení poválečného světa do dvou bloků i za ne-
dávný „pád“ komunismu v Evropě. 

Kdo je alespoň trochu obeznámen s novějšími dějinami, tomu nemohlo uniknout, že 
všechny velké války v Evropě i všude jinde organizovali a financovali Rothschildové, 
Warburgové, DuPontové, Astorové, Schiffové, Morganové atd. 177 

Existuje nadbytek důkazů o plánovitém připravování a řízení první světové války; je 
tedy jasné, že šlo o čistě iluminátskou záležitost!  

Sotva kdo si uměl tehdy představit, že by zavraždění následníka rakouského trůnu 
28. června 1914 v Sarajevu mohlo vést k válce.178  

Netrvalo však dlouho a všechny evropské mocnosti byly vtaženy do velké a krvavé 
války.179 Když v srpnu 1914 německé jednotky obsadily Belgii, americký prezident 
Wilson k tomu tehdy prohlásil: „Je nezbytné, aby Spojené státy zůstaly neutrální!“ 

Později to ještě potvrdil v poselství kongresu z prosince 1914. „Žijeme s celým svě-
tem v míru, jsme upřímní přátelé všech národů, jsme průkopníky svornosti a pokoje.“ 

Mezitím však již iluminátský král Morgan a ministerstvo financí posílali do Evropy 
měsíčně 500 milionů dolarů na tříprocentní úrok. Morganova „US Steel Corpora-
tion“ dodala Spojencům pro jejich zbrojní a muniční továrny šest milionů tun oceli. 
Spojenecké válečné dluhy vystoupily v roce 1916 již na dvě miliardy dolarů. Berlín si 
v Bílém domě stěžoval a Spojeným státům vytkl, že prodávají Angličanům munici. 

                                                 
176 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 165. 
177 Rodina Morganů funguje jako spolehlivý správce Rothschildů. Sňatky svých mužských členů se 

Židovkami rodiny Schiffů byla zcela integrována do „systému“. 
178 Ferdinandův přítel hrabě Černín řekl: „Arcivévoda velmi dobře věděl, že mu usilují o život. Již rok 

před začátkem války byl informován, že zednáři rozhodli o jeho smrti.“  
179 Za osudným atentátem na arcivévodu stál vysokostupňový zednář Lev (Lejba) Davidovič Bronštejn 

alias Trockij.   
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Oficiální historie o Německu tvrdí, že začalo politiku potápění lodí všech národů. Po 
zničení americké lodi „Lusitania“ americký senát 6. dubna 1917 schválil 373 hlasy 
proti 50 vyhlášení války Německu. Zákon o povinných odvodech do armády schválil 
kongres 15. června 1917. 

Není sebemenších pochyb o tom, že zkáza „Lusitanie“ byla zinscenována ilumináty. 
Nákladem lodi byl vojenský materiál pro Velkou Británii a proto nešlo o čistě civilní 
plavidlo, jak tvrdili Američané. Je také známo, že prezident příslušný „Bill of La-
ding“ (Příkaz o nákladu) Lusitanie uložil v archivu amerického ministerstva financí. 
Rovněž z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že „Lusitanie“ převážela vojenský 
materiál. Navíc se lodi odebrala obvyklá doprovodná ochrana a pak zkáze zasvěcenou 
loď chladnokrevně poslali právě do oblasti, kde operovaly německé ponorky! Potopení 
„Lusitanie“ bylo pouhou záminkou pro Wilsona, aby mohl konečně zasáhnout do ev-
ropské války.180   

Dále si ještě na spolehlivých důkazech ukážeme, že iluminátští kapitalisté stáli rov-
něž za komunistickou revolucí v Rusku r. 1917. 

V drobné studii „Existuje plán?“181 E. Smita na str. 11 čteme: „Velkobankéř Jakob 
Schiff se spolu s Mandellem Housem a jeho přítelem Lvem Trockým postaral o vyško-
lení několika stovek amerických revolucionářů původem z Ruska. Byla to tato úderná 
skupina, která spustila ‚ruskou revoluci‘. – Uprostřed zuřící (I. světové) války zařídil 
Schiff přepravu revolucionářů do Ruska.“182 

Lady Queensborough (Edith Star Millerová) v knize „Okultní teokracie“183 proka-
zuje, že Lev Trockij r. 1917 s pomocí Schiffova agenta z banky Kuhn, Loeb & Co. a se 
šekem od Warburga prošel anglickou blokádou. Krátce poté vypukla v Rusku revoluce, 
která jak známo, skončila vítězstvím revolucionářů. 

Podle prohlášení vysokostupňového zednáře Christiana C. Rakovského z roku 1938 
v stalinském vězení financovaly „Říjnovou revoluci“ ty samé osoby, které podporo-
valy Japonsko proti carovi za rusko-japonské války 1904-1905.184 Rakovskij do proto-
kolu uvedl, že spolu s Trockým byl jako představitel „revolucionářů“ ve Stockholmu 
osobně přítomen předávání peněz na bolševickou revoluci.  

Spisovatel Des Griffin ve své knize „Kdo vládne světu?“185 cituje Johna Schiffa, 
vnuka proslulého bankéře Jacoba Schiffa: „Můj dědeček podpořil ruskou revoluci asi 
dvaceti miliony dolarů.“ 

Na stranách 71 a 72 proslulého díla Gary Allena „None Dare to Call it Conspira-
cy“186  čteme, že lord Millner jako prostředník Rothschildů předal revolucionářům 
v Rusku 21 milionů rublů. 
                                                 
180 Jak jsme již výše viděli, využil zcela stejným způsobem prezident Roosevelt vyprovokovaného 

japonského útoku na Pearl Harbour!  
181 V originále Bestaat er een Plan, Amsterodam 1980. 
182 Vysokostupňový zednář (B’nai B’rith) Lev Trockij byl jednou z klíčových postav revoluce v Rusku.  
183 V originále Occult Theocracy, Christian Book Club of America 1931. 
184 Cílem války Japonska s Ruskem bylo svržení carského režimu a financoval ji bankovní svaz Kuhn, 

Loeb & Co. – Srv. John Toland, Adolf Hitler, Amsterodam 1977, str. 830. – Rakovskij byl bulhar-
ský lékař židovského původu a stoupenec Leninových teorií. Kvůli potížím s úřady odešel do 
Ruska. Sehrál důležitou roli v bolševické revoluci na Ukrajině, kde se r. 1919 stal prezidentem 
regionální vlády. Později byl sovětským velvyslancem v Paříži.    

185 V originále Wer regiert die Welt, Leonberg 1986, str. 66.  
186 Concord Press 1972. 
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Ve zprávě severoamerické tajné služby generálnímu štábu francouzské armády se 
rovněž potvrzuje, že velkobankéři Jacob Schiff, Warburg a Kuhn, Loeb & Co. financo-
vali ruskou revoluci. (Archivní dokument s poř. čís. 7-618-6 np 912 SR2.) 

Dále existují důkazy, že prezident Wilson přes Mandella House a prostřednictvím 
advokáta Elihu Roota z banky Kuhn, Loeb & Co. n e c h a l  z  v á l e č n é h o  f o n d u  
U S A  p o u k á z a t  2 0  m i l i o n ů  d o l a r ů  r u s k ý m  r e v o l u c i o n á ř ům !187 

Budiž zde alespoň mimochodem řečeno, že se v o j e n s k é  j e d n o t k y  U S A  d o -
k o n c e  s a m y  r e v o l u c e  p ř í m o  z ú č a s t n i l y ! Kromě jiného chránily transsibiř-
skou magistrálu a bránily Japoncům postupovat do nitra Sibiře proti bolševikům. 

Patnáct iluminátských bankéřů použilo v roce 1917 stanic „Červeného kříže“ k pod-
poře bolševiků, když měli vystřídat Prozatímní vládu. 

Podle „New Age Magazine“ (září 1959, str. 516) převedl i J. P. Morgan do Ruska 
mnoho milionů ve prospěch nové revoluční vlády.  

Iluminátským bankéřům se jejich „investice“ mnohonásobně vrátila také ukradením 
ruského zlata. Totéž udělali po druhé světové válce i v Německu; zlato patří k jejich 
nejsilnějším ekonomickým zbraním! 

Eustace Mullins ve své knize „Světový řád“188 uvádí, že si Rothschildové přivlast-
nili obrovské bohatství ruských carů. Nejenže dostali zpět „investované“ peníze, ale 
dalších 35 milionů dolarů si připsala k dobru jejich banka v Londýně a 80 milionů 
v Paříži. 

Podle francouzského časopisu „Présent“ z 10. prosince 1988 byl již tehdy vliv Roth-
schildů, Warburgů a Schiffů na Sověty tak velký, že jim nemohli nic odepřít! 

Aschbergové jako představitelé Rothschildů v severní Evropě k o n t r o l o v a l i  
b a n k u  s o v ě t s k é h o  s t á t u  o d  t z v .  r u s k é  r e v o l u c e  a ž  p o  s o u č a s -
n o s t . Rovněž Rockefellerové si v tzv. východním bloku zřídili impozantní monopol. 

Roku 1922 vznikla americko-sovětská obchodní komora. V čele instituce stál jako 
její prezident René Schley, bývalý viceprezident Chase Bank v držení Rockefellerů! 

V témže roce byla podepsána kooperační dohoda o těžbě ropy mezi magnátem Ar-
mandem Hammerem, Rockefellerovou „Standard Oil of New Jersey“ a sovětským stá-
tem. „Standard Oil“ v ní potvrdila sovětské vládě 50 % z rozsáhlých ropných koncesí, 
patřících na Kavkazu Alfredu Nobelovi ještě z doby carského režimu, které teoreticky 
přešly na sovětský stát. 

„Equitable Trust Co.“ v rukou Rothschildů spolupracoval s Chase Bank při financo-
vání americko-sovětského obchodu. Roku 1925 financovala tatáž banka americký ex-
port vlny, strojů a kovového zboží do SSSR. V roce 1927 pak „Standard Oil“ postavila 
v Sovětském svazu obrovskou rafinérii. 

Roku 1928 se iluminátská banka Warburg, Kuhn, Loeb & Co. podílela na financo-
vání prvního pětiletého plánu a již předtím sloužila jako depozitní banka pro sovětskou 
vládu, která na ni v letech 1918-1922 převedla více než 600 milionů zlatých rublů.189 

Ilumináti si od časů „Říjnové revoluce“ vytvořili ve východním bloku doslova ne-
omezenou mocenskou pozici; s o v ě t i  n a  n i c h  b y l i  v ž d y  z c e l a  z á v i s l í !  

                                                 
187 Převod 20 milionů dolarů bolševikům byl odhalen při rokování amerického kongresu o možnostech 

kompromisů s Ruskem. (Registr č. HJ 8714.U5.) 
188 V originále The World Order, str. 65. 
189 Již od r. 1973 sídlí na náměstí Karla Marxe (!) v Moskvě oficiální pobočka Chase Manhattan Bank.  
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Komunistický stát, který carský absolutistický režim nahradil státním fašismem, 
měl tytéž hospodářské i politické nedostatky jako kapitalismus. Komunistický systém 
byl v podstatě kapitalismus s větší státní kontrolou nad hospodářstvím země. 

Zpravidla se má za to, že se kapitalistické a komunistické zájmy vzájemně křížily. 
Při pozorném sledování světové politiky se nám však rychle ukáže, že Rothschildové a 
spol. po všechna léta udržovali velmi těsné přátelské styky s hlavami různých komu-
nistických zemí. Měli mj. kontakty s Maovou Čínou i Castrovou Kubou a všem těmto 
zemím pomáhali nesčetnými miliony dolarů; národy východu a západu však stavěli 
navzájem proti sobě! 

Proto také nebylo možné důvěřovat ilumináty kontrolované elitě Západu, že jej 
uchrání před komunismem, protože tyto osoby samy komunismus kontrolovaly. Proti-
křesťanský systém komunismu je vynálezem iluminátů! Přestože komunisté veřejně 
vyhlašují, že jsou nepřáteli boháčů a kapitalistů, ve skutečnosti sledují stejný cíl. Slo-
vem, bohatá elita Západu i komunističtí vůdci spolupracovali na zřízení „jednosvětové 
vlády“ iluminátů!  

V roce 1918 již zemřely miliony mužů, žen a dětí ve válce, zinscenované ilumináty! 
Cíle první světové války se realizovaly exaktně podle stanoveného plánu: 1) Zajiš-

tění satanské diktatury v Rusku jako spolehlivé základny k dalšímu podvracení světa. 
2) Iluminátům se dostalo částečné kontroly nad Palestinou a tím položili základní ká-
men k Jeruzalému, odkud má jednoho dne jejich vládce kontrolovat celý svět. 3) Skon-
čily monarchie v Německu, Rakousku a Rusku. 4) Začalo iluminátské sjednocování 
národů. 5) Byly vytvořeny předpoklady pro vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení.  

Pro potřeby naší studie je užitečná alespoň krátká analýza politické situace Němec-
ka po I. světové válce. Po jejím konci byly v Paříži vyhotoveny čtyři smlouvy ke sta-
novení mírových podmínek pro každou z poražených zemí, pro Německo, Rakousko, 
Uhersko a Bulharsko. 

Smlouva o Německu byla podepsána 28. června ve Versailles. Jejím záměrem ne-
bylo nastolení spravedlivého a trvalého míru, ale naopak zajištění nadvlády vítězných 
mocností. Německo se marně vzpíralo podmínkám smlouvy, které podle jeho pojetí 
představovaly nespravedlivé závazky. Německo muselo odstoupit přes 75 000 čtvereč-
ných kilometrů s více než sedmi miliony lidí. Kromě jiného bylo Polsku přiřčeno Po-
znaňsko a Francie dostala zpět Alsasko-Lotrinsko. Byla také vytvořena 50 km široká 
demilitarizovaná zóna podél Rýna a zrušena povinná vojenská služba. Německá bran-
ná moc se musela omezit na 100 000 dobrovolníků a byly zavřeny zbrojovky i vojen-
ské školy. 

První světová válka měla také za následek zpočátku ještě skrytou, avšak stále zjev-
nější a silnější hospodářskou krizi. V poválečné době byly všechny do konfliktu zata-
žené národy všestranně zruinovány s výjimkou USA, které z ní nesmírně profitovaly.  

Válečné úvěry USA Spojencům dosáhly v roce 1921 kolem 12 miliard dolarů. Na 
otázku, kdo má všechny dluhy zaplatit, odpovídali především Francouzi jednoznačně: 
„Němci!“ 

Roku 1921 uložila spojenecká komise Německu obrovský finanční závazek ve výši 
33 miliard dolarů! Důsledkem takového zatížení byl od roku 1923 každodenní prudký 
pokles hodnoty německé marky.  
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Němci trpěli nejen porážkou a válečným dluhem, nýbrž i potupným obsazením Po-
rúří Francouzi roku 1923. K tomu ještě přistupoval strach z bolševického nebezpečí, 
anarchie a chaosu. 

Pak přišla krize roku 1929 a její pokračování ve třicátých letech. Krach burzy v roce 
1929 rovněž zinscenovali ilumináti. Jejich bankéři vyvolali inflaci a neustále povzbu-
zovali burzu k přílišnému vzepětí, takže „crash“ byl nevyhnutelný. 

Když byly Spojené státy v období největší průmyslové a hospodářské expanze, 
Warburgové a jejich vazalové (Federal Reserve Bank) náhle bez jakéhokoli hospodář-
ského důvodu stáhli z oběhu osm miliard dolarů a záměrně tak způsobili katastrofu, 
známou jako „černý pátek“. 

„Burzovním krachem“ v New Yorku vyvolaná hospodářská krize pak měla na Ně-
mecko zhoubný účinek. 

V poválečných letech se Hitlerovi podařilo efektivně zorganizovat svou stranu; ve 
volbách roku 1932 dostala 37 % hlasů! 29. ledna 1993 říšský prezident Hindenburg 
odvolal Schleichera a jmenoval Hitlera říšským kancléřem. Po Hindenburgově smrti 
2. srpna 1934 převzal Hitler vedení říše a spojil ve své osobě nejvyšší státní i vládní 
úřad. 

