
Jan van Helsing – Tajné společnosti II  

 1. verze překladu – originál kapitola 1-9, str. 1 –77 

 

 1 

Upozornění  !! 
 

xistující kniha je druhým dílem současného vydání nákladu, jehoţ první část 
představuje jiţ vydané dílo “ Tajné společnosti a jejich moc ve 20. století” (Tajné 

společnosti I.) a potvrzuje jeho základní domněnky. “Tajné společnosti II - Interview s Janem 
Helsingem slouţí jako soubor specifických otázek z různých tématických oborů, které mi 
prostřednictvím korespondence nebo přímo adresovali čtenáři knihy “Tajné společnosti I.” a 
které budou,  nyní jiţ připraveným čtenářům, detailně zodpovězeny.  Nepředkládám zde 
ţádnou argumentaci, nýbrţ zprostředkuji ostatním obrovské mnoţství částečně velmi 
šokujících informací o které jsem během posledních let “zakopl”, a pokud se týče tíhy a 
váţnosti odhalení, v porovnání s prvou knihou, lze jednoznačně  zaznamenat stupňování 
těchto skutečností. 

Ke konci práce přišli lektoři s připomínkou k existující knize, ţe první reakce na obsah by 
probíhaly velmi vznětlivě a proto se na základě tohoto doporučení jiţ v úvodu podotýká, ţe 
by se s touto knihou nemělo začít bez předchozího čtení první části (Tajných společností I.), 
speciálně se závěrem této knihy tj. s moţnostmi řešení a zdravými myšlenkovými pochody.  
My však chceme jít společně ještě hlouběji do sklepa  ve kterém leţí utajené mrtvoly. A co se 
nám otevře bude pro většinu lidí  jistě více neţ  “otřesné”. 

Tímto Vás ještě jednou s váţným srdcem prosím, nečtěte tuto knihu, nepřipraveni četbou 
prvního svazku, protoţe odkrytím těchto informací, by se mohla  objevit nenávist a zášť proti 
jiným lidem a povaze jiného rodu, coţ není můj úmysl. Mojí naléhavou tuţbou je odkrýt zločin 
proti ţivotu a při práci na odkrývání této skutečnosti se nesmí brát ţádné ohledy. Pravda 
musí na stůl a to i v tom případě, ţe se přitom začne rozpadat perfektně vystavěné “image” 
malé “elitářské” skupiny obyvatel. Zločiny jsou zločiny a pokud se přistoupí k posouzení 
aktuálního trestu nesmí mít ţádný polehčující vliv, rasa nebo náboţenství  skupiny, která je 
koná, ani to, ţe se to stalo v minulosti,  stejně jako u jiných zločinců .  

Stejná práva pro všechny! 
Pokud spáchá zločinec zločin a nechce být dopaden, musí jej přirozeně perfektně 

naplánovat. Přesto  kaţdý zločinec ví, ţe pokud svůj úmysl skutečně perfektně neprovede a 
učiní nějakou chybu, bude dopaden. V našem případě skupina pachatelů postupovala dále 
léta nepozorně a  nekoncentrovaně, snad i proto ve svém “vysokém letu”  přehlédla, ţe její 
chyby byly zaznamenány. Musí si tedy sama zodpovědět, proč najednou přišel někdo , kdo 
tyto chyby posbíral, spojil a “ práskl” s nimi o soudní stůl. 

Zde odkryté informace mohou být pouţity jako zbraň v rukou neoduševnělých lidí a tak 
způsobit  pohromu. Sice jsem zkusil, jak jen to bylo moţné, krotit a varovat před přicházející 
zlobou,  poukazováním  na konstruktivní cesty na konci této knihy, přesto nemohu převzít 
ţádnou odpovědnost, za to  co by se s Vámi prostřednictvím prezentovaných informací 
mohlo stát. Jak jsem jiţ v prvé knize poznamenal, informace zde prezentované mají 
poslouţit k oddělení zrna od plev. Mnou odkrytými informacemi, se učíme  chápat, o co na 
zemi jde a co se můţe stát a všichni dohromady se učíme společně léčit všechny 
disharmonické stavy a ne je obnovovat jako základ k postupu proti někomu jinému. 

 
To není ţádná zábava nebo pobídka k úspěšnému prodeji. 

Děkuji za Vaše porozumění! 
 

Jan van Helsing. 

E 
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1
 Pozn.překladatele  

Vydávání této knihy je v zemích EU buď přímo zakázáno, jako např. v Německu nebo přinejmenším 

přehlíženo (viz. místo vydání)  a zesměšňováno. Protože nabízí skutečně podněcující  informace,  pokusil jsem se 

ji přeložit a nabídnout českému čtenáři. 

Jak sám autor uvádí, zasahuje skutečně mimořádně široké spektrum života, vědy a  filosofie. Není jednoduché 

se orientovat v tak široké oblasti. Proto jsem připojil  vysvětlivky a odkazy, které se  v průběhu překladu podařilo 

shromáždit mě a mým přátelům a  které jsme považovali za vhodné pro pochopení knihy nebo k potvrzení údajů 

zde uvedených, či k poukázání na některé zajímavé souvislosti. 

Nejsem překladatel a tento výtisk neprošel gramatickou a textovou korekturou a  proto prosím čtenáře o 

prominutí za nepřesnosti a chyby a doufám, že faktografickou stránku knihy se mi  podařilo zachovat 
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Úvod 

 
 Dobrý den milé čtenářky a čtenáři! 
 

a začátku Vám chci nejprve poděkovat, ţe jste přečetli knihu “ Tajné společnosti I.”.  
 Ve víře, ţe se Vám líbila, Vás za prvé provázím svými vývody a myšlenkovými 

pochody a  za druhé jsem také zanechal dementně výmluvného působení. Tuto knihu jsem 
napsal pro VÁS, protoţe v ní odhalené informace nemají co do činění pouze se mnou, ale s 
námi všemi. Jak jistě sami zjistíte, přesáhl obsah knihy a tématické obory daleko přes její 
titul. Pro někoho to byly holé informace, které pro sebe mohl zuţitkovat,  pro jiné to byla 
Odyssea v novém teritoriu myšlenek, pocitů, nových viditelných postupů ţivota popřípadě 
věcí se kterými jsme denně konfrontováni: politika, energie, informace, a zábava ( TV, Rádio, 
kino), doprava, výchova, kosmické lety atd. 

Byl to a je viditelný postup, jak já docela osobně vidím svět  a jak interpretuji procesy na 
zemi. Neočekávám od nikoho, ţe přijme mé názory. A přece jednotlivé události, které jsem v 
knize popsal, jsou skutečnosti, které jsou potvrzeny (existence Výborů 300, společnost 
Bilderberger2, zaloţení OSN  svobodnými zednáři, německé létající disky, Rotschildova3 
přítomnost u přípravy Versaillské dohody4, atentát na Kennedye skrze Williama Greera jeho 
řidiče, Beginova masová vraţda v Palestině, Machiavelliho5 principy, stroje na volnou 
energii6...., a ty samé jiţ, ode mne ukázané spojitosti ukazují, ţe zde někomu jde o 
ďábelskou hru za kulisami.   

Mnou předkládané okolnosti tedy nebyly a nejsou nic nového, nýbrţ byly jen jednoduše 
drţeny v tajnosti před davem. Illumináti však neudrţí svojí přítomnost tak tajnou. Člověk 
musí být pouze v poloze, která umoţňuje vnímat tato poselství. 