Hitlerův vzestup k moci zaměstnává historiky dodnes. Jak se mohl stát německým 
kancléřem neúspěšný rakouský malíř s neukončeným školním vzděláním, který to za 
první války dotáhl na pouhého svobodníka? Čím si vysvětlit záhadný poměr mezi Hit-
lerem a jeho protihráči? Při pozorném zkoumání těchto vztahů lze totiž odhalit osobité 
schéma: Kdykoli se Hitler na ten či onen způsob ocitl v potížích, dostalo se mu pomoci 
nejen zvenčí, ale také od jeho nepřátel a protihráčů. Stručně řečeno, měl vždy možnost 
najít z daných obtíží východisko.190 

Mnozí nezávislí badatelé již potvrdili, že Hitler byl ř í z e n  jinými osobami. Jeho 
úspěchu můžeme porozumět jen tehdy, budeme-li se zabývat mocí, která za ním stála, 
stejně jako cíli, které tato moc sleduje! 

Psychoanalytik Walter Lange a autor knihy „Hitlerova duše“191 podává důkaz, že 
Hitler byl potomek vídeňského barona Rothschilda. Existuje tajný dokument vídeňské 
policie, která Hitlerův životopis zkoumala. Vyšetřování nařídil rakouský kancléř Dol-
fuss a vedlo ke zjištění, že Hitlerova babička Marie Anna Schicklgruberová otěhotněla 
v době, kdy pracovala jako služebná barona Rothschilda. Když se ten o jejím stavu do-
zvěděl, poslal ji do nemocnice v její rodné obci; tam se narodil Alois Hitler, otec poz-
dějšího kancléře.192 

Pokud byl Hitler skutečně spřízněn s Rothschildy, pak musel být také příslušníkem 
„třinácti pokrevních linií“! 

Podporovali satanští ilumináti Hitlera na jeho cestě k moci? Mohl počítat s podpo-
rou mocných satanských společností? 

Pokud nepochopíme, že s k u t e č n ě  m o c n í  v Třetí říši – tedy lidé v pozadí na-
cionálních socialistů – byli ilumináti, nikdy nemůže proniknout do nejskrytějších ta-
jemství. Nadále zůstaneme v nevědomosti o tom, jak se všechny nitky sbíhají v jedi-
ném vrcholku. 

                                                 
190 Christoph Lindenberg, Die Technik der Bösen – Zur Geschichte und Vorgeschichte des National-

sozialismus, Stuttgart 1978, str. 23.  
191 V originále The mind of Hitler. 
192 Cit. podle Fritze Springmeiera, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 222. 
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Je jen přirozené, když budeme považovat za důležitý fakt, že se Hitler i ostatní vůd-
ci „Třetí říše“ nesmírně oddávali okultním záležitostem. Satanské vlivy a stavy posed-
losti, které se u Hitlera projevovaly, byly již různými badateli zjištěny mimo každou 
pochybnost. Tak například bylo hodně napsáno o démonické moci, která se ukazovala 
v Hitlerových projevech. 

Hitler se zjevně začal zabývat okultismem již v pouhých deseti letech. V té době byl 
totiž poslán do (školy) opatství v hornorakouském Lambachu an der Traum. Tamní 
učitelé měli hodně společného s okultismem templářů, s nímž se pak i Hitler mnoho 
zabýval. Rovněž převzal velkou část svých okultních znalostí od Teosofické společno-
sti, která má velice těsné kontakty se satanismem a zednářstvem.193 

Teosofickou společnost založila H. P. Blavatská, jež se intenzivně zabývala spiritis-
mem. Kromě jiného od roku 1887 pravidelně vydávala časopis „Lucifer“. Spoluvyda-
vatelkou bylo médium (dnes označované za „channeler“) jménem Mabel Collinsová, 
pocházející z nám již známé „třinácté pokrevní linie“. – V Teosofické společnosti byli 
i tak mimořádní vynálezci jako Tomáš Alva Edison a Nicola Tesla. Dále pak v řadách 
Společnosti nacházíme úspěšné spisovatele George Bernarda Shawa a Williama But-
lera Yatese. Gándhí měl rovněž kontakty se Společností a teosofem byl i Elvis Presley. 

Hitler byl kromě toho členem „Thule“, jedné z nejmocnějších a nejokultnějších taj-
ných společností Německa. Patřil dokonce k nejužšímu kruhu, kde se praktikovaly 
satanské rituály.194 
Řád „Thule“ založily esotericko-gnostické společnosti spolu s příslušníky „třinácté 

pokrevní linie“ iluminátů. 
Druhou organizací, která v nacionálně-socialistické revoluci sehrála důležitou roli, 

byla „Edelweiss-Gesellschaft“195 a stejně tak jako „Společnost Thule“ měla i tato lóže 
kontakty se svými „bratry“ ve Velké Británii. 

Byly to různé osoby, na něž Hitler tak říkající slyšel! Šlo o stejné lidi, s nimiž se 
účastnil různých rituálů a kteří mu vůbec pomohli k moci. 
Říšské kancléřství za Brüningovy vlády v dubnu 1932 zjistilo, že na Hitlerovo nená-

padné konto u Bavorské banky přicházejí z ciziny velmi značné částky. Dále Hitler do-
stal zhruba 45 milionů marek přes finanční institut Schweizerische Kreditanstalt.196 

Gerhard Müller ve své studii „Za kulisami světového dění“197 potvrzuje, že War-
burg převedl na Hitlera celkem 128 milionů marek.198 Hitler zpočátku dostal od War-
burga 15 milionů marek, tedy 60 milionů marek, a celá transakce proběhla v Amstero-
damu. Později ještě dostal jako „pozornost“ Rýnsko-vestfálského syndikátu slušný pří-
davek 10 milionů dolarů. Poslední částku sedmi milionů dolarů převedl Warburg na 
banku Rhenanii v Düsseldorfu a peníze byly vyplaceny dr. Goebbelsovi. 

Hitlerův způsob života ukazuje, že ne všechny peníze končily ve stranické pokladně. 
Podle daňového prohlášení měl Hitler ve dvacátých letech značné dluhy. Profesor Hale 
ve své studii o Hitlerových financích poznamenává, že již v roce 1929 koupil třípatro-
                                                 
193 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 212. 
194 Tamtéž. 
195 Tj. „Společnost alpské protěže“. 
196 Christoph Lindenberg, Die Technik der Bösen – Zur Geschichte und Vorgeschichte des National-

sozialismus, Stuttgart 1978, str. 34. 
197 V originále Hinter den Kulissen des Weltgeschehens.  
198 Gerhard Müller, Überstaatliche Machtpolitik im XX. Jahrhundert – Hinter den Kulissen des Welt-

geschehens, Pöhl 1982, str. 



 72

vý dům jako hlavní stan strany a pro sebe devítipokojové apartmá v luxusní mnichov-
ské čtvrti; navíc si téhož roku pořídil auto s řidičem. Další odkaz na podporování 
Hitlera vysokými financemi přináší ve své knize Springmeier: „Adolf Hitler a bratři 
Dullesové se sešli v Kolíně nad Rýnem v domě barona von Schrödera. Allan a Foster 
Dullesové byli za Hitlerem vysláni s tajným pověřením potvrdit mu, že elita bude jeho 
vzestup k moci finančně podporovat.“199 

John Foster Dulles byl jedním z mužů, kteří vypracovali nelidsky kruté podmínky 
versailleské dohody. Jejich důsledkem byl hospodářských chaos po skončení světové 
války. Kdyby byl Hitler skutečně tím, jaký obraz se o něm pro veřejnost vytvářel, nik-
dy by nemohl spolupracovat s lidmi, kteří byli odpovědní za poválečné utrpení Ně-
mecka. Nedává to žádný smysl, pokud ovšem nevezmeme v úvahu skutečné pozadí 
tehdejšího dění!  

Jedinou správnou odpovědí je, že zde už dávno existuje spiknutí našich vládců, kteří 
nás všechny chtějí dostat do nového světového řádu a svému záměru jsou kdykoli 
ochotni obětovat celé národy! 

Rothschildem osobně kontrolovaná Bank of England pomohla Hitlerovi také! – Do-
konce i poté, co již zahájil vojenské tažení po Evropě a obsadil Československo, pře-
dala mu banka šest milionů liber z československých státních rezerv, uložených v Lon-
dýně! 

Z mnoha historických prací, které potvrzují americké financování Hitlera, si zde 
zmíníme jen knihy „Wall Street and the Rise of Hitler“ Anthony Suttona a „The World 
Order“ Eustace Mullinse. Anthony Sutton navíc v další knize „America’s Secret Es-
tablishment“ publikuje příslušné dokumenty a zprávy tajné služby. 

Ostatní členové iluminátů jako např. Morganové, Rockefellerové a DuPontové stáli 
plně za politikou ústupků a usmiřování, která zásadně umožnila nástup Hitlera k moci. 

Nyní začalo být Německo znovu DuPontovou rodinou vyzbrojováno a John Foster 
Dulles se postaral o utajené dodávky jejich munice.200 

Rockefellerové zřídili zvláštní podnik, spojující jejich zájmy s Hitlerovou privátní 
bankou Schroeder.201 

Skupina J. P. Morgana se postarala o financování chemického kartelu I. G. Farben, 
který vynesl Hitlera k moci.202 Kartel byl vytvořen z úvěrů Wall Streetu. „Dawesův 
plán“ byl zcela Morganovým vynálezem. Bez kapitálu, který ilumináti dali k dispozici, 
by jistě žádný kartel I. G. Farben nemohl vzniknout, stejně jako by se k moci nedostal 
Hitler a l i d s t v o  b y  b y l o  u š e t ř e n o  h r ů z  I I .  s v ě t o v é  v á l k y !  

Je samozřejmé, že chemický koncern I. G. Farben byl ilumináty plně kontrolován. 
Nejvýraznější sloučení bylo provedeno právě mezi I. G. Farben a Rockefellerovým 
Standard Oil of New Jersey. Nová struktura zahrnovala rovněž kredit 30 milionů 
dolarů od Rockefellera. Jeho Standard Oil také pomáhala I. G. Farben při procesu vý-
roby syntetického benzínu z uhlí a DuPontové ji podporovali ve zbrojní oblasti. 

                                                 
199 The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 118. 
200 Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 24. 
201 David Eicke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 169. 
202 Morganova skupina stála za koncernem Opel, který zajišťoval německou produkci tanků. Kromě 

toho se starala o technické informace o autopilotech, leteckých přístrojích a benzinových i dieselo-
vých motorech. Podobných příkladů by bylo možné uvést ještě velice mnoho. 
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Bratr Paula Warburga, Max, a další kontaktní lidé Rockefellerů byli členy dozorčí 
rady americké části I. G. Farben ve Spojených státech. 

Holandský časopis mezinárodní rady křesťanských církví (ICCC) „Getrouw“ roku 
1994 oznámil, že agent rodiny Rothschildů pro práci s veřejností, Yvy Lee, byl použit 
také jako propagandista pro Hitlerovu Třetí říši. 

V témž časopise bylo kromě toho sděleno, že filiálka Rockefellerovy nadace v Paří-
ži sloužila ve třicátých letech jako mozkový trust pro vědecký rozvoj Třetí říše. Nada-
ce byla také součástí nacistického programu kontroly myšlení, který spolu s dalšími 
vědci vedl doktor Josef Mengele pro Lékařský institut císaře Viléma v Berlíně.203  

Při intenzivní rešerši se stále znovu ukazuje, že ani ještě zdaleka není všechno od-
haleno. Dalším důkazem plánovitého vyvolávání války a spiknutí bylo prováděcí naří-
zení, které podepsal prezident F. D. Roosevelt hned po útoku na Pearl Harbour. V do-
kumentu se jedná o „Trading With The Enemy Act“ (Obchod s nepřítelem). Zmíněné 
prováděcí nařízení „legalizuje“ všechny dodávky, třeba i nepříteli Spojených států, po-
kud jim ministerstvo financí poskytne podporu.204 Ministrem financí a zasvěceným ná-
strojem spiklenců byl tehdy John Morgenthau a tak je samozřejmé, že ilumináti povo-
lení k obchodu s nepřítelem dostávali! 

Ilumináti i nadále Hitlera potají podporovali a starali se také o to, aby mohl dál po-
kračovat ve válce třeba tím, že nově zřizovali německou komunikační síť a podobně. 

Byl to především Onassis jako jeden z vůdčích iluminátů, kdo se spolu s Rockefel-
lery a Kennedyovci postaral o co možná největší prodloužení války. Onassis prodával 
oběma stranám ropu i zbraně. Německé ponorky používaly spojovací zařízení od am-
erické firmy ITT. Německé válečné námořnictvo n i k d y  n e n a p a d l o  a n i  j e d i -
n o u  l oď  Aristotela Onassise, přestože ustavičně proplouvaly válečnou zónou a Spo-
jenci dělali přesně totéž! O b r o v s k á  f l o t i l a  i l u m i n á t a  O n a s s i s e  n e z t r a -
t i l a  z a  c e l o u  v á l k u  a n i  j e d i n é  p l a v i d l o ! A k prodloužení války Rocke-
fellerové dodávali Hitlerovi ropu přes Španělsko.205  

Po válce spojenecké tribunály, zabývající se nacistickými zločiny, p ř í s n ě  c e n -
z u r o v a l y  v š e c h n y  d o k u m e n t y ,  o b s a h u j í c í  j e d n o z n a č n é  d o k l a -
d y  z á p a d n í  p o d p o r y  H i t l e r o v i ! 

Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že Hitler s Evou Braunovou nezahynuli v bunkru 
Říšského kancléřství. Fyzické atributy nalezeného těla neodpovídají Hitlerovým. Ko-
mise rovněž objevila zprávu, psanou jistou ženou, snad samotnou Evou Braunovu. 
Byla určena rodičům dotyčné a říkalo se v ní, že si nemají dělat žádné starosti, jestliže 
o ní delší dobu neuslyší. 

Hitler měl před příchodem Rusů možnost z Berlína zmizet. Za knihovnou jeho pra-
covny v bunkru byl tajný vchod do podzemního tunelu, který byl dokonce vybaven 
tramvajovými kolejemi. Pomohli snad ilumináti opravdu Hitlerovi k útěku? Nelze to 
s jistotu říci, ale Rusové vydali roku 1945 prohlášení, v němž se uvádí, že „nenalezli 
žádnou stopu po tělech Hitlera a Braunové. … Je prokázáno, že se snažil zakrýt všech-
ny stopy falešnými svědectvími. Existují také doklady, že při rozbřesku 30. dubna 

                                                 
203 Fritz Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable 

Total Mind Controlled Slave, Clackamas 1996, str. 365. 
204 Viz v dodatku „Obchod s nepřítelem“ (Trading with the Enemy Act).  
205 From a follower of Christ z ledna 1995, str. 94. 
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1945 opustilo zoologickou zahradu malé letadlo směrem na Hamburk. Je také známo, 
že na palubě letadla byli tři muži a jedna žena. Dále není pochyb o tom, že těsně před 
příchodem britských jednotek odplula z hamburského přístavu velká ponorka. Na její 
palubě byli neidentifikovaní lidé a mezi nimi opět jedna žena“.206   

Zisky a výhody z ilumináty zinscenované války byly pro ně mj. tyto: 1) Posílení 
mocenské základny iluminátů v Rusku a přeměna této země ve velmoc. 2) Založení 
Spojených národů (budoucího „jednosvětového parlamentu“). 3) Absolutní kontrola 
iluminátů nad celou Palestinou. 4) Vytvoření mohutných vojenských sil s raketami 
dlouhého doletu a jadernými ponorkami, které mohou vyrábět pouze hospodářsky sil-
né země. Kdo má kontrolu nad produkcí takových zbraní, má současně i kontrolu ve 
vzduchu a na moři. 5) Vybudování ještě mocnějších tajných služeb pod výhradní kon-
trolou iluminátů. 6) Nezměrné bohatství pro financování dalších plánů.  

Po skončení II. světové války mohli ilumináti začít s pokládáním základního kame-
ne pro novou válku – tzv. „studenou válku“! Ta byla pro ilumináty mimořádně důleži-
tá, protože s přízrakem její hrozby mohli obyvatelstvu na Východě i na Západě vnuco-
vat svá přání. Všechny jejich akce v obou táborech samozřejmě probíhaly ve smyslu 
nového světového řádu! 

Jedním z více důvodů masivního financování ruské revoluce r. 1917 byla možnost 
vytvořit z této země děsivý obraz nepřítele. Tzv. „studená válka“ sloužila k tomu, aby 
lidé na obou stranách „železné opony“ žili v neustálém strachu a neklidu, a současně 
aby se vydávaly nesčetné miliardy na vývoj a výrobu zbraní hromadného ničení. Ve 
skutečnosti se s použitím těchto zbraní nikdy nepočítalo – a to na obou stranách! Ob-
dobí „studené války“ také svým dílem napomohlo k přesvědčování lidí o nezbytnosti 
nového světového řádu. 

Sledujeme-li epochu „studené války“ a následnou sovětskou „perestrojku“, neměli 
bychom zapomínat, že v rukou iluminátů nebyl jen Sovětský svaz, nýbrž i USA a je-
jich spojenci. Není proto divu, že za „studené války“ vůdci západního světa klidně zá-
sobovali komunisty nejmodernější technologií. Byl to Roosevelt, kdo nepřímo předal 
bolševickému Rusku plány a materiály k výrobě jaderné bomby, a kulturní i vědecká 
výměna se zcela otevřeně přiznávala.  

 
 
 

15. Synové Judy 
 
Pro velký podíl Židů na „jednosvětovém spiknutí“ je mnozí označují za „židovské“. 

To však není úplně přesné, protože jsme již výše viděli, že je zde skrytý řád. „Jedno-
světové spiknutí“ je „spiknutí religiózní“ a ve svém srdci chová satanismus!207 

                                                 
206 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 

28 ad. 
207 Protože autor u čtenáře předpokládá znalost své dřívější knihy Skrytá moc za Svědky Jehovovými, 

nepovažuje za potřebné věc blíže vysvětlovat. Je jistě nesporné, že jde o „spiknutí religiózní“, in-
spirované Satanem, ale vzhledem k tomu, že se talmudské Židovstvo zvráceným výkladem Písma 
stalo jeho horlivým služebníkem v naději, že se tím stane pánem tohoto světa, je v příslušné lite-
ratuře užívané označení „židovské spiknutí“ plně oprávněné i přes fakt, že Židé do něj zapřáhli 
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Dnes jsou rozšířené tendence hájit Židy před jakoukoli kritikou! V mnoha zemích je 
dokonce běžné řadit k extrémní antisemitské pravici každou kritiku, týkající se židov-
ského národa. Mnozí lidé dokonce reagují zarputile až nepřátelsky, jsou-li Židé vysta-
veni případnému kritizování. Proto se cítíme nuceni na tomto místě upozornit a zdů-
raznit, že informace v této kapitole by neměly být chápány jako antisemitské. Snažíme 
se utvářet své pocity a reakce podle Božího přání – před Ním jsou si všichni lidé rovni 
bez ohledu na rasu, jazyk či etnický původ. 

Když 14. května 1948 vyhlásil David Ben Gurion v Tel Avivu nový stát Izrael, pro 
mnohé to znamenalo naplnění příslibu, který Bůh dal v Písmu ohledně Izraele: „Hle, já 
vezmu syny Izraele zprostřed národů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a 
přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, 
a jediný král bude králem všech“ (Ez 37,21-22). 

Takový dojem u mnoha Židů i křesťanů ještě posílila skutečnost, že se do Izraele rá-
zem stěhovaly tisíce Židů, vojenská i hospodářská moc nového státu rychle rostla a že 
jeho suverenitu uznaly všechny velmoci.208  

Jde však ohledně Židů v dnešním Izraeli i politiky tohoto státu skutečně o naplnění 
biblických slov? 

Nebude od věci zde upozornit, že podle nejlepších židovských historiků devět z de-
seti Židů v současném Izraeli nejsou potomci Judy, nýbrž Chazarů, kteří ovládali vel-
kou judaistickou říši mezi Kavkazem a Černým mořem (700-1610 po Kr.).209 

Chazaři byli příbuzní tatarské a mongolské rasy. Od té doby, co jejich král Bulan 
přestoupil na židovskou víru, museli se všichni Chazaři učit mluvit i modlit hebrejsky, 
nechávat se pod hrozbou trestu smrti obřezávat a hlavně uznávat rabíny za své duchov-
ní vůdce. 

Když Chazaři napadali ruské národy, zabíjeli muže a znásilňovali ženy, obraceli je 
na židovství a brali si je za manželky. V tom je nejspíše vysvětlení světlé barvy vlasů 
a modrých, poněkud šikmých očí mnoha evropských Židů. 

Chazarskou říši vyvrátili roku 1230 Mongolové pod vedením Batúchána. Většině 
chazarských Židů se podařilo uprchnout na západ a usazovali se pak v Uhrách, Če-
chách, v Rakousku, Rumunsku a v Polsku.   

Naprostá většina Židů v dnešním Izraeli jsou potomci Chazarů a ne kmene Juda.210 
K tomu ještě přistupuje skutečnost, že obyvatelstvo Izraele tvoří z 83 % ateisté! 

Judův rod se po babylónském zajetí již neobnovil a na rozdíl od časů „Davidova 
království“ vzniklo „áronské kněžství“. 

                                                                                                                                                         
bezpočet Nežidů. Od ukřižování Krista jsou nevěřící Židé Božím trestem na hříšné lidstvo a původ-
ci „tolika bídy a zla ve světě“; pozn. editora.       

208 Mimochodem řečeno, „čerstvě“ komnunistické Československo jako třetí země po USA a SSSR; 
pozn. editora.  

209 Například židovský historik Nathan M. Polock, The Jews That Aren’t, v San Diego Union z 28. srp-
na 1966.  

210 Autor zde klade možná přehnaný důraz na etnický původ dnešních Židů, který zde není tak důležitý; 
jde v první řadě o ideologii! Rozhodující naopak je, co o nich bylo řečeno výše v pozn. 205 a jen 
podle toho mají být posuzováni. Je totiž třeba si uvědomit, že konverze na judaismus z nikoho ne-
udělá Žida. Pouze tím, že Chazaři tehdy přijali judaismus, což je historická skutečnost, nemohli 
automaticky přejmout charakterové vlastnosti Židů, díky nimž se ti postupně zmocnili všech náro-
dů. Jisté procento Chazarů mezi dnešními Židy nesporně je, ale rozhodně se nedá tvrdit, že tvoří 
naprostou většinu světového Židovstva; pozn. editora.          
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Židovské společenství podléhalo neustálým změnám a tak bylo postupně zasaženo 
vlnami nežidovských kultur, které tehdy zaplavily Středomoří i ostatní oblasti. Většina 
Židů byla nejen pod vlivem babylónské společnosti, nýbrž i perské kultury. K smíšení 
řecké a židovské kultury došlo poté, co makedonský válečník Alexandr Veliký bles-
kově dobyl Střední východ a v celé říši podporoval řecký jazyk, kulturu a filosofii. 

Když se řecká říše otevřela římskému panství, přešlo pod něj i Židovstvo. V prvním 
století byli Židé rozštěpeni do různých skupin; šlo např. o farizeje, saduceje, esejce, 
zéloty a herodiány. 

Roku 70 po Kr. se Židé otevřeně vzbouřili proti Římu. Po nějaké době Římané ob-
lehli a dobyli Jeruzalém, srovnali město se zemí a vypálili chrám. Zhruba šedesát let 
po první vzpouře následovalo další velké povstání (132-135). Po jeho potlačení byli 
všichni Židé úředně vypovězeni z Jeruzaléma a město se nakonec stalo zcela římským. 
Většina židovského obyvatelstva se rozptýlila do diaspory. Mnozí z nich putovali po 
celém tehdejším světě do Asie, Řecka, Říma i do severní Afriky. 

Podle Bible jim mělo být Judovo jméno prokletím (Iz 65,15). Dále Bůh prohlašuje, 
že Judu budou odevšud s proklínáním vyhánět. Historie nás učí, že se i toto proroctví 
podivuhodně vyplnilo! 

Ve 12. století začalo v různých zemích hromadné vyhánění Židů a koncem 15. sto-
letí byli vypovězeni téměř ze všech západních zemí. Tak např. v květnu 1492 dostalo 
kolem 160 000 tisíc španělských Židů lhůtu do 10. srpna k neodvolatelnému opuštění 
země. 

Mnozí z nich se usadili ve východní Evropě, kde na území dnešního ruského státu 
již žila více než polovina všech Židů celého světa. Jak jsme si výše řekli, šlo většinou 
o potomky pohanských národů, konkrétně Chazarů.211 

Když se rozptýlení Židé začali usazovat v Rusku, tamní úřady se k nim dlouhou do-
bu stavěly vysloveně nepřátelsky. Korunovací cara Alexandra II. začaly židovskému 
obyvatelstvu v Rusku lepší časy a relativně klidná epochy. Židé se poprvé začínají ob-
jevovat v medicíně, architektuře, právnictví a průmyslu. Tolerantní car jim dokonce 
svěřil hospodářskou obnovu říše a vytvoření ruské státní banky. 

Klidné časy pro Židy netrvaly dlouho. Po zavraždění cara Alexandra II. 13. března 
1881, které jim právem bylo kladeno za vinu, začala nebývalá vlna protižidovských 
vystoupení.212 

Malá skupinka židovských idealistů na to reagovala útěkem do Palestiny vyhledat 
tam útočiště pro své pronásledované východoevropské soukmenovce a souvěrce. Za-
koupili malý kus půdy poblíž Jaffy k pěstování obilí a ostatních plodin. Později pak za 
nimi přišli další Židé z Ruska a Rumunska. Roku 1883 bylo v Palestině již 200 židov-
ských rodin, rozčleněných do šesti kolonií. Tak se zrodil tzv. sionismus. Zpočátku ne-
patrné hnutí zaujímá v dějinách Židovstva velmi významné místo.  

„Neue Illustrierte Sopena Lexikon“ definuje sionismus jako „snahu Židů po znovu-
získání Palestiny za domov“ a dále jako „mezinárodní židovskou organizaci, která tyto 
snahy realizuje“. 

                                                 
211 Židovský historik Nathan M. Polock, The Jews That Aren’t, v San Diego Union z 28. srpna 1966. 

Srv. také židovského historika v Oxfordu Martina Gilberta, Jewish History Atlas, Collier Books 
1976, str. 23 ad.  

212 Historie mnoha staletí i nejrůznějších zemí zná velmi mnohé podobné příklady židovské „vděčno-
sti“ svým dobrodincům na trůnech; pozn. editora.  
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Podle historiků byla sionismu kmotrem již konference roku 1860 v pruském Thornu, 
kde se uznala nezbytnost vyhledání domoviny v Palestině pro Židy. 

Mužem, který dal vlastní podnět k politickému hnutí sionismu, byl jak známo ma-
ďarský Žid Theodor Herzl, promovaný právník z vídeňské univerzity, zpočátku advo-
kát v Salcburku a později novinář, spisovatel a korespondent vídeňského listu „Neue 
Freie Presse“ ve Francii. Své sionisticko-politické i hospodářské ideje spolu s návrhy 
řešení shrnul roku 1895 v knize „Židovský stát“.213 O dva roky později vznikla z jeho 
popudu světová sionistická organizace, která r. 1897 uspořádala ve švýcarské Basileji 
I. sionistický kongres. Podle vlastních Herzlových údajů bylo hlavním cílem sionistic-
kého hnutí znovuzískání Palestiny a založení nezávislého státu jako nové domoviny 
pro tísněné východní Židy. 

Je důležité vědět, že není nezbytně třeba být Židem, aby někdo mohl být sionistou, 
a také že se za sionisty označuje mnoho lidí, kteří sami ze židovského národa nepochá-
zejí. 

Mnozí Židé, ale i početní křesťané považují sionismus za naplnění svatých písem 
a Starého zákona. Co však je sionismus skutečně? 

Židovský spisovatel Jack Bernstein před nemnoha lety napsal: „Judaismus je nábo-
ženství, ale sionismus je politickým hnutím, založeným těmi samými Židy, kteří byli 
součástí síly, stojící za komunismem.“214  

Používali a používají ilumináti sionistického hnutí k dosažení svých cílů? 
Hlavními sponzory sionismu byly velkobanky Rothschild, Kuhn, Loeb & Co., War-

burg a Rockefeller. Ilumináti si také již dávno nenápadně v Izraeli zajistili své opěrné 
body. Spolu s Rockefellery investovali Rothschildové značný kapitál do zemědělských, 
průmyslových i dalších projektů v Palestině.215 

Rothschildové r. 1875 umožnili Britům získat akcie Suezského průplavu, čímž jim 
vytvořili rozhodující mocenské postavení v Egyptě. Když krátce poté Britové prohlá-
sili, že Palestina představuje strategické křídlo obrany Suezu, polním tažením generála 
Allenbyho tam rychle skoncovali s tureckým panstvím. Není pochyb o tom, že b r i t -
s k á  a k c e  v y š l a  v s t ř í c  s n a h á m  s i o n i s t i c k é h o  h n u t í . Po vítězství nad 
Turky v listopadu 1917 se lord Balfour odebral do USA, kde pak formou dopisu lordu 
Rothschildovi zveřejnil tzv. „Balfourovu deklaraci“, v níž se jménem anglické vlády 
Židům slibovalo vytvoření národní domoviny v Palestině.216 

V San Remu byl r. 1920 Anglii přiznán mandát nad Palestinou a o dva roky později 
jí Společnost národů také oficiálně předala mandátní správu. 

Mandát Společnosti národů také jako židovského představitele stanovil výbor „Je-
wish Agency for Palestina“, který měl s Anglií jako mandátní mocností spolupracovat 
v otázkách zřízení národního židovského státu. Šlo o mezinárodní svaz různých sionis-
tických skupin, založený Theodorem Herzlem. Ve třicátých letech tato organizace již 
vystupovala oficiálně a prakticky působila jako vláda vznikajícího židovského státu. 

                                                 
213 V originále Der Judenstaat. 
214 Jack Bernstein, Das Leben eines amerikanischen Juden im rassistischen, marxistischen Israel (Ži-

vot amerického Žida v rasisticko-marxistickém Izraeli), Steinkirchen 1985, str. 17.  
215 Rockefellerové jsou např. významnými podílníky izraelské ropné společnosti Sonol.  
216 Sir Arthur James Balfour, britský politik, pověřený zahraničními záležitostmi své země. Byl ang-

lický konzervativec, vehementní sionista a prominentní zednář.  
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Jeden z hlavních problémů iluminátů i sionistického hnutí spočíval v tom, že většina  
Židů neměla o vystěhování do Palestiny zájem a mnozí z nich se otevřeně sionismu 
vzpírali.  

Když se později svět dozvěděl i pronásledování Židů nacistickým režimem, začal si 
sionismus získávat sympatie. D í k y  t o m u  n a b y l  s i o n i s t i c k ý  s e n  k o n -
k r é t n í  p o d o b y  r o k u  1 9 4 8  z a l o ž e n í m  s t á t u  I z r a e l .  