Neznající si myslí, kdyţ si dva politici podají ruce, ţe se zdraví. Chápající vidí za podáním 
ruky pozdrav příslušníků tajné lóţe, ke kterému stupni patří a co si sdělují. Tato poselství 
budou všem bratrům loţe v zemi, zprostředkovávat fotografie, které budou později vytištěny 
v časopisech a na kterých jsou vidět politici podávající si ruce. 

Zaleţí zase jen na schopnosti vnímání čtenáře novin a  odpovídajícím poznání, aby tato 
poselství interpretoval. Tento způsob komunikace je hotová věc, ano nebo ne, se týká pouze 
VAŠEHO chápání skutečnosti, a záleţí  jedině a pouze na Vás. Pro mne je to skutečnost  v 
kaţdém případě, pokud tato poselství převezmu a pokud je pochopím. A ony jsou přístupné 
KAŢDÉMU čtenáři. 

 
(výbor Senátu USA, který zkoumal CIA konstatoval:  “90% tajně předávaných zpráv 

bude předáváno přes zakódované texty a obrazy v mediích, zvláště v tisku. Není žádná 
jiná jednodušší, levnější a působivější cesta pro předávání signálů než zakódované 
veřejné zprávy v široce distribuovaných novinách a časopisech, pracujících v 
nadnárodním  spojení jako New York Times, Washington Post, Welt, Frankfurter 
Allgemeine...”,  

 
Mohl bych Vás například celé hodiny vodit Vaším městem a ukazovat Vám nové 

skutečnosti.  Zda to jsou symboly firem u kterých pracujete nebo nakupujete nebo symboly 
bank ve kterých máte své konto.... Co znamenají symboly na bankovkách a mincích  které 
denně  pouţíváte (na americkém orlovi na dolarové bankovce najdeme například docela 
jasně Davidovu hvězdu, coţ zase znovu ukazuje, komu USA finančně patří. A potom se 
podrobně podívejte  na dvoumarkovou minci nebo Váš pas. Spolkový orel také změnil nějak 

                                                           
2 tajné společenství politiků viz. Tajné společnosti I. 
3
  Rotschildové – bankéři ţidovského původu, v 19.st. nejsilnější bankovní skupina Evropy 

4
  smlouva řešící politické uspořádání Evropy po I.světové válce 

5
  G. Machiavelli - středověký autor knihy o politice a principech vládnutí. Kniha je kritizována za bezohlednost 

neohlíţející se na principy morálky a náboţenství 
6
 ...freie Energie - doslovný překlad volná energie (tj. prána), vedlejší smysl snad i vnitřní energie. 

N 
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svou formu, zcela náhodou také do Davidovy hvězdy, jak bude ukázáno v kapitole o 
antikristovi. Také zde vidíme komu Německo patří popřípadě, kdo je finančně ovládá!!)  
Potom můţeme navštívit Vašeho primátora  a podívat se, zda snad nenosí prsten na kterém 
najdeme, symbol, který povaţujeme za podivný. Můţeme také společně číst Váš denní tisk, 
ale tentokrát odkódovaně. Potom se mrkneme na různé kreditní karty, které denně pouţíváte 
a prohlédneme si zde pouţité symboly a kódovaná čísla. Také objasníme vytištěné symboly 
výrobců, které jsou na balení zboţí. Mohl bych také upozornit na nové EURO číselné tabule 
pro osobní auta s modrými  prouţky pomocí kterých bych mohl  přes satelit na kaţdém místě 
světa určit Vaší polohu, a Vaši pokutu kdykoliv přímo odečíst z Vašeho konta ..... (Více o této 
řeči symbolů si můţete najít v knihách od Johannese Rothkranze ). 

Bylo by přirozeně také velice pěkné, kdybyste si po přečtení prvého díla, dali tu námahu - 
a snad jste to také udělali - a zprávy nebo alespoň část obsahu porovnali  s výroky jiných 
autorů a  začali s Vašimi vlastními rozbory a tímto se schválně přesvědčili o významu 
informací. Můj názor je, ţe kaţdý má vykonat svůj díl, to znamená, ţe kaţdý má udělat to, co 
můţe udělat nejlépe, aby se tak obohatil ţivot. 

 Chtějme si jen ještě o něco prohloubit jiţ ukončený pohled (na svět). Existují také 
ještě mnohé tématické obory, které musí být bezpodmínečně otevřeny, ale které leţí v 
částech tématicky od sebe tak vzdálených, ţe je těţké, zprostředkovat je jeden za druhým 
průběţně v jedné knize.  Proto jsem tentokrát zvolil způsob předkládání a prezentování 
společných informací formou interview. Otázky, na které jsem byl často tázán na malých 
přednáškách,  v osobních rozhovorech, jsem se zde pokusil sepsat poněkud členitěji. 
Vyjadřuji se zde tedy k různým oborům, které leţí na srdci mnoha čtenářům, jako například 
třetí světová válka, “černá šlechta”, “římský klub”, AIDS, Kaspar Hauser, náš spolkový 
kancléř, antisemitismus, obsah Talmudu7, nacistické Německo, UFO, cesty časem atd.  

Dále také nechám do děje vplynout trochu mojí osobu ( ale ne příliš mnoho) a to z toho 
důvodu, ţe jsem byl na přednáškách nebo v diskusních krouţcích vesele tázán víc na 
soukromé věci, neţ na téma knihy. 

 
Odhalení předložená  v tomto díle nemají být podávána, jako v první části,  formou 

obrazů řazených jeden za druhým. Jsou pouze jednoduchým doplňujícím rychlým 
pohybem informací, které mají ještě více zvýraznit obraz, který vznikl prostřednictvím” 
Tajných společností I”, s jistotou, že nebude  možné přehlédnout vzájemné vazby na 
mnohých místech. 

 
prvém díle jsem se také naprosto cíleně vyvaroval bliţšího projednávání tématu  
Německa ve spojení s Illumináty, poněvadţ se vţdy alergicky reagovalo na odkrývání 

zločinů proti Německu. Pozoroval jsem při tom více americkou a britskou stranu.  V této 
druhé knize se chci přece jen hlouběji podívat na německou zemi,  neboť je více neţ 
smysluplné hlouběji probrat také Německo, s rizikem, ţe budu zařazen do proněmecké 
skupiny. Ţiji přece jiţ nějaký čas v Německu, tato kniha byla vytvořena v Německu a má tedy 
smysl zaobírat se hlouběji Německem. Německý čtenář se jistě více zajímá o Německo, neţ 
o to co provádějí Illumináti na Novém Zeelandu nebo v Guatemale. 

Obsah prvé, stejně jako druhé knihy, není ani revoluční ani zvlášť tajemný. Pro mne a 
skupinu dalších lidí, protoţe v protikladu k většině lidí pozorujeme očima i nepříjemné věci, to 
nebylo nic jiného neţ obraz světa. A jakmile spatříte tyto věci vlastníma očima, nemůţete jiţ 
nikdy více ţít, tak jako předtím. Někdy je toho člověk osobně tak plný, ţe nemůţe jiţ více 
udrţet ústa. Musí se změnit a chce se také změnit, neboť si zase přeje být schopný, upřímně 
si pohlédnout do očí. Také jsem se na začátku nechtěl změnit, ačkoliv jsem právě poznal, 
“kudy běţí zajíc”8. 