Většina ultraortodoxních Židů stát Izrael neuznává. Jsou přesvědčeni, že jeho exis-
tence závisí na mesiáši, který ještě nepřišel. Podle nich tedy v Písmu nestojí vůbec nic 
o tom, že by Bůh vytvořil nacionalistické hnutí sionismu, které má být jeho předsta-
vitelem na zemi. Pokud zde takový stát je, nemůže se nazývat „židovský“.217 

Již výše citovaný židovský autor Jack Bernstein napsal: „C í l e m  s i o n i s m u  j e  
s v ě t o v á  v l á d a  p o d  k o n t r o l o u  s i o n i s tů  a  m e z i n á r o d n í c h  ž i d o v -
s k ý c h  f i n a n c í .“218 

Potvrzuje to i sám proslulý sionistický vůdce David ben Gurion: „Všechny konti-
nenty se sloučí do jediné světové aliance, která bude mít k dispozici mezinárodní poli-
cejní síly. Zruší se všechny armády a nebudou války. Spojené národy zřídí v Jeruzalé-
mě archu proroků, aby sloužila federaci všech kontinentů; ta bude také sídlem nejvyš-
šího soudního dvora lidstva k urovnávání všech sporů mezi sloučenými kontinenty.“219  

Ve světle skutečností je tedy zřejmé, že o h l e d n ě  s o u č a s n ý c h  Ž i d ů  v  I z -
r a e l i  i  p o l i t i k y  t o h o t o  s t á t u  n e j d e  o  ž á d n é  n a p l n ě n í  b i b l i c k é -
h o  p ř í s l i b u . – Za naplnění slov Starého zákona také nemůže a nesmí být považo-
ván sionismus! 

Králové iluminátů jako Rothschild a další se tedy nakonec stali rozhodujícími vůdci 
sionismu. Budova izraelského parlamentu (Knessetu) byla postavena za peníze Roth-
schildů a v Jeruzalémě po nich pojmenovali ulici. Rothschildové byli rovněž označeni 
za „královskou rodinu Židovstva“ a mnohým jejím členům se již dostalo přízviska 
„král Židů“. Baron Rothschild má dnes větší moc než král David a více moudrosti než 
Šalamoun – je skutečným králem Judeje! 

 
 
 

16. Tajná úmluva s Hitlerem 
 
Podle oficiálních historiků německá politika vůči židovskému národu po nástupu 

Hitlera k moci 1933 spočívala v co možná nejrychlejším násilném vystěhování Židů 
z říšského území za účelem odstranění jejich vlivu na německou politiku, hospodářství 
a kulturu. 

Při tom se samozřejmě zcela ignoruje fakt, že taková situace s o u č a s n ě  n a b í -
z e l a  j e d i n e č n o u  m o ž n o s t  z í s k a t  n ěm e c k é  Ž i d y  p r o  v ě c  s i o n i -

                                                 
217 Srv. Victor Ostrovsky, Mossad – De keerzijde van het bedrog, Amsterodam 1995, str. 334-352. 
218 Jack Bernstein, Das Leben eines amerikanischen Juden im rassistischen, marxistischen, Steinkir-

chen 1985, str. 17. 
219 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 184. 



 79

s m u .220 Pronásledování Židů v Německu otevřelo sionistům dosud nevídané možnosti 
pro posílení vystěhovalectví do Palestiny.221 Tehdejší předseda výkonné komise „Je-
wish Agency“ (a pozdější ministerský předseda Izraele) David ben Gurion doufal, že 
vítězství nacismu bude „prospěšnou silou“ pro sionismus.222 – Sionističtí vůdci byli 
s pronásledováním německých Židů velice spokojeni, protože se jím podporovalo vy-
stěhovalectví do Palestiny!223 Podle izraelského historika a novináře Toma Segeva jen 
několik měsíců po Hitlerově nástupu k moci odcestovali do Berlína vysocí sionističtí 
funkcionáři vyjednávat s nacisty o emigraci německých Židů a o převodu jejich majet-
ku do Palestiny.224 Výsledkem jejich cesty byla tzv. dohoda „Haawara“, spočívající na 
vzájemně se doplňujících zájmech německé vlády a sionistického hnutí. 

Haawara (hebrejské označení pro přesídlení) byla vypracována svěřeneckými spo-
lečnostmi, které se k tomu účelu založily v Německu a v Palestině. Před odjezdem ži-
dovských emigrantů z Německa se jejich kapitál deponoval u německé svěřenecké 
společnosti, která pak z něj u německých výrobců kupovala zboží pro export do Pales-
tiny. Když si pak nějaký zákazník v Palestině objednal zboží z Německa, proběhla je-
ho platba přes tamější svěřeneckou společnost.225 

Dohoda Haawara byla s nacisty uzavřena s výhradou, že Židé půjdou z Německa do 
Palestiny. Namlouvalo se jim, že emigrace do Palestiny je pro ně jedinou šancí na pře-
žití, a na druhé straně z ů s t a l  z a b l o k o v á n  majetek těch Židů, kteří projevili ocho-
tu vystěhovat se pouze do sousedních zemí Německa! 

Pro německou vládu znamenala židovská emigrace do Palestiny výhodný export ně-
meckého zboží do zámoří.226 

Německo tedy profitovalo ze zmíněné obchodní úmluvy, která mu v letech 1933 až 
1939 vynesla impozantní částku 105 670 241,06 marek. S y s t é m  H a a w a r a  n e -
r u š e n ě  f u n g o v a l  a ž  d o  p o l o v i n y  I I  s v ě t o v é  v á l k y !  

Průběhem let došlo ještě k mnoha dalším kontaktům s nacisty. Protože sionisté byli 
přesvědčeni, že osidlování Palestiny by velice usnadnil přeškolovací program, zřídila 
se v Německu síť židovských rekvalifikačních škol! Program byl určen především 
mladým Židům, kteří ještě nenastoupili povolání a měli v takových školách získat způ-
sobilosti a znalosti, potřebné v Palestině. 

Německá říšská vláda a zvláště SS podporovaly nejen emigraci do Palestiny, nýbrž 
i poskytovaly sionistům praktickou rozvojovou pomoc v různých oborech. S S  k r o -
m ě  t o h o  v o j e n s k y  z d a t n é  Ž i d y  š k o l i l y  v e  z v l á š t n í c h  t á b o r e c h  
a  v  P a l e s t i n ě  d o k o n c e  v z n i k a l y  m í s t n í  s k u p i n y  N S D A P ! 

                                                 
220 Většina německých Židů prakticky neměla zájem odejít do Palestiny a všechny snahy o jejich pře-

svědčování vyzněly naprázdno.  
221 Tom Segev, Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, Hamburg 1995, 

str. 29. 
222 Tamtéž, str. 29. 
223 Tamtéž, str. 29. 
224 Tamtéž, str. 29.  
225 Edwin Black, The Transfer Agreement, New York 1984, str. 43.  
226 Přehled zboží, exportovaného prostřednictvím dohod Haawara do Palestiny: Pivo, cihly, mramo-

rové výrobky, porcelán, sanitární zařízení, železné, ocelové a hliníkové zboží, fotoaparáty, nářadí a 
vybavení pro lékaře a zubaře, oční optiky a zvěrolékaře, elektrické kabely, drátěné zboží, žárovky, 
motory a generátory, šicí stroje, bavlna, hračky, papír, traktory a automobily, zlatnické zboží atd. 
(Pramen: ISA, Deutsches General-Konsulat/Jerusalem, 67/1252.) 
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Tajné německo-židovské rozhovory vedly např. i k tomu, že lidé jako Adolf Eich-
mann navštěvovali Palestinu.227 

Po anexi Rakouska nacistickým Německem r. 1938 se stal Eichmann vedoucím ví-
deňské „Ústřední kanceláře pro židovské vystěhovalectví“228 a mnohokrát se sešel se 
sionistickými funkcionáři. Zbývá ještě dodat, že Eichmannův štáb sídlil v jednom kříd-
le soukromé rezidence Rothschildů (Palais Rothschild).229 

Izraelský politik, člen Knessetu a antisionista Uri Avnery ve své knize „Izrael bez 
sionistů“ konstatuje, že během války sionističtí vůdci nepodnikli praktiky nic pro po-
moc evropským Židům.230 Ze sionistického pohledu byly filantropické akce na pomoc 
evropským Židům nežádoucí a škodlivé. Přicházeli bez majetku a nenabízeli žádné po-
dobné výhody a přednosti jako jejich emigrující souvěrci podle dohody Haawara. Ti 
němečtí Židé, kteří dostávali přistěhovalecké povolení jako „pouzí uprchlíci“, byli po-
važováni za „n e ž á d o u c í  l i d s k ý  m a t e r i á l “! Vůdci židovské emigrace z Němec-
ka v Palestině byli téhož mínění: „Pro Palestinu je z nich 90 % nepoužitelných.“231 

V sionistickém archivu v Jeruzalémě je uložen dokument záchranného výboru, za-
bývající se opravdu neobyčejnou otázkou: „Tak koho bychom měli zachránit? Máme 
bez ohledu na kvalitu pomáhat všem lidem (tj. Židům), kteří jsou v tísni? Nebo nám 
půjde o národní sionistickou akci a budeme se v první řadě snažit o záchranu těch, kte-
ří mohou prospět zemi Izrael a Židovstvu?232 Jsme-li schopni zachránit 10 až 50 tisíc 
lidí, jež mohou napomoci výstavbě a země a obnově národa namísto záchrany milionů 
Židů, kteří by byli na obtíž a v nejlepším případě by představovali apatický prvek, pak 
se musíme zachovat správně a zachránit řečených deset tisíc – bez ohledu na výtky a 
prosby milionů. Je třeba zachránit pionýry, a z nich především zase takové, kteří jsou 
vyškolení a duchovně vhodní k sionistické práci.“ – Dokument v té souvislosti mluví 
o „nejlepším materiálu.“233 

Všichni sionističtí vůdci provozovali palestinskou, nikoli lidsky židovskou politiku! 
Takém Chaim Weizmann měl na mysli pouze emigraci do Palestiny a jinak už nic.234 

                                                 
227 Srv. Francis Nicosia, Hitler und der Zionismus, Leoni am Starnberger See, str. 88-110. Tato diser-

tační práce pro americkou univerzitu vrhá zcela nové světlo na německo-židovské a sionisticko-
německé vztahy, stejně jako na židovskou politiku Třetí říše od Hitlerova nástupu k moci až do 
začátku války.  

228 V originále „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“. 
229 Tom Segev, Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, Hamburg 1995, 

str. 47. 
230 Uri Avnery, Israel ohne Zionisten, Gütersloh 1969, str. 94.  
231 Tom Segev, Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, Hamburg 1995, 

str. 53. 
232 Sionistická organizace měla od Britů právo udílet přistěhovalecká povolení podle dohodnutých kri-

térií.  
233 Tom Segev, Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, Hamburg 1995, 

str. 139. 
234 Chaim Weizmann byl v letech 1916 až 1919 vedoucím laboratoří britské admirality. Podle historika 

Ulricha Fleischhauera (Pravé Protokoly sionských mudrců, Erfurt 1935, str. 110) objevil bojový 
plyn, který byl za I. světové vláky použit proti Němcům. Weizmann byl také v obdobích 1921-
1931 a 1936-1946 předsedou Mezinárodní sionistické federace. Při založení státu Izrael byl vybrán 
za prvního prezidenta a znovu zvolen r. 1951.  
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Tento směrodatný sionista tehdy dokonce prohlásil: „Raději bych viděl zkázu němec-
kého Židovstva než zánik země Izrael pro Židy.“235  

Tři týdny po Křišťálové noci roku 1938 David ben Gurion prohlásil: „Kdybych vě-
děl, že by transporty do Anglie bylo možné zachránit všechny (židovské) děti z Ně-
mecka, ale transporty do Palestiny jen polovinu z nich, pak bych se rozhodl pro to dru-
hé.“ – V souvislosti s Křišťálovou nocí Ben Gurion soudil, že by „lidské svědo-
mí“ mohlo přimět mnohé země otevřít své hranice židovským uprchlíkům z Německa. 
Spatřoval v tom ohrožení a varoval: „Sionismus je v nebezpečí!“236 Vůdci vznikajícího 
státu Izrael n e v i d ě l i  s v o u  ú l o h u  v  z á c h r a n ě  e v r o p s k ý c h  Ž i d ů ; podle 
Davida ben Guriona byla úkolem Jewish Agency výstavba země Izrael.237 

Jak se situace Židů v Německu den ze dne zhoršovala, přibývalo také snah o vystě-
hování do Palestiny. Imigrace uvázla teprve roku 1939 v důsledku dekretu britských 
úřadů, jímž se omezoval počet židovských přistěhovalců do Palestiny. 

Je ostudné, že Britové dokonce odháněli lodi s uprchlíky, jimž se již podařilo dostat 
do blízkosti palestinských břehů; při takových akcích utonulo kolem 600 Židů.  

Stejně tak je politováníhodné, že právě Spojené státy se svými všemocnými Židy 
v pozadí kladly emigraci Židů všemožné překážky. Lze spolehlivě konstatovat, že ži-
dovský vliv byl sice použit ke zvolení Roosevelta prezidentem, ale nepůsobil již na po-
moc ortodoxním německým Židům. Mimořádně vlivní reformovaní Židé v zemích ja-
ko Spojené státy dokonce pronásledování ortodoxních souvěrců uvítali. Nebudeme se 
zde zabývat otázkou, proč jim Angličané, Američané a sionisté nepomáhali, a omezí-
me se na sdělení židovského spisovatele J. G. Burga: „Čím více bezpráví a příkoří mu-
sejí Židé ve světě zažít, tím lepší jsou šance sionistů (iluminátů).“238 

 
 
 

17. Redukce lidstva 
 
Podle „State of World Population 1991“ dosáhne světové obyvatelstvo v roce 2050 

hranice deseti miliard. A to je pro ilumináty příliš mnoho! 
Již před mnoha lety vypracovali ilumináti tři studie, zda a jak by mohla „populační 

exploze“ stát v cestě jejich plánům. Všechny tři došly ke stejnému závěru, že nárůst 
obyvatelstva musí být zredukován.239 

Během zasedání iluminátů se Georgi Huntovi dostal do ruku dokument, z něhož 
jednoznačně vyplývá, že se světovládci rozhodli za všech okolností zamezit růstu oby-
vatelstva.240 Tak např. iluminát a zakladatel „Římského klubu“ dr. Aurelio Peccei se 
již po mnoho let vehementně přimlouval za použití nové epidemie, podobné „černému 
moru“. 

                                                 
235 J. G. Burg, Schuld und Schicksal (Vina a osud), Oldendorf 1972, str. 5. 
236 David ben Gurion na zasedání ústřední komise 7. prosince 1938. 
237 Tom Segev, Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, Hamburg 1995, 

str. 115 ad. 
238 J. G. Burg, Schuld und Schicksal, Oldendorf 1972, str. 32.  
239 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 223. 
240 Tamtéž, str. 223. 
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V uplynulých dvaceti letech se objevilo mnoho nových vysoce nakažlivých chorob. 
Neodbytně koluje pověst, že mnohé z nich byly uměle vyvinuty v laboratořích jako 
např. nový druh tuberkulózy, odolný vůči antibiotikům, zcela nová odrůda cholery, 
smrtící typ streptokokové infekce, tzv. virus Hanta, který se nedávno objevil ve Spo-
jených státech, virus Ebola, hepatitis C a dokonce i pověstný AIDS. Jejich účelem není 
jen udržovat lidstvo v neustálém neklidu a obavách, ale také redukovat obyvatelstvo 
naší planety! 

Existuje nespočet důkazů, že AIDS (Acquired Immune Deficienty Syndrome) je 
druhem uměle vytvořeného „černého moru“.241 Tato choroba narušuje přirozený imu-
nitní systém těla a pacient s AIDS obecně umírá na nejrůznější formy infekce. 

Roku 1981 byl oficiálně oznámen nástup nejzhoubnější epidemie dvacátého století. 
První případy AIDS byly zaregistrovány u dvou skupin homosexuálů v New Yorku a 
Los Angeles. U pacientů v New Yorku měla choroba rakovinový průběh, začínající 
poškozením pokožky a končící zničením vnitřních orgánů, zatímco oběti v Los Ange-
les umíraly na vzácnou formu zápalu plic. 

Když smrtelných případů přibývalo a symptomy obou forem AIDS se již šířily po 
celé zemi, začalo se mluvit o ohrožení homosexuálů… Když však epidemie zasáhla 
i narkomany, Haiťany a lidi s chorobami krve, začala v tisku propukat panika. Co měly 
tyto infikované skupiny společného? 

Jednou z nejsměšnějších teorií o příčině AIDS, která se dokonce nějakou dobu brala 
vážně, bylo povídání o „afrických opicích“. Uvádělo se, že k nakažení došlo tím, že 
člověk byl pokousán opicí, nositelkou AIDS. Také se nám tvrdilo, že lidé snědli naka-
ženou opici a dokonce se také mluvilo o sexuálním poměru domorodců s opicemi, in-
fikovanými AIDS. Nakažení Afričané pak chorobu přenesli na bílé Severoameričany, 
s nimiž měli homosexuální styky. 

Vzdor neschopnosti virologů uvést nějakou paralelu mezi primární infekcí a virem 
AIDS, platila tato teorie dokonce za oficiální a dr. Robert Gallo ji představil takto: 
„AIDS vznikl mezi opicemi, z nichž se přenesl na několik haitských profesorů, kteří 
jej dále přenesli na prostitutky a homosexuály na Haiti, a ti pak zase na okruh tako-
vých osob v Americe.“  

Brazílie byla druhou zemí, v níž se AIDS objevil, a netrvalo dlouho, kdy epidemie 
zpustošila střední Afriku, kde však téměř žádný z infikovaných nebyl homosexuál. 

Počet obětí AIDS v Africe je dnes otřesný. Odhaduje se, že množství infikovaných 
smrtícím virem se pohybuje mezi 40 až 50 procenty! – V některých zemích černého 
kontinentu jsou nemocniční lůžka obsazena z 50 až 80 procent pacienty s chorobou 
AIDS. Světová zdravotnická organizace OSN nepochybuje o tom, že i to představuje 
pouze příslovečný vrcholek ledovce. V důsledku toho je třetina obyvatelstva afrického 
kontinentu do nějakých deseti let odsouzena k smrti. 

List „Saturday Star“ v jihoafrickém Johannesburgu roku 1992 psal o přesvědčení 
mnoha lidí, že AIDS je tajným spiknutím Západu k oslabení Afriky a zločinným vy-
nálezem na omezení porodnosti černého obyvatelstva kontinentu.  

Noviny „The Patriot“ z New Delhi 4. července 1984 napsaly: „AIDS je prostředkem 
chemicko-biologické války, vyrobeným v ‚Chemical Biological Warfare Laboratori-

                                                 
241 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 

92. 
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um“ armády Spojených států ve Fort Detricku u Fredericku ve státě Maryland.“ Podle 
citovaných novin se projekt nazývá „Operation Firm Hand“ (Operace Pevná ruka).242 

Ruské noviny „Litěraturnaja gazeta“ přetiskly 30. října 1985 výše citovaný výrok 
indického „Patriotu“. Vláda Spojených států to samozřejmě ihned dementovala tvrze-
ním, že jde o protiamerickou propagandu. Jestliže však byl AIDS skutečně uměle vy-
tvořen v laboratořích a homosexuálové byli vybráni za smírnou oběť, jakým způsobem 
se mezi ně dostal? 

V knize „Secret & Suppressed. Banned Ideas & Hidden Story“ expert na AIDS, G. J. 
Krupey, prohlašuje, že se možná dopověď skrývá za akcí Národního zdravotního insti-
tutu USA proti hepatitis B, která skončila v listopadu 1978 v New Yorku.243 Očkovaní 
kandidáti pokusu byli všichni muži ve věku mezi 20 a 40 lety. Kniha Wavese Fostera 
dokazuje, že homosexuální kandidáti dostali jinou očkovací látku než ostatní! Tímto 
způsobem bylo „ošetřeno“ 1 040 až 1 085 homosexuálů. O dva měsíce později již one-
mocnělo na AIDS mezi 25 až 50 procenty homosexuálů, očkovaných pochybným sé-
rem.244 Experiment pokračoval a v roce 1982 bylo očkováno dalších 1 402 homosexu-
álů v Chicagu, Denveru, St. Louis a San Franciscu.245 

Pokud však bylo zmíněné očkování příčinou AIDS mezi homosexuály, jak si potom 
vysvětlit epidemii této choroby v Africe? Již citovaná kniha „Secret and Suppres-
sed“ na str. 236 uvádí, že v i r u s  A I D S  b y l  d o  A f r i k y  z a v l e č e n  v  r á m c i  
s é r i e  o č k o v a c í c h  a k c í  S v ě t o v é  z d r a v o t n i c k é  o r g a n i z a c e  p r o t i  
n e š t o v i c í m ,  a b y  s e  t a k  s v ě t o v é  o b y v a t e l s t v o  z r e d u k o v a l o  n a  
s n a d n o  o v l a d a t e l n ý  p o č e t . Noviny „London Times“ přinesly 11. května 1987 
na titulní straně následující zprávu: „Očkování proti neštovicím iniciátorem AIDS. 
Očkovací program byl proveden v sedmdesátých letech v Africe Světovou zdravot-
nickou organizací. Nejvíc jsou AIDS zamořeny p ř e s n ě  t y  o b l a s t i , kde Světová 
zdravotnická organizace realizovala svůj program očkování proti neštovicím.“  

Je tedy i Světová zdravotnická organizace OSN v rukou iluminátů? Její bulletin 
z roku 1972 dokazuje zájem tohoto institutu o selektivní působení viru na imunitní a 
rezistentní funkce lidského organismu!“246 

V bulletinu Světové zdravotnické organizace č. 47 se píše o viru, který by zcela cí-
leně dokázal zničit systém T-buněk: „Měl by se podniknout pokus o zjištění, které viry 
mají konkrétní účinky na funkci imunitního systému např. působením na systém T-bu-
něk místo na funkce B-buněk. Měla by se vzít v úvahu také možnost, zda se reakce 
imunitního systému na tento virus zhorší, nebo zda buňky začnou vytvářet odpovída-
jící protilátky.“247 – „Federation Proceedings“ Světové zdravotnické organizace roku 
1972 uvedla: „Tyto látky budeme testovat vložením do našich sér, aby se zjistily jejich 
účinky.“ C o  t e d y  d n e s  z n á m e  j a k o  A I D S ,  j e  e p i d e m i e ,  o d p o v í d a -
j í c í  k o n k r é t n í m  c í l ům  a  o b j e v i l a  s e  v  p ř e s n ě  s t a n o v e n o u  d o b u .  
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Jsou zde i spolehlivé údaje, že virus na způsob AIDS již dlouho nedával spát mnoha 
vědcům. V roce 1969 bylo zjištěno, že americké ministerstvo obrany požadovalo do-
datečných deset milionů dolarů na vyvinutí nové epidemie s účinkem na imunitní 
systém.248 

Dr. MacArthur, jeden ze tří vědců, vypovídajících před kongresovým výborem, teh-
dy mj. prohlásil, že přední biologové budou během pěti až deseti let schopni vytvořit 
mikroorganismus, který by byl zcela odolný proti imunologickému a terapeutickému 
obrannému mechanismu. Tyto mikroorganismy se kromě toho výrazně liší od všech 
dosud známých organických původců chorob a v přírodě se nevyskytují.249 

Může to být jenom náhoda, že MacArthur podle všeho již tehdy mluvil o původci 
choroby, který byl identický s pozdějším virem AIDS? 

Experti na výzkum v oblasti AIDS psali, že virus je složen z různých genů, majících 
souvislost se dvěma známými retroviry, vyskytujícími se u krav a ovcí. Další z nich se 
nazývá „visna“. Má se za to, že zmíněné viry byly laboratorně zkříženy, čímž vznikl 
„virus bovinevisna“, který je identický s virem AIDS. 

V proslulé dokumentaci „Monkey Bussines“ má slovo jistý profesor, který na vývo-
ji viru AIDS spolupracoval, protože byl přesvědčen o jeho použití jen v případě války. 
Podle něj to byli Američané, kteří si vymysleli historku o přenosu AIDS africkými 
opicemi. 

Roku 1985 experti na virologii a mikrobiologii, Jacob a Lili Segalovi, vydali drob-
nou brožuru o 52 stranách s titulem „AIDS jako v USA vyrobená a nikoli z Afriky do-
vezená choroba“, která byla rozšiřována hlavně v anglicky mluvících afrických zemích. 
Jakob Segal později prohlásil, že jej 10. října 1986 navštívili dva agenti CIA, protože 
státní department byl velice znepokojen možností, že by mohla být odhalena lež o pů-
vodu AIDS. Oficiálně ovšem státní department poslal zmíněné agenty k Segalovi proto, 
aby jej upozornili na (údajné) omyly v jeho informační brožuře.250 

Je dosti podezřelé, že tentýž dr. Robert Gallo, který sám pustil do oběhu oficiální 
verzi, pouhý rok po začátku pátrání po původu AIDS objevil jako příčinu choroby zce-
la zvláštní virus HIV (Human Immunosuppresive Virus). Je třeba dodat, že dr. Gallo 
spolupracoval s „Biological Warfare Labor“ ve Fort Detricku, tedy právě s institutem, 
který byl velmi pravděpodobně skutečnou kolébkou AIDS.251 

Ve Spojených státech je nyní AIDS hlavní příčinou úmrtí mezi muži ve věku od 25 
do 44 let! – Na 10. mezinárodní konferenci o AIDS v Japonsku (srpen 1994) dr. James 
Curran z „Centres of Diseae Control and Prevention“ v Atlantě prohlásil: „Epidemie 
HIV teprve pořádně začíná.“  

Možná, že zde řečné někomu pořád ještě nestačí. Nuže, pak by měl vědět, že „Ilu-
minátské protokoly“ z roku 1897 také mluví o plánovitém očkování nakažlivými cho-
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prostředků proti rakovině)!   
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robami! Protokol 10 doslova říká: „Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, ne-
sváry, zápasy, nenávistí a velkou chudobou, musíme vyvolávat hladomor a o č k o v a t  
c h o r o b y , takže Nežidům potom jako cesta z toho zůstane jediné východisko: touha 
po našich penězích, to jest po naší vládě.“  

Jsme neustále vystavováni vymývání mozků, když se nám sugeruje, že náš vychva-
lovaný a pokročilý lékařský establishment usiluje výhradně o naše zdraví. Jsme vycho-
váváni k důvěře v naše lékaře a vlády, a jsme většinou také skutečně přesvědčeni, že 
se o nás dobře starají. A stejně tak se mnozí lidé skálopevně domnívají, že masmédia 
jsou na naší straně! Skutečností však je, že v e  v š e c h  t ě c h t o  b o d e c h  p o d l é -
h á m e  o b r o v s k é m u  o m y l u ! 

Medicínský establishment neustále propaguje očkování. Politici na této kampani ze 
všech sil spolupracují a neustále zdůrazňují, že epidemie představují pro lidské tělo 
velké nebezpečí. Temná stránka „očkovací kampaně“ se už ovšem veřejnosti nepřed-
kládá! Očkování totiž slouží také k vyvolávání chorob a to je (kompetentní stranou!) 
potvrzený skutečný důvod pro jeho užívání! Očkování se tak dnes stalo hlavní příčinou 
chorob a utrpení lidstva. Nemoci jako rakovina, syfilis a mnoho dalších jsou často pří-
mým důsledkem kontaminovaného očkování.252 N e j č a s t ě j š í  p ř í č i n o u  v z n i -
k u  r a k o v i n y  j s o u  r ů z n é  r a k o v i n o t v o r n é  l á t k y ,  k t e r é  s e  o č k o -
v á n í m  d o s t á v a j í  d o  k r e v n í h o  o b ě h u .253 

Roku 1991 „Americká společnost proti rakovině“ předpověděla, že kolem r. 2000 
již každý třetí člověk onemocní rakovinou. Roku 1901 to byl ještě jeden člověk z dva-
ceti pěti, což znamená, že dnes zažíváme nárůst případů rakoviny o plných 800 pro-
cent! 

Nucené očkování, otravování krevního oběhu lidského těla zvířecí lymfou pod zá-
minkou, že se tím zabrání šíření neštovic, bylo ve skutečnosti jedno z nejtemnějších 
míst v historii posledního století! Na základě důkladného prozkoumání věrohodných 
zpráv a mnoha faktů, která jsou v souladu s pozorováními a zkušenostmi lékařů, lze te-
dy spolehlivě konstatovat, že místo ochrany dotyčných osob před neštovicemi vyvolá-
vá očkování naopak nejrůznější vážné choroby. 

Vlády celého světa dnes požadují povinné očkování všech dětí sérem hepatitis B. 
To je pouze jeden z příkladů medicínské kontroly iluminátů. Zmíněné očkování je prá-
vem považováno za krajně kontroverzní a nebezpečné. V y b r a n í  l é k a ř i  se starají 
o to, aby očkovací látka mohla být kontaminována mikroorganismem, který je původ-
cem AIDS. Vlády však přesto (resp. právě proto) chystají příslušné kroky, aby každé 
nově narozené dítě bylo nejpozději do dvanácti hodin očkováno touto látkou! 

Automaticky vyvstává otázka: Proč? Hepatitis B je přece virus, který převážně na-
padá prostitutky, homosexuály a nitrožilní narkomany.  

Dalšími prostředky k redukci obyvatelstva je mj. používání pesticidů, herbicidů, 
antibiotik, hormonů, nejrůznějších přísad do potravin a ostatních drog. Všechny velké 
chemické koncerny jsou ovládány ilumináty. Daly by se popsat tuny papíru o všech 
možných kontaktech v tomto sektoru, o jeho kontrole i vzájemných provázáních. 
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Porte 1990, str. 145. 
253 Eleonor McBeam, The Poisoned Needle, Sandpoint 1990, str. 7. 
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Víme snad, jaké látky se používají k výrobě medikamentů? Mnohé z nich mají 
mnohem více vedlejších účinků a škodí lidem silněji, než kolik jim přinášejí prospěchu. 
J e n  v e  S p o j e n ý c h  s t á t e c h  u m í r á  r o č n ě  n a  v e d l e j š í  ú č i n k y  l é k ů  
k o l e m  1 6 0  0 0 0  l i d í  a dalších 1,6 milionu jich musí být ze stejného důvodu 
ošetřováno v nemocnicích! 

Iluminátům vůbec nejde o způsoby léčení rakoviny nebo jiných takových chorob a 
nákaz. Ve skutečnosti jim naopak znamenitě slouží k redukování lidstva a současně 
jsou pro ně zdrojem pohádkových zisků z používaných drog. 

Roku 1944 ilumináti prostřednictvím „Federal Security Agency“ zahájili kampaň za 
přidávání fluoru do veřejných vodních zdrojů. Jen velmi málo lidí ví, že fluor, použí-
vaný údajně k boji se zubním kazem, byl více než padesát let užíván jako jed na krysy 
– dnes se po celém světě v nižší koncentraci přidává do pitné vody! 

Kromě toho, že fluor může vyvolat ještě jiné choroby, má pro ilumináty další velmi 
žádoucí efekt: o t u p u j e  a  z a t e m ň u j e  l i d s k ý  r o z u m !   

Naše zdraví závisí do značné míry na kvalitě přijímaných potravin. Opravdu by nás 
vyděsilo, kdybychom věděli, jak „jednosvětové síly“ z á m ě r n ě  d ě l a j í  n a š í  p o -
t r a v u  š p a t n o u  a  z d r a v í  v y s l o v e n ě  š k o d l i v o u . 

Naprostá většina toho, s čím se dnes setkáváme v obchodech, už dávno není skuteč-
nou potravinou! V š e c h n y  n a š e  p o t r a v i n y  j s o u  z p r a c o v á n y  t a k ,  a b y  
j e j i c h  v ý ž i v n á  h o d n o t a  b y l a  z n i č e n a . Přesto se nám namlouvá, že smys-
lem zvláštního zpracování je naopak zlepšení výživné hodnoty potravin… Nejde však 
o nic jiného, než o nehoráznou lež! Záměrně zničené přirozené vitamíny našich potra-
vin jsou nahrazovány syntetickými anorganickými vitamíny, které naše zažívací ústrojí 
nesnáší. Asi 68 % všech chorob je dnes důsledkem zfalšované a nezdravé výživy! 