Potlačoval jsem toto vědomí, aţ mi to bylo nepříjemné. Chtěl jsem sice poznat všechna 
tajemství světa, ale přesto ţít tak jako dříve. Tak mne tedy ţivot, můj přítel, “ láskyplně” 

                                                           
7 svatá kniha Ţidů, obsahující základní přikázání judaismu 
8
 … wohin der Hase läuft.  Německé přísloví, česká obdoba „ odkud vítr fouká“ 

V  
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přivedl pomocí autonehody, záţitku blízké smrti, komatu, nemoci, finanční nouze k tomu, ţe 
konečně nastal čas, dostat má čtyři písmena vzhůru (vzchopit se), abych konečně začal a 
nastoupil cestu mého dědictví. Tedy to kvůli čemu jsem přišel v tomto těle na tuto planetu. 
Nejen tady “být” a uţít si dobrých časů (tedy na ţivotě něco získat a něco mu vzít), nýbrţ 
ţivot svou fyzickou přítomností obohatit, abych ţivotu něco dal ( tzv. výměna). Tak nedělám 
dnes vlastně nic jiného, neţ jsem dělal dříve, ale přece jen to dnes dělám “UVĚDOMĚLEJI”.  
Všechny dobře míněné rady, které jsem dával na konci “Tajných společností I”, jsem znal 
vţdy, přesto jsem se dlouhý čas spokojil s tím, abych to vyprávěl jiným. Já sám jsem to však 
“nezaţil” (neprocítil). Poznal jsem za tím také velmi srozumitelně vlastní plody. 

Musel jsem tedy a také směl opustit věci, na kterých jsem rád lpěl - přátele, stravovací 
zvyky, konzumování drog a alkoholu, dělání dluhů .... tedy starý obraz světa. A nejhezčí na 
celé věci bylo, ţe jsem ve všech případech, kdy jsem něco opustil, dostal  něco lepšího, neţ 
jsem měl dříve. - a to bylo poctivé. A tento proces nebyl ještě dlouho ukončený. Naštěstí!  
Můj ţivot by se stal jinak skutečně nudným. 

Jak jsem mohl vyrozumět z otázek, které mi byly kladeny,  velké mnoţství čtenářů zajímá  
to, aby zjistili, kde jsem ve svém mládí získal, všechny tyto informace, které zde prezentuji 
jako kompenzaci k “destruktivním “ tématům. To se stalo pravděpodobně tím, ţe ţiji 
jednoduše o něco rychleji neţ ostatní.  To co píši, nepíši jen tak z hlavy, nýbrţ z mých 
vlastních zkušeností a doufám, ţe to také cítíte. 

Ţil jsem dříve velmi divoký ţivot. Naučil jsem se různým povoláním (hlavně praktickým) a 
také jsem pracoval v mnoha dalších činnostech v různých zemích tohoto světa. Celé moje 
mládí jsem byl punk-rocker a zaţil všechno, co se “nesmí” a to do krajnosti. A v časech, kdy 
ještě nebylo “v módě”, barvit si vlasy, tetovat se, a nosit kruhy na obličeji. Byl jsem vyuţíván 
mnohými černými magiky (na základě své mediality a spojení se silami vědomí) a také jsem 
pracoval magicky s drogami. Vytěsnil jsem se příkladně pomocí “ pomocných prostředků” ze 
svého těla ven, odebral jsem se pomocí svého astrálního těla do různých míst a zahlédl 
částečně lidi nebo tajná setkání některých vládnoucích lidí (dobrovolně to naši politici tak 
jako tak nenechají uniknout ven, lid si tedy musí hledat vlastní cesty, jak se dostat k 
informacím, které se vyměňují za zavřenými dveřmi.). Vynutil jsem si pomocí drog astrální 
cesty, které byly sice o něco dobrodruţnější, neţ nudný ţivot v naší třetí dimenzi, tyto 
astrální cesty mi v onom čase ještě nepříslušely. Proto  jsem měl také za svou předčasnou 
“svépomoc” zaplatit a byl jsem odkázán zpět k pořádku. Později se to všechno ukázalo jako 
velmi poučné a stoprocentně konstruktivní. Nechci ţádnou z těchto zkušeností odmítat, 
neboť dnes mohu pomáhat díky mým vlastním zkušenostem lidem, kteří se prvně ocitnou v 
situacích, ve kterých  jsem také jednou byl.  A  najednou se zjišťuje, ţe osoba, která sama 
něco zaţila, dříve uvěří, neţ někteří “lidé z odborných kruhů” , kteří si na universitě přečetli 
nějaké vychytralé knihy a sedí tam v bílých pláštích.  

Bylo vţdy mým naléhavým přáním, abych sám zaţil všechny věci a ne jen četl knihy jiných 
lidí. Kdyţ mi dnes bude někdo vyhroţovat smrtí, budu se mu nebohému smát, protoţe smrt 
je můj nejlepší přítel.  Měl jsem jiţ v tomto ţivotě potěšení získat více jizev  (většinou díky 
autonehodám), abych se s tím seznámil blíţe, a měl jsem vhled do toho co přijde “potom” . 

Věřím, ţe díky tomu vím, o čem mluvím! 
 
 

  ělo by být také ve Vašem zájmu, dozvědět se, ţe jsem originální formu prvých skript,          
které se na začátku sestávaly hlavně z mých vlastních zkušeností, obměnil a poté 

doplnil o výtahy z textů jiných autorů, abych učinil kritickému čtenáři jednodušším moţnost 
tyto informace přijmout. Všude jsem naráţel na stejný fenomén, ţe především velká část 
starší generace má velké potíţe, aby přijala zkušenosti a poznatky od mladých. Je to vlastně 
škoda, ţe se lidé tak pevně drţí vyjetých kolejích. Pomocí zpětných vzpomínek na jiné 
inkarnace znám nyní ideální stav se zřetelem k výchově a to je přesně o to zajímavější, aţ 
se to v jistém okamţiku uplatní i na zemi, dospělí se učí od dětí, neboť děti přichází právě 
nyní z duchovního světa,  z druhé strany nebo a jak říkají křesťané, z nebe, znají a ještě 
přesně ví, jak to tam chodí. Je to zázrak, ţe si děti tohoto světa stále chtějí hrát a smát se?  

M 
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Přirozeně není, protoţe neznají z duchovního světa nic jiného a ţijí, pouze to co znají. 
Všechny děti všech národů jsou takové! 

Čím starší se pozemšťané stávají, tím méně se smějí a hrají - nezměnitelným následkem 
toho je stáří a na konci smrt. 

Vyzkoušejte si to pro sebe sami, zda je to jenom tvrzení nebo zda tento výrok nachází 
potvrzení v přírodě popřípadě v ţivotě. Já sám znám různé skupiny, které si jiţ před dlouhým 
časem zvolily moţnost, odebrat se na skrytá místa na Zemi a aby tam mohly ţít nerušeně 
podle těchto principů a tím jsou před nevědomě ţijícím konzumním člověkem o staletí 
napřed v  duševním i duchovním vývoji. 

 
Jak bylo řečeno, mnozí čtenáři po přečtení “Tajných společností I” tvrdí, ţe je to pouze 

shrnutí z jiných zdrojů, coţ je v podstatě správně, ale musel jsem to kvůli VÁM podstoupit, 
poněvadţ by jinak nikdo tak dobře nepřijal, to co mám říci. Prezentoval-li bych tyto informace 
bez nějakého přezkoušeného zdroje, tak jak byly napsány v originální formě, kde to bylo 
moţné s poznámkami, které informace přijímám díky kontaktům z mimozemštany a s 
vnitrozemšťany nebo snad od mého nejvyššího Já - tedy ze sebe samého. Ovšem s 
přihlédnutím k údaji o mém  tehdejším stáří, 26 let, by většina lidí mojí knihu zavřela v 
krátkém okamţiku. Ve všech případech všech vymezených témat jsem měl nejdříve osobní 
záţitek nebo jsem potkal osobu právě v době popisovaných okolností a poté teprve jsem 
našel knihu, která mi dodatečně potvrdila, ţe nejsem se svým názorem sám. 