Nejnovějším krokem iluminátů k naprostému zničení hodnoty našich potravin je 
jejich ozařování. 

Používá se k tomu izotopů jako např. kobalt 60, které jsou stejně jako ostatní radio-
aktivní látky schopné vyvolávat genetické změny a mutace v lidském těle. Je nesporně 
prokázáno, že ozařování potravin ničí všechny výživné látky a může vyvolat rakovinu. 

Některá domácí zvířata, živená ozářeným krmivem, vykazují vážné změny bílých 
krvinek, poškození ledvin a nepříznivé účinky na imunitní systém. Důkladné studie 
kromě toho prokazují, že různé druhy rakoviny u lidí jsou přímým důsledkem změně-
né skladby naší stravy. Dlouhodobý konzum takových „potravin“ vyvolává u lidí stále 
častější výskyt rakoviny. 

Aby ilumináti umlčeli hlasy proti ozařování potravin, úmyslně je zamořují. Součas-
ně s tím ve veřejnosti posilují strach z nakažených potravin, především salmonelózou, 
a rovněž vytvořili tzv. „problém“ E-Coli. A jako vždy s a m i  s p i k l e n c i  v y t v o ř í  
p r o b l é m  a  p a k  n a b í d n o u  ( j i m  v y h o v u j í c í )  ř e š e n í . Vzhledem k igno-
ranci i nevědomosti obyvatelstva mají bohužel s touto prastarou metodou stále znovu 
úspěch!   

„Federace plánovaného rodičovství“254 byla roku 1932 ilumináty zřízena hned z ně-
kolika důvodů.255 Samotnou organizací uváděný důvod své existence je již sám o sobě 
velice výmluvný: „Získání kontroly a vedoucího postavení v dané oblasti; prostřednic-

                                                 
254 V originále „Plannend Parennthood Federation“.  
255 „Plannend Parennthood Federation“ propaguje svůj program po celém světě.  
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tvím dobrovolné regulace porodnosti včetně antikoncepce, potratů a sterilizace, které 
mají být všem přístupné; iniciování a financování rozhodujících biomedicínských, so-
cioekonomických a demografických výzkumů; vývoj odpovídajících informačních, 
osvětových a školních programů, zabývajících se lidskou sexualitou.“ 

Ilumináti všemi prostředky včetně těch nejdrastičtějších přesvědčovali nezávislé ex-
perty, že potraty, sterilizace, sexuální chaos a kontrola populace jsou nezbytné pro pře-
žití celého lidstva. N a k o n e c  s e  j i m  p o d a ř i l o  d o k á z a t ,  ž e  l i d s t v o  j e -
j i c h  z r ů d n é  l ž i  s k u t e č n ě  u v ě ř i l o  a  v ý š e  z m í n ě n ý c h  p r o g r a m ů  s e  
d o b r o v o l n ě  ú č a s t n í !   

Počet „legálně“ provedených potratů se ve světě každoročně pohybuje kolem 35 mi-
lionů a spolu s nelegálními je to zhruba 60 milionů. P o č e t  t a k t o  z m a ř e n ý c h  
ž i v o tů  t e d y  k a ž d ý  r o k  p ř e v y š u j e  m n o ž s t v í  o b ě t í  z a  c e l ý c h  š e s t i  
l e t  I I .  s v ě t o v é  v á l k y ,  k t e r ý  s e  o d h a d u j e  n a  5 0  m i l i o n ů !  

 
 
 

18. Infiltrování římsko-katolické církve 
 
Od časů tzv. francouzské revoluce se Satan se svým elitním vojskem snaží nedopřát 

klidu pokud možno žádné zemi na světě. Stále znovu a znovu je jedna skupina lidí sta-
věna proti druhé, politické zločiny se zastírají a omlouvají, právem se pohrdá, národy 
jsou systematicky znemravňovány a křesťanská víra je zesměšňována. 

J e d n í m  z  h l a v n í c h  S t a n o v ý c h  c í lů  j e  z g l a j c h š a l t o v á n í  v š e c h  
v ě r o u k  a  j e j i c h  s p l y n u t í  d o  j e d i n é h o  p r o t i k ř e s ť a n s k é h o  n á b o -
ž e n s t v í . Křesťanstvo musí být zničeno! 

Ať už je čtenář katolík nebo ne, jistě bude souhlasit s konstatováním, že katolická 
církev měla vždy nepřátele. Ale nejsou to jen tzv. novátoři, chtějící zničit všechny atri-
buty křesťanství, kdo je jejím nejnebezpečnějším protivníkem. Největším triumfem 
iluminátů je doslovné zabrání a okupování římské církve! 

A opravdu se zdá, že ilumináty rozpoutaný a vedený boj proti Církvi postupuje 
přesně podle Satanova plánu. Tzv. velká francouzská revoluce, připravená Adamem 
Weishauptem přes různé tajné společnosti jakobínů a pod., bez milosti likvidovala pře-
devším katolické duchovenstvo! 

Po revoluci se pak Napoleonovi a jeho čtyřem bratrům (rovněž zednářům) dařilo 
i nadále omezovat duchovní vliv římskokatolické církve a zlomit světskou moc papeže. 

Napoleon kromě toho uloupil téměř celý vatikánský archiv a odvezl jej do Paříže, 
kde byly podklady o členech různých tajných společností prozkoumány a vyhodnoce-
ny. J e  j e n  p ř í z n a č n é ,  ž e  t a j e m s t v í  t ě c h t o  d o k u m e n tů  n i k d y  n e b y -
l o  z p ř í s t u p n ě n o  v e ř e j n o s t i .  

V letech papežova zajetí ilumináti kontrolovali Vatikán. Bylo by velice zajímavé 
vědět, co v zákulisí Církve skutečně prováděli. V Portugalsku, kde se zednáři nijak 
neostýchali veřejně přiznat odpovědnost za revoluci z roku 1910, zaměřily lóže zcela 
v duchu „Protokolů“ svůj boj na zničení monarchie a Církve. Bojové heslo zednářů 
znělo: „Již následující generace se dožije konce katolicismu.“ V očekávání toho se vel-
mistr lisabonského Velkého Orientu neostýchal ujišťovat, že již záhy budou kněžské 
semináře zcela prázdné. Tehdy byla Církev objektem velmi energického a systema-
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tického pronásledování, či jak se tehdy vcelku právem říkalo „mocného poryvu ne-
návisti“. Protiklerikální opatření byla ještě ostřejší a skandálnější, než jaká provázela 
odluku Církve od státu ve Francii.256 

Velmistr a iluminát Lafayette pověřil zednáře Bernarda O’Higginse a Simona Boli-
vara vyvoláním rebelií v Jižní Americe proti Španělsku. Porážce katolické církve svor-
ně napomáhali početní revolucionáři a jejich úsilí bylo bohužel korunováno úspěchem! 

Boj zednářů proti Církvi v zemích jako Peru, Argentina, Kolumbie, Venezuela či 
Mexiko nabýval často mimořádně brutálních forem. V Mexiku zednáři prosadili důle-
žité zestátnění všeho církevního majetku i nelítostné rozpuštění náboženských řádů. 
Protináboženské zákony zednářského prezidenta Callese z roku 1917 měly za následek, 
že kostely musely zavřít brány. Kvůli tomu pak rolníci, studenti i ostatní věřící katolíci 
zorganizovali ozbrojené povstání proti zednářské vládě. Mnoho tisíc jich zahynulo pří-
mo v bojích i důsledkem trestních popravčích komand.257  

Přestože několik papežů vydalo energické encykliky přímo proti zednářům, stala se 
i sama katolická církev obětí podvratné práce lóžových bratrů! 

V italském lóžové dokumentu z roku 1818 pod titulem „Praktický návod, věčný zá-
koník a průvodce plány vysokostupňového zednářstva“258 se otevřeně prohlašuje, že 
hlavním cílem zednářstva je zničení katolicismu i všech křesťanských idejí. Na otázku 
„Jak toho má být dosaženo?“ dává dokument následující odpověď: „Papež nikdy sám 
nepřijde k tajným spolkům; proto musejí tajné svazy samy udělat první krok k papeži 
a církvi s cílem pevně si je připoutat. Může to trvat ještě mnoho let, snad i celé stole-
tí. … Co tak usilovně hledáme…, je papež podle našich představ a potřeb.“  

Prokazatelně prvním zednářem, který se dokázal stát papežem, byl Pius IX. Ofici-
ální věstník zednářského „National Grand Orient of Egypt“ z března 1876 uvedl doku-
ment č. 13.715 s velkou pečetí velkolóže „Luce perpetue“ z Neapole: „My, velmistr, 
hodnostáři a úředníci… potvrzujeme…, že jsme v této lóži podle předepsaných obřadů 
a v plné shodě s články naší ústavy přijali bratra Giovanni Ferretti Mastaie… v občan-
ském roce 1839, pátého dne měsíce srpna.“ 

Poté, co se Giovanni Ferretti Mastai stal knězem, byl jmenován zvláštním vyslan-
cem papeže v Uruguayi, kde se objevoval v několika místních lóžích. Když však byl 
roku 1873 zvolen papežem, otevřeně v apoštolském listu kritizoval zednářstvo a mj. 
řekl, že pochází od ďábla. 

Zednáři Mazzini a Garibaldi vyvolali v Itálii revoluci a dostali k moci zednářskou 
vládu. Viktor Emanuel byl jmenován králem a současně figuroval jako velmistr všech 
italských zednářů. 

Poté, co Pius IX. veřejně pranýřoval zednářstvo, podepsal Viktor Emanuel list všem 
lóžovým společnostem, v němž je informoval o vypovězení papeže ze zednářstva.  

Papežem, který umožnil iluminátským plánům v Církvi dozrát, byl Jan XXIII. Do-
volil katolíkům vstupovat do loží a také skoncoval s odmítavým postojem katolické 
církve vůči komunismu dokumentem „Pacem in Terris“ z dubna 1963, v němž se vy-
slovil za dohodu s komunisty. Jan XXIII. rovněž podnikl všechno pro úspěch II. vati-

                                                 
256 Charles Lendré, La Massoneria, Andorra 1985, str. 152 ad.  
257 Encyklika Iniquist Afflictisque papeže Pia IX. Srv. také Mary Bell Martínez, Die Unterminierung 

der katholischen Kirche (Povrácení katolické církve), Durach 1992, str. 54.   
258 V originále Practica Istruzione Permanente Codice e Guide dei Prepositi all‘ alta Massoneria.   
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kánského koncilu, který je milníkem na cestě k „toleranci“. V zásadě stál koncil v jed-
nom šiku se zednářskou doktrínou a výrazně napomohl k proměně oficiální tradiční 
věrouky katolické církve v jistý druh „zednářského náboženství“! 

Jan XXIII. byl podle všeho tajným členem rozenkruciánů (Prieuré de Sion), s nimiž 
se dostal do styku nepochybně již roku 1935 jako papežský nuncius v Turecku. 

Za Pavla VI. se vatikánská církev nakonec ještě více orientovala na cíle nového svě-
tového řádu. Katoličtí Kolumbovi rytíři a zednáři začali velmi úzce spolupracovat. 
Roku 1967 se vůdci Kolumbových rytířů sešli s předáky „severní jurisdikce“ zednářů 
skotského obřadu v USA a snažili se dosáhnout dohody o sjednocení obou řádů. „Bra-
trský svazek“ resp. „akt spolupráce“ je ovšem pouhou součástí nesrovnatelně větší 
události: p ř e v z e t í  r e s p .  z a b r á n í  o f i c i á l n í  k a t o l i c k é  c í r k v e  i l u m i -
n á t y !  

Zvláštním zjevem je za Pavla VI. také tzv. „teologie osvobození“, která v různých 
podobách sleduje židovské ideje: je revoluční a socialistická! Tato podivná teologie 
mluví pouze o Kristově lidství a usiluje o instalaci socialistického „nového řádu“. Teo-
logové „osvobození“ již skutečně zcela otevřeně žádali nástup „nového světového řá-
du“, který je jimi označován také za „království Boží“ resp. za „milénium“, a katolí-
kům je slibován „zlatý věk křesťanství“! 

Pavel VI. kromě toho připustil ženy u oltáře i podávání hostie na ruku. To je pro sa-
tanisty a jejich černé mše velice důležité, protože takto mohou hostii uschovat a poz-
ději použít ke svým zlověstným rituálům; dává jim to opojný pocit moci.259 

Jestliže ilumináti prosadí papeže a ten později nechce spolupracovat, pak velmi 
rychle umírá. To je nejspíše případ Jana Pavla I. roku 1978. 

Albino Luciani byl roku 1958 Janem XXIII. vysvěcen na biskupa a 15. prosince 
1969 jmenován patriarchou Benátek. Byl to charakterní muž. Když zjistil rozsáhlou 
korupci v církevní hierarchii, ihned o tom informoval Pavla VI. Když však papež proti 
podezřelým obchodům Vatikánu nic nepodnikal, Luciani se s tím z pocitu povinné po-
slušnosti mlčky smířil. 

Když se Jan Pavel I. stal papežem, začal s reformou ve Vatikánu. Přestože se sám 
také angažoval na II. vatikánském koncilu a kromě toho se i zasazoval za silnější svě-
tovou vládu, bylo zřejmé, že s konečným rezultátem koncilu nesouhlasil. 

Jan Pavel I. odmítl pompézní intronizační slavnosti. Rovněž se snažil odstranit z dů-
ležitých míst zednáře, jimiž byl doslova obklopen, a nahradit je čestnými lidmi. Kromě 
toho požadoval veřejné prošetření finančních transakcí Vatikánu, prováděných lóží P-2 
(Propaganda Due). 

Pověstná italská lóže P-2 byla považována za nejmocnější paži zednářstva, podpo-
rující drogový obchod, mezinárodní terorismus i pokusy o převrat v tzv. fašistických 
státech. 

V knize „Ve jménu Božím“260 její autor David Yallop uvádí, že P-2 byla prostřed-
nictvím Licia Gelliho kontrolována neznámou vyšší autoritou. V lóži se nacházelo 
mnoho prominentních členů, mezi nimi zakladatel Římského klubu Aurelio Pecei, 

                                                 
259 Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 208 a 243.   
260 V originále In God’s Name, London 1981. 
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Henry Kissinger i několik velmi vlivných iluminátů, kteří byli přímo napojeni na dy-
nastii Rothschildů.261 

Zde jsou jména některých lidí, dávaných do souvislosti se smrtí Jana Pavla I.: 
Licio Gelli, velmistr lóže P-2, přezdívaný „loutkař“ podle způsobu jednání s lidmi. 

Začínal jako člen Mussolinim vedených a lidem obávaných „černých košil“, za II. svě-
tové války byl důstojníkem SS, poté komunistický špion a sloužil také CIA a italské 
SID.  

Biskup Paul Marcinkus, zednář lóže P-2 a prezident Vatikánské banky. Udržoval 
těsné kontakty s mafiánskými kruhy v Americe a byl přímo ďábelsky vychytralý. 

Michele Sidona, rovněž zednář lóže P-2 a agent CIA s kontakty na mafii a Interpol. 
Byl finančním poradcem Vatikánu. 

John kardinál Cody, hlava chicagské diecéze. Tomuto muži byl ze všech stran vytý-
kán velice špatný charakter. Sám říkal, že pracuje pro FBI a CIA, a měl také důvěrné 
styky s členy lóže P-2.  

Nepřátelé Vatikánu prohlášení Jana Pavla I. zcenzurovali a pak vydali jeho jménem 
zfalšované tvrzení. Omezili papeži možnost telefonátů a z oficiálních dokumentů od-
stranili poznámky v jeho projevech. 

Papež Jan Pavel I. se se svými poznatky svěřil jednomu severoitalskému příteli: 
„Zjistil jsem, že ve Vatikánu jsou nesmírně vzácné dvě věci – čestnost a šálek dobré 
kávy.“ 

Existují zprávy, podle nichž je lóže P-2 odpovědná také za smrt Jana Pavla I.262 
Papež nezemřel na infarkt, nýbrž byl 33. den svého pontifikátu spiklenci otráven. Vy-
chází se z toho, že musel být odstraněn, protože se až příliš zabýval finančními machi-
nacemi lóže P-2 a chtěl její špinavé obchody předložit veřejnosti.  

Jeho nástupce, Jan Pavel II., je nejen zednář, nýbrž také pochází z významné židov-
ské pokrevní linii a rovněž spolupracuje s řádem Prieuré de Sion. Již 1978, tedy v roce 
intronizace Jana Pavla II., vydal Vatikán zvláštní poštovní známku s trojúhelníkem a 
vševidoucím okem! Oslavil tím zcela otevřeně vítězství iluminátů…? 

Za Jana Pavla II. přibývá korupce, sílí infiltrace lóže P-2 do vatikánských financí i 
pronikání zednářů do všech důležitých míst katolické hierarchie. V jeho článku „Spiri-
tuální vize člověka“263 čteme: „Úloha Indie… je klíčová vzhledem k její znalosti du-
chovní přirozenosti člověka. Spirituální vize člověka jsou opravdu nesmírným příno-
sem Indie pro lidstvo. A lidstvo dělá dobře, když se touto starou moudrostí (hinduis-
mem) řídí a dbá na její učení a poselství pro lidský život.“  

Zen, buddhismus a hinduismus j s o u  d n e s  j i ž  b ě ž n ě  m n o h a  k a t o l í k y  
p r a k t i k o v á n y  p ř i  n e j r ů z n ě j š í c h  a k c í c h ,  f i n a n c o v a n ý c h  o f i c i á l n í  
c í r k v í ! – V pokoncilním časopisu „National Catholic Report“ lze každý týden najít 
alespoň jeden článek o lásce a obdivu církve k buddhismu! 

Vatikán pod vedením Jana Pavla II. zorganizoval jeden z největších projektů no-
vých dějin. S podporou skryté mocenské elity v pozadí nového světového řádu vytvo-

                                                 
261 Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 

39 a 209.  
262 Tamtéž, str. 210. 
263 Fritz Springmeier, Be Wise as Serpents, Lincoln 1991, str. 99. – „The Pope is Jewish through his 

mother“ (Papež je Žid po matce).  
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řila o f i c i á l n í  katolická církev hnutí Solidarita v Polsku jako součást plánu na sjed-
nocení Evropy a Ruska. 

Pokoncilní katolická církev udržuje nesčetná spojení s „jednosvětovým spiknu-
tím“ a j i ž  d á v n o  j e  z  p o z a d í  p l n ě  ř í z e n a  j e h o  p r o t i k ř e s ť a n s k o u  
e l i t o u ! 

Eustace Mullins uvádí, že Rothschildové již roku 1823 převzali všechny finanční 
záležitosti katolické církve.264 Dnes je celé vatikánské finančnictví nepřehledně propo-
jeno se systémem Rothschildů i ostatními mezinárodními bankami.  

Lze spolehlivě říci, že katolická církev má větší moc a vliv na světové politické zá-
ležitosti než jakákoli jiná náboženská instituce. Někteří autoři dokonce tvrdí, že po-
koncilní katolická církev „jednosvětové spiknutí“ skrytě řídí. To je krajně nepravdě-
podobné. Je možné, že by Rothschildové, komunisté, CIA a další a další pracovali pro 
katolickou církev? Vezmeme-li v úvahu, oč mocnější jsou Rothschildové než Vatikán, 
nebo že zednáři měli problémy s kontrolou Jana Pavla I. a proto jej odstranili, stejně 
jako že b i l d e r b e r g o v é  m a j í  p r á v o  v e t a  p ř i  v o l b ě  p a p e ž e , pak je oka-
mžitě jasné, že pokoncilní církev je kontrolována externí mocí, která je nesrovnatelně 
silnější!265 

Závěrem nám nezbývá než konstatovat, že pokoncilní církev je dnes těsně propo-
jena s těmito temnými silami a hraje v jejich plánech velmi důležitou roli. 

 
 
 

19. Nová náboženská hnutí 
 
Není tajemstvím, že ilumináti již od 19. století všemožně podporovali také různé 

destruktivní sekty a že některé z nich dokonce sami vytvořili. J e d n í m  z  j e j i c h  
h l a v n í c h  c í l ů  p ř i  t o m  b y l o  p o d k o p á n í  d ů v ě r y  v  k ř e s ť a n s t v í . 

V zákulisí těchto zdánlivě odlišných až protichůdných sekt však existuje těsné pro-
pojení a jejich právníci již dávno spolupracují a kolegiálně se navzájem informují 
o právních sporech svých klientů.   

Rozsáhlý a nepřehledný řetězec spojení mezi sektami zdokumentoval francouzský 
časopis „Le Point“.266 Podrobně vylíčil setkání reprezentantů různých sekt, činných ve 
Francii i v ostatních zemích. Předmětem zmíněného vrcholného setkání bylo zřízení 
společné výkonné a ofenzivní struktury (zastřešovací organiazce), jejíž úlohou by bylo 
potírání a finanční likvidace všech, kdož se snaží destruktivní kulty odhalovat a uvě-
domovat o nich veřejnost. 

V říjnu 1992 byl takový orgán skutečně také založen. Kartel sekt má jméno „Fire-
phim“, odvozené z francouzské zkratky pro Federaci náboženských a religiózních 
menšin! Prezidentem Firephim je paní Gounordová ze Scientologické církve, poklad-
níkem se stal vůdce sekty Moon ve Francii Bernard Mitjaville, a jako generální tajem-
ník působí Realian Jacques Aizac. Kartel sekt má následující členy: Scientologové, 

                                                 
264 Eustace Mullins, The Curce of Canaan, Stauntan 1987, str. 125.  
265 Všechna chapadla světového spiknutí vycházejí přímo od Rothschildů – sionisté, zednáři, Prieuré 

de Sion, Vatikán, Trilaterální komise, CFR, New Age i nejrůznější kulty a sekty.    
266 Magazin Le Point z 27. února 1993, str. 215.  
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Moonisté, Realians (kult UFO/sex), keltští druidové, satanisté, Transcendentální medi-
tace, memfiský a mizraimský řád zednářů, Svědci Jehovovi, Wicca Occidental, Baha’i 
a mnoho dalších.267 

Těsné kontakty mezi ilumináty a destruktivními sektami jsou mimo jakoukoli po-
chybnost. Každý, kdo se tímto tématem důkladně zabývá, dříve či později musí narazit 
na klany Rothschildů a Rockefellerů! 

Je obecně známo, že i l u m i n á t i  d á v a j í  k  d i s p o z i c i  ú c t y h o d n é  č á s t k y  
k  p o d p o ř e  a  š í ř e n í  m n o h a  d e s t r u k t i v n í c h  s e k t ,  a  č e t n é  z  n i c h  
f u n g u j í  p o u z e  d í k y  v y d a t n ý m  f i n a n č n í m  i n j e k c í m . 

Roku 1970 vypracovali Rockefellerové plán na nahrazení katolické církve v Jižní 
Americe „církvemi“ typu Hare Krišna a Mun.268 Rockefellerové uvolnili velké peníze 
na rozšíření sekty Hare Krišna „Made in USA“, a jejich Chase Manhattan Bank po-
skytla také mimořádně důležitý úvěr Korejci japonského původu Sun Miung Moonovi, 
vůdci tzv. „církve sjednocení“ (Moonies). 

Moon je stejně jako Rockefellerové fanatický globalista. Jeho „církev sjednoce-
ní“ má za cíl dostat křesťanství pod kontrolu Rockefellerů tak, jako se již dříve zmoc-
nili kontroly národů.  

Rockefellerovská Chase Manhattan Bank vydala také značné částky na podporu 
mormonů!269 

Mormonská církev se sídlem v Salt Lake City se rovněž označuje za „Church of 
Jesus Christ of Latter Day Saints“ (Církev Ježíše Krista svatých posledních dní).  

S mormonskou církví udržují velmi těsné kontakty Rothschildové, Rockefellerové, 
Church of Scientology, B’nai B’rith a dokonce i Prieuré de Sion! Činnost tohoto řádu 
je ostatně úzce spjata se vznikem i vedením mormonů. Všichni prezidenti mormonské 
církve byli a jsou potomky dynastie Merovejců! 

Ze spolehlivých pramenů je známo, že k přímému předávání příkazů z mocenského 
ústředí v Anglii vůdcům mormonské církve se používá různých poslů. Některé kanály 
takového spojení probíhají přes UNESCO, CIA a FBI! 

Zakladatel mormonů, Joseph Smith junior, s velkou částí své družiny již velmi záhy 
vstoupil do zednářstva.270 

Joseph Smith jr. byl do zednářství formálně zasvěcen v Sightu 15. března 1842 a již 
pouhý den poté jej přijali do 33. stupně skotského obřadu. Od té chvíle se církev mor-
monů změnila v tajnou společnost se stejnými symboly, pokrevními svazky i strašný-
mi tresty všem, kdo by se odvážili prozradit „tajemství chrámu“. A skutečně lze také 
v mormonských chrámech narazit na typické symboly zednářstva, na trojúhelník, kru-
židlo, úhelník apod. Joseph Smith zavedl pod jménem pravého křesťanství pohanská 
mystéria v zednářské podobě!271 

Lidé, zabývající se čarodějnictvím, narazí na mnohé paralely různých zasvěcova-
cích obřadů i na další podobnosti mezi čarodějnictvím a mormonskou „církví“.  

                                                 
267 Infolink: Das Kartell der Sekten, listopad 1996, str. 215.  
268 Manuel Guerra Gomez, Los Nuevos Movimientos Religioses, Pamplona 1993, str. 119. 
269 Samuel Taylor, Rocky Mountain Empire – The Latter Day Saints Today, New York 1978, str. 66. 
270 Fritz Springmeier, The Watchtower & the Masons, Lincoln 1991, str. 1962. – V knize Be Wise as 

Serpents (Lincoln 1991) tentýž autor prokazuje, že v š i c h n i  v ů d c i  m o r m o n ů  b y l i  r e s p .  
j s o u  v y s o k o s t u p ň o v ý m i  z e d n á ř i .  

271 Ed Decker a Dave Hunt, Los Fabricantes de Dioses, Minneapolis 1987, str. 88. 
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Při zkoumání mormonství musíme dříve či později konstatovat, že se tato „cír-
kev“ odedávna hodně zabývala magií… Prezident „Mormon History Association“, 
dr. Reed Durham, roku 1974 prohlásil, že nejspíše odhalil tu nejtajnější, nejokultnější 
a nejesoteričtější činnost (přesto však vycházející ze zednářství), kterou se tehdy Jo-
seph Smith jr. zabýval. Dr. Durham mluvil o magické zednářské medaili v majetku Jo-
sepha Smithe, kterou byl ten doslova posedlý. Celý život se od zmíněného medailonu 
neodloučil a měl je u sebe i v okamžiku své „mučednické“ smrti. Účelem amuletu bylo 
přivolání inteligencí „nebes“ na podporu všech snah a tužeb jejího držitele. 

Ještě dnes jsou v držení Smithovy rodiny různé podobné předměty: tři magické per-
gameny, zednářský medailon, talisman s magickou pečetí Jupitera, magický měšec a 
léčivý šátek. 

Jistý host ve Smithově domě si roku 1830 zapsal: „Jak jsme se z některých úst do-
zvěděli, choval tento Joseph Smith pevnou víru v čarodějnictví i ostatní nadpřirozené 
věci a vychoval v ní také svou rodinu.“272  

Nejvyšší druidský čaroděj Severní Ameriky svému čarodějnickému učni Williamu 
Schnoebelenovi radil vstoupit do mormonské církve a účastnit se jejích chrámových 
rituálů, pokud chce praktikovat nejvyšší úroveň bílé magie. 

Pro nás je velice důležité vědět, že chrámy mormonů jsou používány nejen k čaro-
dějným obřadům, ale slouží také programátorům ultratajného programu myšlenkové 
kontroly „Vladař“, spočívajícím na trauma.273 Souhlas ke spolupráci mohl vyjít pouze 
z autority „First Presidency“. 

Ze zprávy pro několik málo vyvolených mormonské církve vyplývá,274 že je také 
obviňována ze satanistického rituálního zneužívání, páchaného v jejích chrámech 

V celém mormonství je satanismus velice rozšířený; případy satanského zneužívání 
jsou hlášeny z Utahu (37) Idaha (3) Mexika (2) i z několika dalších míst (14). 

K o ř e n y  m o r m o n s t v í  m a j í  n e s p o r n ě  m n o h e m  b l í ž e  k  s a t a n i s m u  
n e ž  k e  k ř e s ť a n s t v í ! Všechno se tam pečetí! Kdo se po studiu satanismu bude 
zabývat kulty a sektami, nejpozději u mormonů znovu narazí na tuto praxi. Mormonští 
muži a ženy jsou při sňatku v mormonských chrámech (na rozdíl od Lk 20-35) vzá-
jemně pečetěni. Dřívější mormoni byli takto pečetěni s více ženami. Pečetění mor-
monů je výrazně podobné čarodějnickému. Zde se tomu říká „handfasting“ a je rovněž 
velice podobné pečetění při sňatcích v satanismu. 

Vůdci mormonů i mnozí proselyté pocházejí ze stejných předků. Podle genealogie, 
vydané mormonským vedením, jsou přímými potomky merovejské dynastie (třináctá 
satanské pokrevní linie). Symbolem Merovejců byla včela, která je také symbolem stá-
tu Utah a v mormonství patří k velice rozšířenému znamení.275 

Jak přiznala jedna z vnuček Josepha Smithe jr., která se ostatně sama stala obětí ri-
tuálního zneužívání, její rodina opravdu představuje satanskou pokrevní dynastii. 

                                                 
272 William Schoebelen a James R. Spencer, Mormonism’s Temple of Doom, Idaho Falls 1987, str. 11. 

William Schoebelen byl „satanský kněz“, který později zasvětil svůj život službě Kristu.  
273 Fritz Springmeier & Cisco Wheeler, The Illuminati Formula Used to Create and Undetectable 

Total Mind Controlled Slave, Clackamas 1996, str. 255. 
274 Autorem zprávy je Glenn L. Pace, „Second Counselor in the Presiding Bishopric of the Mormon 

Chruch“. 
275 Možná není jen náhodné, že včelu měl za jedno z hlavních znamení Napoleon Bonaparte, údajně 

jako symbol pracovitosti; pozn. editora. 
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Počátky mormonů sahají zhruba 200 let zpátky do časů, kdy se v Nové Anglii usa-
dili první kolonisté. Již tehdy Smithové, Goddardové, Richardové, Youngové a Kim-
ballové tvořili jednu širší rodinu. Z těchto rodů vyšli mužové, kteří sehráli důležitou 
roli při zakládání mormonství. Řečené rodiny putovaly společně z Connecticutu do 
Vermontu a poté na Palmyru. Byli nejen vzájemně spřízněni, nýbrž o sobě i tvrdili, že 
jsou židovského původu! Za pobytu ve Vermontu založili tajné náboženské bratrstvo, 
jež se nazývalo „Fraternity of Rodmen“. Jeho cílem bylo zřízení „pravého nábožen-
ství“, které by se jednoho dne stalo pánem amerického kontinentu. 

Mormoni vlastní největší computer světa, umístěný v podzemním objektu v Salt La-
ke City, kde může bez úhony přečkat i jaderný výbuch. V počítači jsou mj. ukládány 
informace o původu všech rodin na celém světě. Přestože jsou v historických podkla-
dech nesporné mezery, mormonská církev pokračuje ve své mravenčí práci; její agenti 
navštěvují nejrůznější země světa a fotografují tam všechny myslitelné genealogické 
podklady. Členové mormonské církve věnují miliony hodin dobrovolné práce na zpra-
cování a utřídění získaných materiálů. Řadovým mormonům se sice namlouvá, že tyto 
genealogické informace slouží k „pokřtění mrtvých“, ale ve skutečnosti jsou shromaž-
ďovány pro Velkého bratra nového světového řádu, aby nás všechny mohl kontrolovat.  