Uvedl-li bych proti tomu své stáří 50 let, řekla by většina,: “ Ach ano, pátral potom tak 
dlouho, tak to musí být dobrá kniha.”  

Mám Vám něco prozradit? Řekl jsem upřímně, ţe jsem pátral pouze všeobecně. Tyto 
informace jsou k nalezení všude, musíte jen pořádně otevřít oči a pozorně “ přijímat pravdu”. 

Také jsem Vám vlastně chtěl na tomto místě prozradit, kolik času jsem skutečně na 
napsání obou těchto knih potřeboval, přestoţe lektoři mínili, ţe by bylo lepší, abych to 
nedělal, neboť bych se jinak mohl jevit mnohým čtenářům “nevěrohodný” s poznámkou: “V 
takovém čase není moţné napsat ţádnou knihu, a uţ vůbec ne s takovým obsahem, to musí 
být na věci něco špatného.” 

A co, vţdyť budoucnost ukáţe asi ještě celé mnoţství překvapení! 
 
U mne je to přinejmenším tak, jedno kam jdu, jedno co dělám, hledám všude tato fakta, 

především mezi řádky. Jedna malá podpora tohoto tvrzení z prominentní strany: 
 
“Téměř všichni lidé někdy ve svém životě zakopnou o pravdu. Většina však zase 

rychle vyskočí, oklepe si prach a pospíchá za svým obchodem, jako by se nic 
nestalo.” 

    Winston Churchill 
  
Jediným faktorem, který ty které to nezajímá popřípadě ty nevědoucí, odlišil od 

chápajících, je ten, ţe ti vědoucí nepospíchali dále, nýbrţ sesbírali informace o tom, o co 
klopýtli. To mohu nazvat “ červenou nití” mého ţivota,  ţe všude kde jsem ocitl, vyšla pravda 
najevo. Lţi budou stoprocentně odkryté. Přesto nemusím ze své strany nic dělat, nýbrţ lidé 
se chytnou a začnou sami vyprávět věci, které by jinak nikdy neprozradili. 

 
 kteří mezi jiným mají eventuální těţkosti, přijímat vědomosti od mladých lidí, budou mít v 
budoucnosti velmi těţké časy.  Loď, kterou řídila stará generace, jiţ doplula. Pravidlo, ţe 

staří mohli něco učit mladé, se nyní mění ( částečně přechodem do věku vodnáře).  V tomto 
světě se dnes inkarnují9 děti, které budou učit dospělé, co se dosud učit nechtěli. Tomuto 
světu je předpovězen “zlatý věk” a my jsme ty děti , které ho vyvolají. Jsme staré duše, které 
dlouho přihlíţeli, co se zde dělo. My máme své úkoly, nastoupili jsme cestu našeho dědictví 
a nenecháme se od toho více odrazovat. My jsme ty děti, které jsou “jiné”. 

                                                           
9
 inkarnace - převtělení 

T 
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My jsme ti “neúplatní” a ţádné zlato světa, ţádné ještě fascinující zasvěcovatelské rituály 
a nijaká moc světa nás nevábí a nemůţe nám zabránit, abychom dělali to, co je třeba udělat. 
Také templářští rytíři i třetí říše předpověděli, ţe se zrodíme. Přesto nejsme ţádní hrdinové, 
nenosíme ţádné zbraně, nezabíjíme ţádné lidi a uţ vůbec ţádná zvířata. Ukáţeme světu, 
jak se miluje. Jsme “peaceful wariors”10, kteří nikoho nezraňují, ale přinášejí spásu. Naším 
úkolem je to, aby byl ţivot na této planetě díky našemu vědění a činy obohacen. Spojujeme 
a sjednocujeme. Urovnáváme spory a přinášíme mír. A také pravdu. A pravda odděluje zrno 
od plev. (Pozorujte reakce na “Tajné společnosti I.” ve Vašem okolí a budete vědět co tím 
myslím). 

Někteří reagují na pravdu agresivně, neboť se musí změnit (nový obraz světa), ostatní se 
stávají mírumilovnými, protoţe konečně porozumí a nebo dostali potvrzení pro to co si vţdy 
mysleli a cítili. 

Kdo nemiluje a nedokáţe odpouštět nepřeţije pravděpodobně rok 201211 a my nebudeme 
moci brát ţádné ohledy na tyto lidi. Nové lidstvo, které bude respektovat mnohočetnost 
ţivota, je před zrozením, chrání kaţdou bytost (lidi černé, bílé, ţluté nebo rudé, zvířata, 
rostliny nebo krystaly) a vidí je jako výrazové formy stvořitele. Nás nezajímá ţádná barva 
kůţe, řeč nebo sídlo. Můţeme vidět věci, které jsou jiným očím uzavřené a vidíme také lásku 
a dokonalost ve všech lidech. Odtud máme také zábavu, potěšení a harmonii v ţivotě. 
Nehodíme se do starého systému, neboť jsme mistry našeho vlastního osudu a máme 
vzpomínky na minulost. Nepotřebujeme nikoho, kdo nám říká, kde a jak ţijeme, kdy máme jít 
do práce, co si máme obléci, co je “in” a co “out”,..... 

Máme naší vlastní architekturu ( vystavenou podle “svaté  architektury” jako např. 
pyramidy a katedrály....) naše vlastní společenské styky s takzvaně “nemocnými”, naši 
vlastní módu, popřípadě smysl pro krásu, naši vlastní formu stravování, naši vlastní formu 
technologie (vnitřní i vnější) a my zavedeme tyto koncepty na tomto světě. 

Nezajímá nás, co je tradicí nějaké země. No co,  poněvadţ máme na zemi v tomto 
okamţiku  tradice, které nejsou ani současné ani zdravé nebo obohacující, budou tedy 
muset zmizet (například německá architektura ze soudruţských časů, odporná, není 
vystavěná ani podle “ svaté architektury”, ani podle zlatého řezu, také svým uspořádáním 
neodpovídá zemskému magnetismu tedy není přiměřená ukázaným přírodním zákonům (je 
disharmonická) a proto je nemocná a nemoc způsobující - zde se můţeme příkladně od 
svobodných zednářů učit celé mnoţství věcí!). 

Hierarchické systémy budou zlomeny, protoţe základ není solidní  - to je upřímné. My děti 
nových časů se jiţ více nenecháme vést, povedeme sami! 

Nechceme uţ více ţádnou myšlenkovou onanii, nýbrţ lásku!  Nic dalšího. A protoţe 
většina nynějších obyvatel země nebyla v poloze, aby oni sami něco dali svým 
spoluobyvatelům na této planetě, uděláme to my. Přesto se přitom nesmí  na cestě 
zastavovat, neboť se musí jít rychle. My jsme ty děti ze kterých mají Illumináti strach. Proč?  
Protoţe nehrajeme tuto hru. Protoţe my máme to, co oni si zkoušejí vynutit pomocí rituálů a 
strojů - MOC!   My jsme si vědomi, ţe máme moc našeho myšlení a cítění a především moc 
míruplného duševního světa. 

Nepotřebujeme jiţ ţádnou hierarchii - ani bílá ani černá bratrstva. Illumináti mají strach z 
lásky. Neboť jak říkal Jeţíš nebo Budha - je nutné milovat nepřítele.  A s tím neumí tito lidé 
zacházet. Neboť milovat svého nepřítele je skutečná MOC, ne někoho kontrolovat pomocí 
strachu. 