V zájmu úplnosti zde musí být ještě řečeno, že mezi zednáři 33. stupně nejsou jen 
vůdci mormonů a Svědků Jehovových, ale i předáci ostatních sekt jako např. „evange-
lista“ Billy Graham, který se neustále pohybuje v blízkosti držitelů moci a prezidentů 
USA. Lze tedy spolehlivě prohlásit, že Billy Graham pracuje přímo pro satanskou hi-
erarchii. 

Pro svou kampaň v roce 1954 dostal velkou finanční podporu od iluminátů Vander-
bilta, Rockefellera a od Chase Manhattan Bank. 

Dále je také důležité vědět, že Rockefellerova nadace rovněž dává peníze křesťan-
ským spolkům a sdružením, čímž je dostává do závislosti. S pomocí Rockefellerových 
dolarů byla vytvořena také S v ě t o v á  r a d a  c í r k v í ,  k e  k t e r é  p ř i s t o u p i l o  
t é m ě ř  k a ž d é  n á b o ž e n s k é  s p o l e č e n s t v í ! Všechna ekumenická hnutí jsou ve 
skutečnosti lovnou sítí iluminátů! Jednou z největších nadací, zřízených ke kontrole 
náboženských institucí, byla „Sealantic Fund“, založená r. 1938. Nadace vydala obrov-
ské částky na ovlivňování zájmů protestantů. Po roce 1984 již nebyla nadace potřebná 
a od té doby se pracuje pomocí jiných kanálů. 

Tyto a podobné nadace slouží nejen ke kontrole náboženských společenstev, ale ilu-
mináti jich využívají také jako institucí, osvobozených od daní. Další výhoda nadací 
spočívá pro ilumináty v tom, že za nimi skrývají před veřejností své nesmírné bohat-
ství a přitom si zachovávají finanční moc. Jimi kontrolovaný tisk prezentuje veřejnosti 
práci těchto institucí jako „dobročinnou“, přestože naprostá většina příspěvků z nadací 
slouží pouze k vlastnímu užitku iluminátů. 

Finance Rockefellerů jsou tak dokonale zakamuflované, že Nelson Rockefeller ne-
zaplatil v roce 1970 ani jediný cent daně z příjmu, přestože byl v té době nepochybně 
jedním z nejbohatších lidí v celých Spojených státech. Nikdo přesně neví, kolik trustů 
a nadací Rockefellerové skutečně vlastní; mají své tajné trusty zakonspirované v ji-
ných, „oficiálních“ trustech. 
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20. Cesta do pekla 
 
Po skončení studené války a autodestrukci evropského komunismu „perestrojkou“ a 

„glasností“ je celé lidstvo ihned připravováno na nový světový řád pod záštitou Spoje-
ných národů. 

Ve zprávě z roku 1990 tehdejší generální tajemník OSN Chavier Perez de Cuellar 
přiznal, že plány na vytvoření „světového řádu“ po obou světových válkách sice se-
lhaly, že však lze přesto s nadějí mluvit o brzkém světovém řádu a dlouhé éře míru. 

Ankety institutů na průzkum tzv. „veřejného mínění“ dokazují, že myšlenka světové 
vlády získává na oblibě. Zdá se, že uměle vyvolávané politické nepokoje, hospodářská 
nestabilita, obavy z války atd. začínají konečně přinášet ovoce! Lidstvo bude již brzy 
ochotno jakékoli oběti pro klid a mír, a lidé se sami začnou dožadovat světové vlády. 
Je pozoruhodné, co k tomu říkají pověstné „Protokoly“. 

Protokol 10: „Až provedeme státní převrat, řekneme lidu: ‚Dosud šlo všechno špat-
ně, všichni trpěli. My ale odstraníme příčiny vašeho utrpení, kterými jsou národnosti, 
hranice a různé státní měny. Jistě, můžete nás odsoudit, ale bude váš odsudek spraved-
livý, když ho vynesete dříve, než nám dáte možnost, abychom ukázali své dobré úmy-
sly?‘ … Potom nás uvítají s jásotem a ponesou nás triumfálně na ramenou.“  

Po udivujících převratech, k nimž došlo v dnešním světě, se záhy staneme svědky 
n e p ř e t r ž i t é  ř a d y  p o z o r u h o d n ý c h  z m ě n ,  j e ž  b u d o u  z n a m e n a t  h l u -
b o k ý  z á s a h  d o  n a š e h o  ž i v o t a . 

Mezi renomovanými teology a dalšími experty se mluví o tom, že je připraveno 
mnoho projektů, jak přimět lidstvo k přijetí „nového světového řádu“. Na základě roz-
hovorů s bývalými členy iluminátského hierarchie i vlastního velmi rozsáhlého studia 
předložil Fritz Springmeier počátkem roku 1991 následující přehled potenciálních cílů 
iluminátů:276 

Decimování světového obyvatelstva šířením smrtelných epidemií i otrávených slad-
kostí dětem. Odstranění všech osob, které mají nějaké postavení, ale nechtějí spolupra-
covat. Podstavení a infiltrování ještě případně oponujících vlád. Získání ještě důrazněj-
ší kontroly nad veškerou lidskou činností. Další otřesení světovým hospodářstvím. Vy-
volávání válek v Jižní Americe prostřednictvím drogových baronů. Bezvýhradná kont-
rola nad jadernými zbraněmi. Nový konflikt na Blízkém východě. V případě nutnosti 
jako poslední krok ke světové diktatuře vyvolání třetí světové války.  

Mnozí čtenáři si kladli otázku, zda jsou Springmeierem citované prameny spolehli-
vé. Mohu zde odkázat na svou knihu „Skrytá moc za Svědky Jehovovými“, v které 
z týchž pramenů vysvítá, že jedním z cílů iluminátů je krize světového hospodářství. 
Současně jsem tam ukázal, že jako první je na řadě Asie (počínaje Japonskem), a ne-
dávno jsme byli svědky obrovské finanční krize právě v té oblasti.277 Vyplnilo se vše-
chno, co jsem ve výše uvedené knize předpověděl. 

Jakkoli může znít neuvěřitelně mnohé z toho, co čtenář zjistil z naší nové knihy, 
přesto by se měl nad tím náležitě zamyslet. Klade se totiž otázka, zda lze i nadále pře-
hlížet existenci organizace, která již ovinula celý svět hustou a mimořádně kompliko-
                                                 
276 Be Wise as Serpents, Lincoln 1991. 
277 Robin de Ruiter, El Poder detrás de los Testigos Jehová, Chihuauha 1994, str. 67. – Se zavedením 

„eura“ přijde nejspíš na řadu Evropa. 
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vanou sítí souhry rodinných spojení, obřích koncernů, holdingů i „dobročinných fon-
dů“ s rozhodujícím vlivem na prakticky všechny národní vlády. Již dnes je situace ta-
ková, že vlády států vědomě či nevědomě vykonávají příkazy světové stínové vlády. 

Předvoj Antikrista, Satanův náměstek na zemi, se již dávno vydal na poslední a roz-
hodující pochod. Čas jeho panství se přibližuje úžasnou rychlostí a přinese nám pře-
kvapení, které lidstvo ohromí a vyděsí. Blíží se konec svobody národů a s ní i konec 
svobody jedince. 

 
* * *                                                                                       
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SBÍRKA FEDERÁLNÍCH NAŘÍZENÍ 
Titul 3 – prezident 

1938-1943 kompilace (sbírka) 
 

Obsahuje kompletní text prezidentských dokumentů publikovaných ve federálním registru 
(tj. oficiální publikace vlády USA, obsahující většinu vyhlášek a nařízení státních úřadů) 

od 2. června 1938 do 1. června 1943. 
S dodatky a rejstříkem. 

 
Vydáno Úřadem federálního registru, Úřadem národních archivů a záznamů a Správou 
obecných služeb jako zvláštní vydání federálního registru podle paragrafu 11 Zákona o 

federálním registru ve znění pozdějších předpisů 
 

Tabulka prezidentských dokumentů 
 

Tabulka 3 – PREZIDENTSKÉ DOKUMENTY KROMĚ PROHLÁŠENÍ 
A VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 

 
Datum Předmět strana 

CFR  
citace 
federál. 
registru 

 23. 9. 1938 Dopis o recipročním clu 1283 3 F.R. 2323 
25.11. 1938 Dopis o recipročním clu 1283 3 F.R. 2808 
   5. 4. 1939 Dopis o recipročním clu 1284 4 F.R. 1577 
 25. 4. 1939 Plán reorganizace I 1287 4 F.R. 2727 
   9. 5. 1939 Plán reorganizace II 1293 4 F.R. 2731 
   5. 7. 1939 Vojenský rozkaz 1305 4 F.R. 2786 
   6. 9. 1939 Regulace ve věci úvěrů válčícím stranám 1308 4 F.R. 3852 
 11. 9. 1939 Rozšíření aplikování regulace ze 6. září 1939 1308 4 F.R. 3590 
16. 11. 1939 Dopis o recipročním clu 1284 4 F.R. 4619 
30. 12. 1939 Dopis o recipročním clu 1285 5 F.R. 1 
  27. 3. 1940 Okresy Chelan, Douglas, Grant a Okanogan ve státě Washington 

potvrzeny jako nouzová oblast v případě mimořádných událostí 
1321 5 F.R. 1289 

    2. 4. 1940 Plán reorganizace III 1297 5 F.R. 2107 
  11. 4. 1940 Plán reorganizace IV 1300 5 F.R. 2421 
  22. 5. 1940 Plán reorganizace V 1303 5 F.R. 2223 
  25. 5. 1940 Vytvoření úřadu pro krizové řízení 1319 5 F.R. 2109 
    2. 7. 1940 Předpisy řídící určité vývozy 1311 5 F.R. 2469 
    2. 7. 1940 Vojenský rozkaz 1305 5 F.R. 2491 
  26. 7. 1940 Dodatek k předpisům řídícím určité vývozy 1317 5 F.R. 2682 
  30. 9. 1940 Dodatek k předpisům řídícím určité vývozy 1317 5 F.R. 3871 
15. 10. 1940 Rekvírování určitého zboží a materiálu Spojenými státy 1318 5 F.R. 4122 
18. 12. 1940 Dopis o recipročním clu 1285 5 F.R. 5215 
19. 12. 1940  Vojenský rozkaz 1305 5 F.R. 5231 
    7. 1. 1941 Dodatečné definování statutu a úlohy úřadu pro krizové řízení 1319 6 F.R. 192 
  11. 1. 1941 Předpisy řídící koordinaci obranné výstavby 1309 6 F.R. 296 
    6. 5. 1941 Vojenský rozkaz 1305 6 F.R. 2301 
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  28. 5. 1941 Ropný koordinátor pro národní obranu 1322 6 F.R. 2760 
  20. 6. 1941 Směrnice č. 1 divize zpravodajství podpory obrany 1310 6 F.R. 3266 
  11. 7. 1941 Koordinátor informací 1323 6 F.R. 3422 
  26. 7. 1941 Vojenský rozkaz 1306 6 F.R. 3825 
  15. 9. 1941 Vojenský rozkaz 1306 6 F.R. 4796 
  9. 10. 1941 Vojenský rozkaz 1306 6 F.R. 5199 
31. 10. 1941 Dopis o recipročním clu 1286 6 F.R. 5687 
  5. 11. 1941 Koordinátor pevných paliv pro národ. obranu pod ministerstvem vni-

tra, zřízení úřadu 
1324 7 F.R. 1781 

13. 12. 1941 Generální licence podle paragrafu 3(a) zákona o obchodu s nepřítelem 1328 6 F.R. 6420 
 
 

Kalendář satanského rituálního zneužívání 
 
  1. 1. Nový rok svátek druidů 
  7. 1. Den svatého Winebalda krvavý rituál 
17. 1. Satanské oslavy sexuální rituál 
20. 1. Předvečer svaté Agens  
20. 1.  únos, příprava obětování 
26. 1. Velké vyvrcholení sexuální rituál, lidská oběť (5 týdnů a 1 den od 

rovnodennosti) 
  2. 2. Hromnice sexuální rituál, jeden z čarodějnických sabatů 
25. 2. Krvavá hostie neboli den sv. Wal-

purgy 
krvavý rituál, zvířecí oběť 

  1. 3. Den svatého Echiatadta krvavý rituál, pocta démonovi 
20. 3. Jarní rovnodennost sexuální a krvavé rituály, sabat 
24. 3.  satanský rituál se 16letou nevěstou 
19.-25. 4.  únos, příprava obětování 
24. 4. Předvečer svatého Marka  
25. 4. Velké vyvrcholení ženská oběť (může jít o dítě), sexuální rituály a 

rituály plodnosti (5 týdnů a 1 den od rovnoden-
nosti) 

26.-30. 4. Přesvaté dny beltainu  
  30. 4. Valpuržina noc nebo také májový 

předvečer 
krvavý rituál, jeden z největších čarodějnických 
sabatů 

    1. 5. Beltaine, Vapluržin nebo májový 
den 

krvavý rituál a/nebo ohňový festival 

 21. 6. Letní slunovrat sexuální rituál, zvířecí nebo lidská oběť 
 23. 6. Předvečer svátku sv. Jana Křtitele ohňový festival, nejvýznamnější období k prak-

tikování magie (sic) 
   1. 7. Démonské oslavy krvavý rituál, sex s démony, únos, příprava obě-

tování 
25. 7. Den svatého Jamese (Jakuba)  
27. 7. Velké vyvrcholení sexuální rituál, obětování ženy (5 týdnů a 1 den 

od slunovratu) 
31. 7./ 1.  8. Lammas/sklizeň zvířecí nebo lidské oběti, velký sabat 
3. 8. Satanské oslavy sexuální rituál 
24. 8. Den svatého Bartoloměje ohňový festival, velký sabat 
7. 9. Sňatek se šelmou sexuální a krvavé rituály, žena do 21 let 
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20. 9. Půlnoční hostie ruce slávy/krvavý rituál 
22. 9. Podzimní rovnodennost sexuální rituál 
23.-30. 10.  únos, příprava obětování 
29.-31. 10. Předvečer všech svatých krvavý rituál, ohňový festival, velký sabat, víra, 

že se mrtví toho dne vracejí na zem 
1. 11. Halloween sexuální rituál 
4. 11. Satanské oslavy sexuální rituál 
11. 11. Předvečer všech svatých prastaré datum, oslavované některými skupinami 
16.-23. 12.  únos, příprava obětování 
21. 12. Den svatého Tomáše ohňový festival, velký sabat 
22. 12. Zimní slunovrat sexuální rituál (pro některé skupiny také pohřební 

rituál) 
24. 12. Převeliké vyvrcholení krvavý rituál 
 
K výše uvedeným datům lze uvést ještě další: 
 
rok 2009 Oslavy šelmy každoroční oslava, nastává každých 28 dní 
 Velký pátek Pašije, výsměch ukřižování, výhradně mužská oběť 
 Bílá sobota mužská nebo ženská oběť 
 Velikonoce mužská, ženská, dospělá či dětská oběť, následovaná tříden-

ními zpěvy 
 Narozeniny přeživšího nejvýznamnější den pro konkrétního jedince 
 

Rovněž je pozorován sabat od pátečního do sobotního západu slunce. Důvodem k „osla-
vám“ jsou i astronomické události jako úplněk nebo zatmění měsíce. 

Jedná se o kompilaci 6 různých verzí kalendářů SRA (satanského rituálního zneužívání). Je 
vysoce nepravděpodobné, že by byl nějaký přeživší SRA zneužíván při všech výše uvedených 
příležitostech. Nicméně většina přeživších SRA byla bez ohledu na konkrétní skupinu zneuži-
ta v následujících datech: 26. dubna – 1. května, 31. října a 22. i 24. prosince. Mnoho přeživ-
ších je napadeno týden nebo dva před oslavou významného rituálu v rámci příprav na samot-
ný hlavní rituál. 
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