Jiţ jsme začali revoluci, přesto to není ţádná politická revoluce, nýbrţ vnitřní spirituální 
revoluce. Nebudeme nikoho zabíjet a brát do rukou ţádné zbraně. Naší zbraní jsou naše 
myšlenky a naše cítění. A přece nebojujeme proti někomu, ale za všechny. Zvýšíme díky 
naší denní činnosti natolik frekvenci planety, ţe Illumináti nebudou jednoduše moci dál 

                                                           
10

 mírotvorci, míruplní válečníci 
11

 rok 2012 – tento rok, přesně 22.12.2012,  uvádí i M.Cotterell, kterému se snad podařilo rozluštit tajemství 

mayského kalendáře. Podle tohoto kalendáře má v tomto roce dojít mimořádným erupcím na Slunci a v důsledku 

toho ke změnám magnetického pole Země. Více v knize: Mayská proroctví, Adrian G.Gilbert, M. Cotterell 
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existovat. Tak jako se rakovinné buňce pomocí zásad (opak překyselení) vezme ţivná půda, 
díky které můţe existovat. 

S tím co jsem Vám pomocí těchto řádků ukázal, Vás chci připravit na to, abyste, aţ to 
bude tak daleko a na Zemi začne ta velká pohroma (lomoz - velké “uklízení”), nestáli s 
udivenýma očima, divíc se, co se zde děje, nýbrţ se svým klidným Jsoucnem,  zaostřeným 
intelektem a probuzenou intuicí,  budete moci ihned vystihnout situaci a budete vědět co 
dělat. A mimo jiné, abyste se neviděli jako oběť v této knize popsaných zákonitostí, osob a 
jejich plánů, nýbrţ jako mistr se stanete mistrem vlastního osudu. A pokud všechno vyjde, 
stanete se nejen pánem Vašeho vlastního postavení, nýbrţ budete mít i dostatek 
sebepoznání, klidu, disciplíny a moci, abyste působili na popsané osoby - abyste změnili 
Illumináty. 

Jde o “ MISTROVSTVÍ” 
 

je důleţité, aby kaţdý jednotlivec věděl o této věci, a to i v případě, ţe věří něčemu 
jinému, aby nemohl být zpracován jako “bezmocný malý párek”. Události obsaţené v 

těchto dvou knihách nemají nic společného s vírou, ale s pochopením činů, které se staly, 
bez toho, ţe se to “děvčátku Müller”12 objasňuje prostřednictvím časopisů. A já Vám mohu ze 
zkušenosti říci: ” You can make a difference” 13-  Můţete něco změnit!  Budete-li jinak myslet, 
jinak cítit! Můţete změnit “sebe”  a tím upravit základy Vaší budoucí reality. Jeţíš, Budha, 
nebo Gandhí byli také jen jednotlivé osoby, které toho mnoho změnili. Také Illumináti jsou 
stejně jako Vy nebo já, lidé, kteří musí na toaletu, kteří stejně tak jedí a pijí. Také jejich 
myšlenky a pocity nejsou silnější neţ ty od “děvčátka Müller”.  Dokáţí se jen jasněji zaměřit 
na cíl o který se snaţí, neboť Illumináti v protikladu, o nic se nezajímajícímu občanovi, 
přesně vědí co chtějí. 

Proto je tak enormně důleţité, abychom přenášeli do našich zkušeností, to co se bude 
odehrávat na této planetě, abychom tím mohli pro nás rozhodnout a dokázat, TO CO 
CHCEME MY! 

Také v této předmluvě mohu stát pouze stranou, kdyţ Vám radím, být jednoduše otevřený, 
posuzovat nejen rozumem, nýbrţ nechat rozhodovat i Váš vnitřní hlas, Vaší intuici. Pozorujte 
během čtení, co se s Vámi stalo, Vaše pociťování, Vaše sny, Vaše postoje atd. 

Připadají Vám tyto informace jiţ nějak povědomé, nebo jste o tom ještě nikdy neslyšeli? 
Cítíte nějaké spojení s podobnými událostmi? Pozorujte dodatečně, jak jste přišli k drţení 
této knihy. Za jakých okolností? A pozorujte výsledek poté co jste četbu knihy dokončili. 
Buďte pozorní, zda jste nepotkali čistě “náhodou” o několik dní později  někoho, kdo také četl  
tuto knihu nebo se naprosto nezávisle odvolal na toto téma.  Já bych na Vašem místě 
neposuzoval vnitřní hodnotu a pravdu této knihy, tím co Vám řekne Váš rozum nebo nějaký 
“odborník” nebo dokonce media, které jsou eventuelně pověřena, otevřeně drásat srdce, 
nýbrţ na základě toho, jak jste pozměnili Vaše okolí. Krátce řečeno jak se okolnosti ve 
Vašem ţivotě změnily nebo nezměnily. 

To znamená, ţe pokud toto téma přijde do Vašeho ţivota zesílené, můţete vycházet z 
toho, ţe s ním máte něco společného a ţe je tím k dispozici také přinejmenším jistá vnitřní 
hodnota pravdy.  

K tomu nyní snad jeden malý příklad, jak já sám jako spiritualista popřípadě okultista 
pečuji o to, jak s takovými to informacemi zacházet. Především musím nejprve vysvětlit co je 
vlastně okultista. “Okult” je z latiny a znamená v překladu “utajený”. Okultista je tedy člověk, 
který pracuje s tajemnými informacemi a v utajení. Nic víc. Ţádná černá magie, ţádné krvavé 
mše, ţádné sado-maso, ţádný satanismus, okultista také nenosí ţádné určité barvy a 
oděvy.... To by se mnohým tak dobře hodilo. To jsou všechno věci, které jsou interpretovány 
v takovém smyslu nevědoucími, zastrašenými nebo zlovolnými lidmi. 

Ovšem jsou také lidé, kteří zapichují zvířata, nosí podivné oděvy a mumlají podivná rčení a 

                                                           
12  v originále  ..Lieschen Müller. V německém jazyce označuje tento termín tuctového naivního člověka, něco 

podobného jako v češtině pan Novák 
13

  Můţete udělat rozdíl !  

 A 
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jsou poté označováni jako okultisté. Ale tomu se mohu pouze unaveně smát. Takoví 
extaltikové se za to budou vţdy vydávat. My se ale nechceme od těchto lidí nechat 
ovlivňovat nebo se jimi mást, ale vyjít s pravdou na svět. 

Klasický okultista je tedy “mistrem” utajeného. Je to jeho svět (který ovládá) a to co jiným 
zůstane ukryto, je mu lehce přístupné, protoţe zná mnohé zákonitosti ţivota, kterým není 
více poddaný (jako “věřící”), ale denně s nimi pracuje.  Dále se dělí pojem okultismu na na 
ESOTERIKU (řecky: do vnitra) a EXOTERIKU (řecky: do vnějšku).   

Tak se zabývá okultista věcmi, které jsou skryty jak v jeho nitru, tak ve vnějším světě. 
Příklady pro esoterický okultismus by byly: síla myšlení, pociťování, přijmutí vnitřního vedení, 
práce s intuicí také meditace, léčení ducha, snění, přání a ještě také rozum a vůle.  

Exoterický okultismus by byl zaměstnán věcmi, které jsou skryty ve vnějším světě: zákony 
ţivota a přírody, léčící sílou rostlin, krystalů a také skrytými věcmi v politice, náboţenství, 
hospodářství, vynálezech, významech symbolů...... 

Věci, které jsou někomu jednoduše skryté, mají zůstat jinému ukryté docela vědomě. 
Za těchto předpokladů postupuji osobně takto: nejprve naslouchám neutrálně a bez 

posuzování to, co vyprávějící osoba řekla. Jedno jak hloupě to mnohým zní. Například téma 
cest časem. 

Téma, které bylo dodneška vysmívané, jakmile se jen vyslovilo. Velkými “génii” bylo sice 
jiţ matematicky potvrzeno, ţe cestování časem, stejně jako existence paralelních světů jsou 
moţné, přestoţe je to zřejmé, nevěří sami takzvaní “vědci” na to co sami vypočítali a 
potvrdili!! ( Na seznamu jmen v experimentu Philadelphia uvedení “geniové” hovoří sami za 
sebe: dr. John von Neumann14, Nikola Tesla15, Albert Einstein16). 

Vypráví-li mi někdo něco o  tématu, o kterém v prvém okamţiku nevím, jak s ním mám 
zacházet, nebo se vymyká mému momentálnímu posouzení nebo o tom neexistuje ţádný 
materiál, který by po dalším bádání mohl podat vysvětlení k této věci, pokusím se řečené tak 
dobře jak to jen jde neposuzovat, nýbrţ je uloţím v mém mozku stranou. Řeknu si: “ Pokud 
je toto téma pro mne důleţité, potom se vrátí zpět podle zákona o rezonanci, bez toho, ţe 
bych jej potom musel hledat.” (Přirozeně v prvém momentu kontaktu s novým tématem jde s 
tím také  “Feeling”17 vědomí  tzv. intuice, která ihned poradí, zda jste tím tématem 
energeticky spojeni nebo ne, proto jsem vţdy dvojnásobně opatrný. )  Proto se pokouším, 
abych vyřčené vţdy zase zapomněl, protoţe také věci ve svém ţivotě přirozeně přitahují, ty 
kteří se o ně jednoduše jen zajímají - jedná se tedy o  “úmyslný” případ rezonance. 

A kdyţ se s touto věcí budu potom znovu konfrontován a v prvém okamţiku se to jeví 
“čistě náhodně”, zkusím opět toto téma odloţit stranou a teprve poté, kdyţ se potřetí 
naprosto nezávisle na prvých dvou zkušenostech, vstoupí do mého ţivota, vezmu je do té 
míry váţně, ţe pak zahájím své pátrání18. 

Abych zůstal u našeho příkladu, cest časem, chtěl bych zde krátce poznamenat, ţe se mi 
podařilo nebo lépe vyjádřeno “ bylo mi povoleno ” v průběhu poloviny jednoho roku potkat, v 
šesti různých zemích světa, šest různých osob, které všechny tvrdili, ţe se více nebo méně 
podíleli na “Experimentu Philadelfia”19.  

Během experimentu Philadelphia ( správně “ Rainbow- projekt”20) kompletně zmizela 
válečná loď USA Aldridge,  která měla být během pokusu vedeného Nikola Teslou 12. srpna 
1943 v přístavu města Philadelphia učiněna neviditelnou pro nepřátelské radary. Přitom se 
stalo, jak vyšlo později najevo, ţe byla, díky víru energie, který vznikl díky práci protichůdně 
rotujících elektromagnetických polí,  přenesena v čase. Nyní jsem se setkal s osobami, které 
tvrdili, ţe se účastnili tohoto projektu.  

Lidi, kteří  téměř všichni ţili v ústraní, se stáhli z veřejného ţivota, (jeden ţije v hluboké 
                                                           
14 Němec, otec amerického jaderného zbrojního programu 
15

 Chorvat, známý vynálezce v oblasti praktického vyuţívání zákonů elektromagnetického pole 
16

 Ţid, teoretický fyzik, tvůrce teorie relativity 
17

 pociťování, vnímání 
18

 v tomto odstavci autor jinými slovy popisuje řešení koánu v zen-budhismu 
19 o experimentu Philadelfia můţe najít čtenář jisté údaje i v knihách českého autora L. Součka  
20

  Duhový projekt 
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dţungli Nového Zélandu, další putuje na své jachtě jiţ 10 let kříţem kráţem světovými moři, 
další vlastnil jeden “Health Food Store”21 v malém městě na jihu, jiţního ostrova na Novém 
Zélandě, jednoho jsem potkal na konferenci o UFO ve Phoenixu v Arizoně, jednoho v 
kanadských Rocky Mountains22 a jednoho v Hollywoodu). A to jsem vlastně chtěl se svou 
tornou pouze projet svět. Nemohl jsem tedy ani při nejlepší vůli mluvit o, v západním světě 
tak s chutí pouţívaném slovu, náhoda. A co na tom bylo neúţasnější, ţe mi všechny tyto 
osoby připadaly jako známé. Tak, jako bych všechny uţ jednou znal, něco společného s nimi 
zaţil, společně s nimi pracoval....   

A kdyţ poznáte příběh Prestona Nicholase autora knihy “Montauk Projekt” popsaného na 
konci této knihy, který byl zaměstnán jako technický vedoucí na největším projektu cest 
časem v USA a později mu byl “vyprán mozek”, stane se Vám pravděpodobně mnoho věcí 
srozumitelnějších.  

On se také začal nejprve divit, proč ho jeho jménem oslovuje mnoho lidí , které nikdy 
předtím neviděl, kteří se k němu naopak chovali jako nejlepší přátelé a tvrdili mu, ţe s ním 
spolupracovali na tomto projektu roky. Přece si na to sám díky “vypranému mozku” nemohl 
vzpomenout. Konečně si začal zase vzpomínat aţ poté, co mu byly ukázány fotografie a 
předloţeny zprávy, a on stal se vlastníkem přístrojů, které byly pouţívány během projektu 
Montauk. Dnes má o tom všem téměř stoprocentní povědomí. 

Tak se mi to stalo také popřípadě se tak stále ještě děje. Nejprve jsem se divil, co já jako 
28-letý, potkávám za neobyčejné lidi: tajné agenty, lidi od společnosti Vril23, léčitele, černé a 
bílé magiky, říšské Němce, cestovatele časem, vynálezce, teroristy, generály, členy CIA, 
bankéře a multimilionáře, burzovní makléře a konečně také jiné tvory (existence) (to celé se 
mi nepřihodilo nedávno, nýbrţ jiţ v nejranějším dětství.). Přece jsem pro to nikdy nemusel 
nic udělat, právě naopak, tito lidé MNE ve VŠECH případech oslovili. Mnozí mi potom řekli, 
ţe mě museli oslovit, protoţe mne odněkud znali. Představte si to obrazně. Tady stojí  jeden 
mladý “týpek” celý oblečený v černém, s culíkem, v cizí zemi a ten bude osloven nějakým 
generálem z Bílého domu nebo předsedou nějaké světoznámé banky, pozván na jídlo a 
potom mu je prozrazeno, ţe mu musí být něco předáno, neboť se znají z “minulosti”. A přece 
se to odehrálo právě tak nebo ne?  Tak jsem se někdy ptal sám sebe, co to má všechno se 
mnou co dělat. Jistě jsem se sám sebe také nějakou dobu ptal (a to ne jedenkrát), zda jsem 
se úplně nezbláznil a nepatřím do blázince. Ale vím co jsem viděl na vlastní oči a částečně 
pod vlivem toho, ţe ze zásady nemohou všichni ti lidé, jako generálové z Bílého domu, lidé z 
NATO se kterými spolupracuji nebo jak jiţ bylo uvedeno, miliardáři, pomatení.  

A také nejsem nikdo, kdo se potlouká někde po ulici (přinejmenším jiţ ne), nýbrţ jsem 
pronikl se svým zvláštním myšlením velmi úspěšně do třetí dimenze. Vlastním dnes svoje 
vlastní podnikání a vydělávám peníze na máslo a chléb.... Tedy mohu také hrát 
třídimenzionální hru “normálního”. Ostatně jako vţdy. Nejpozději po mých osobních 
spatřeních UFOnů, kteří se vţdy “náhodně” vynořili právě poté, co jsem chtěl končit, aby mi 
toto téma vysvětlili, nemohl jsem tuto věc jiţ více jako pouhý zájem odloţit stranou. Musel 
jsem potom konečně sám objevit, ţe jsem osobně vţdy znovu zaplétán do všech těchto věcí 
jen podle zákona rezonance.  Neboť já jsem jiţ všechny tyto věci a lidi jiţ znal a tyto záţitky 
uloţil ve svém “magnetické poli”, a nemohl jsem jinak, neţ stejné lidi a jim příslušející 
projekty podle zákona rezonance, zase vtáhnout do svého ţivota. To trvalo pouze právě 
takovou chvíli, neţ jsem tím dosáhl uvědomění, popřípadě chtěl dosáhnout uvědomění. A 
slibuji Vám, ţe některým mezi čtenáři se stane to samé nebo se to také jiţ stalo. Našla se jiţ 
díky mojí osobě celá řada osob, které se účastnili v uvedených projektech a událostech a 
kteří to dokázali to, aby se mnou, sice pod pseudonymem, ale osobně seznámili. Mezi jinými 
také naši “přátelé” - Illumináti. 

Více Vám nechci na tomto místě o mé osobní minulosti prozradit (více k tomu v kapitole u 

                                                           
21

  obchod se zdravotní výţivou 
22

 Skalistých horách 
23

 tajná německá společnost spolupracující s nacisty, více Tajné společnosti I nebo v knize J. Bergiera “Jitro 

kouzelníků” 
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projektu Montauk). 
Jak jiţ bylo zmíněno, neprocházím následující zprávy, abych Vám nebo někomu jinému 

způsobil strach, nýbrţ abych jednoduše ukázal, co se jiţ beztak stalo. 
Kdybych tyto věci nezveřejnil, ptali by se mnozí po deseti letech: 
 “A proč nám o tom nikdo něco neřekl, snad bychom proti tomu mohli ještě něco udělat? 
 
 No já jsem pouze jeden z celé řady osob, které tuto úlohu převzali, o takovýto 

událostech podávat zprávu. ( Jak se například můţe vzít  ze seznamu knihy “Důvěrná 
sdělení”, objevilo se právě na německém trhu vţdy více knih s podobnými tématy, které na 
takové spolky upozorňují a tím mnou učiněné výroky upevňují a současně také odvracejí 
pozornost od mé osoby). A  nejsem jediný v mém věku, který podává zprávy Illuminátech.  
Můj drahý přítel Ananda z Norska, který je nyní starý 25 let, napsal dvě tlustá pojednání na to 
samé téma, o Illuminátech, Bilderbergerech a společnících ve vztahu k různým 
mimozemským rasám, pořádá široce známé přednášky o těchto diverzantských 
společenstvích. A učí k tomu ještě techniku jak můţe být aktivováno lidské magnetické pole, 
aby bylo moţné, měnit matérie. Jiný můj přítel  David Summer z Austrálie, který je 
momentálně starý 30 let, měl v Anglii a Holandsku déle neţ rok vlastní televizní pořad o 
Illuminátech, o novém světovém pořádku a o svobodných zednářích a pořádal aţ do doby 
před půl rokem světově známé přednášky na stejná témata ..... 

Také Christian Opitz (24) je parádním příkladem pro měnící se vývoj na zemi.  Zpracovává 
právě směry pro výţivu a zdravý způsob ţivota, popřípadě co nejideálnější formy výţivy pro 
Homo sapiens a potvrzuje tak nevyvratitelně, ţe člověk není ţádný masoţravec. 

 
Zkusím znovu na konci této knihy, vysvětlit, ţe není ţádný důvod, pro strach, nebo snad 

paranoické chování, nýbrţ, ţe to všechno je pouze součástí mnohem větších kosmických 
plánů. Přesto, aby se v tom mohl vůbec vyznat, musí kaţdý jedinec přestat být “adekvátní”, 
musí odhodit příliš úzký obraz současného světa a začít s otevřenýma očima, nově přijímat 
pravdu. 

Ale pro tento okamţik jiţ dost. Začněme! 

Přesto zkusme začít nejdříve s lehkým tabákem, abyste se “zahřáli”, neţ dojde k tomu 
správnému nasazení!.  
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111   “Jan van Helsing”  je pseudonym. Proč jej používáte a proč právě 

“Van Helsing”? 
 

No, touto otázkou jste se trefil hned dvakrát. 
 

bych ji mohl zodpovědět, musím ale začít trochu ze široka. Také bych chtěl vyuţít tuto 
příleţitost, abych čtenářům zprostředkoval hlubší pochopení toho, jak myslím, z 

jakého pohledu se dívám na svět a na základě jakého “duševního pozadí” zpracovávám 
politická a také magická témata. 

 Především Jeţíš a také Viktor Chauberger24 učili, ţe by se, při poznávání ţivotních 
zákonů a snaze po porozumění “pořádku ţivota”, měla příroda pouze pozorovat, neboť v ní 
je všechno jako v otevřené knize. A tak to je. Podívejme se do přírody, tady uvidíme, ţe ţivot 
je nezištný, působí obohacujícím způsobem, stále se vyvíjí, kráčí vpřed a nikdy nezůstává 
stát, a také se nikdy nemůţe zastavit (zákon kmitání). A to je také úkol lidí “nikdy se 
nezastavit” (duševně), nýbrţ skrze svoji existenci být “v tom”, obohacovat ţivot, kráčet stále 
vpřed a jako výsledek této činnosti se stát “pánem polarit”. 

 
Ţivot můţeme takzvaně srovnat s hrou a zákonitosti (pravidla) ţivota se pak stanou 

herními pravidly (zákon kauzality-příčinnosti, zákon afinity, zákon rezonance,.... viz. poslední 
kapitola Tajných společností I.). Vynálezce hry - stvořitel, má moc stanovit zákony, které 
budou udrţovat hru (ţivot) v chodu, a přece poskytuje hráčům volné ruce, aby mohli v této 
hře postupovat dále vpřed podle vlastního uváţení. 

Pro zjednodušení bychom si mohli představit fotbalové hřiště. Existuje “vynálezce” 
fotbalové hry, který stanovil i herní pravidla. Vynálezce  jako jediný zná pozadí vzniku hry, 
proč hru vymyslel a z jakého důvodu stanovil pravidla takovým způsobem, jak je známe 
dnes. Zprostředkovatelem pořádku - zákonů je rozhodčí, který je vţdy neutrální. A potom zde 
máme hráče a polarity - vítězství nebo prohru. Hráči mají svobodnou volbu, zda budou hrát 
pomalu nebo rychle, dobře nebo špatně, zda budou předem hodně nebo málo trénovat, 
dávat hodně nebo málo branek - popřípadě i branky vlastní. Nyní si představme, ţe máme 
muţstvo, které vyhrávalo, které je snad tak dobré, ţe vyhraje vţdy a je snad 50 let 
neporaţeným mistrem Německa. A jsou zde fandové, kteří 50 let toto muţstvo povznáší do 
nebes a věří, ţe oni jsou ti nejlepší. Toto muţstvo by mohlo být v této hře velmi silné, ale 
ještě dlouho nebude mít skutečnou moc. Neboť stačí, aby jen jednou pořádně zapršelo a hra 
můţe být ukončena. Sám neutrální rozhodčí jako zástupce zákonů, který opustí místo bez 
emocí z výhry nebo poráţky, má větší moc. Rozhodčí, to je zákon příčiny a působení 
(následku) a uděluje hráči, který fauloval, ţlutou kartu. Někdy téţ červenou, kterou můţe 
hráče vyloučit z herního pole. Dokonce můţe hráče, který často fauluje, vyloučit na několik 
her. Přesto absolutní moc má ten, který hru objevil, který stanovil zákony, který dal 
rozhodčím povinnosti a ten jediný ví, jaký účel bude hra mít. 

 
Stvoření  srovnejme také s vynálezcem počítače. Stvoření-stvořitel  sám jediný ví, proč 

počítač vytvořil a proč funguje tak, jak funguje. Počítač to je zákonitost, pořádek, který 
umoţňuje, aby původně zapsané myšlenky (pomocí klávesnice), pomocí počítače přišly do 
tiskárny, která myšlenky uvede v realitu tím, ţe je vytiskne. Je jedno, zda je někdo 
destruktivní nebo konstruktivní, zda napíše slovo “láska” nebo slovo “nenávist”. 

 A počítač je ten, který vytiskne odpovídající  slovo a tím vytvoří realitu. Počítač má,  
popřípadě JE tou mocí - je to zákonitost, pořádek, ale člověk má tu svobodnou volbu, co s 
tím udělá nebo co do počítače vloţí. Musí jen vědět, ţe to, co tam vloţí, bude také na 100 

                                                           
24 německý vědec 20. st., více Tajné společnosti I. 

A 
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procent vytištěno. Kdyţ se však nedopatřením přepíše, nebo se jednou jen v částečném 
„uvědomění” upíše (z podvědomí nebo bezvědomí), přesto to bude prostřednictvím počítače 
vytištěno. Počítači je jedno, zda je slovo zadáno prostřednictvím klávesnice “uvědomění” 
nebo “nevědomosti”, on je v kaţdém případě vyplní. Tak je to také i v ţivotě. Člověk můţe 
být konstruktivní nebo destruktivní, je to vţdy zákon kauzality-příčinnosti (zákon příčiny a 
následku - setby a sklizně), který přetvoří to samostatně vytvořené v jev (v realitu). Je jedno, 
zda někdo uţívá černou nebo bílou magii, neboť pouţívá stejné zákonitosti, aby  svou magii 
nechal uskutečnit. 

Proto je mimořádně důleţité, zcela vědomě zacházet se svým myšlením a emocemi, 
neboť ty budou z hlavního počítače - ţivota bez  zdráhání, převedeny do naší “REALITY”. 

Nejdůleţitější zásada, kterou tím vyrozumíme z ţivotních zákonů, je: Člověk můţe ţivot 
pouze zachovat nebo obohacovat, ale nesmí ţádný ţivot brát.  

 
ím rozlišujeme mezi dvěma typy lidí – „lidé-oběti“ (nevědomí lidé) a “lidé-mistři” 
(chápající lidé). Toto označení nemá co dělat s rasou nebo národem, protoţe v kaţdé 

rase a v kaţdé zemi se dělí lidé na “oběti” a “mistry”- tedy ţádná rasa není lepší nebo horší 
neţ ostatní. Nevědomí lidé se vidí jako oběti ţivota a chápou se, oddělení od stvořitele od 
ostatních obyvatel této planety, protoţe nerozumí zákonitostem ţivota a neobohacují ţivot 
skrze svou přítomnost, nýbrţ si od ţivota berou. To jsou lidé, kteří zabíjí jiné lidi, zabíjí 
zvířata, a tím spotřebovávají prázdné tělesné schránky. Jsou to lidé, kteří jsou vydáni všanc, 
buď pozitivním nebo negativním silám, lidé, kteří sbírají majetek a pevně ho drţí, kteří 
přenáší dluhy na ostatní, buďto jako politikové nebo šéfové. Jsou nespokojeni, neboť 
nechápou, co to je ţivot, co by s ním měli dělat a proč zde vlastně jsou. Ţijí v závislosti na 
jiných lidech, lékařích, teolozích, drogách, počasí, podpoře v nezaměstnanosti, na 
poměrech,.... Nejsou “pány své pozice”. Tyto oběti nejsou většinou lidé se špatnou vůlí, 
nýbrţ jsou jen jednoduše  nevědomí a nevědoucí, a znečišťují svým nevědoucím myšlením 
energii naší země a ţijí na úkor ostatních (jejich energie a sil). V duševním světě je to stejné 
jako v materiálním. Existují mnozí lidé, kteří odhazují nevědomě svůj odpad z okna nebo do 
přírody a jiní, kteří svůj odpad pořádkumilovně zneškodňují a litují znečištění, které vzniká z 
příčin nevědomosti.                                                                                                                                                                                    

“Lidé -mistři” jdou tam, kam na této planetě putují bohuţel jenom nemnozí, “ k 
obohacovaní” ţivota svojí existencí - jsou ochotni pomáhat, jsou fér, spravedliví, přátelští, 
přístupní, suverénní, stojí “ takzvaně nad věcmi”, tedy jsou neutrální. Jsou takzvanými 
zprostředkovateli, kteří navazují spojení pomocí lásky, pochopení a vědění, urovnávají hádky 
- spory a především nikdy neberou ţivot. Tedy lidé, kteří jsou si vědomi síly svého myšlení, 
představ, činů a tím tedy svého počínání.  Základní tendence těchto lidí je chránit ţivot! 

Lidé-oběti se vidí jako oběti ţivotních okolností, jsou zajati materialismem, nerozumí 
přírodním zákonům, bojují proti něčemu, např. satanovi nebo nějakému jinému nesmyslu, 
neboť se v přírodě, tak jako v ţivotě nevyznají. Mají strach ze smrti, neboť nevědí, co smrt je 
a co po ní přijde. Je to řada nedůleţitých podrobností v ţivotě a díky kterým jim chybí vědomí 
souvislostí. 

Lidé-mistři se naproti tomu dívají do přírody otevřenýma očima, vidí, jak působí síly 
polarity, ţe není ţádné dobro nebo zlo, pouze vzájemné působení polárních sil a ví, jak 
mohou tyto síly konstruktivně vyuţít pro sebe a jiné. Ještě jednou docela názorně řečeno, 
lidé oběti jsou oběti působení sil, oběti ţivota. Lidé mistři, jsou vládci sil a ovládají tak i ţivot. 

 
eden malý příklad pro takové “mistrovství” nám nabízí pstruzi. Protoţe příroda vyuţívá 
ve vodě spirálovitě formovaný vír ţivotní energie, “éteru” nebo “Vril-energie” a 

protichůdně otáčivou Vortexii25 (spirálovitě formovaným vírem energie), proto zde nalézáme i 
příklad z přírody, kdy je zrušena gravitace. Vnější vír táhne k patě víru a vnitřní působí 
směrem vzhůru. Jako u hurikánu, je to stejný princip. Hurikán táhne věci, které stojí na zemi, 
proti zákonu gravitace nahoru. Ale objekt v centru hurikánu, “v oku”, v neutrální pozici, je 

                                                           
25

 

T 

J 
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absolutně bez tíţe a vznáší se klidně bez otáčení ve vzduchu.  Právě tak je to i s víry ve 
vodě. Pstruh to ví a vyuţívá toto víření jako takzvaný katapult. Plave na spodním konci víru a 
skrze takzvanou sílu vnitřního víru se nechá nést. A tím bude bez toho, ţe by učinil jediný  
pohyb ploutví, vymrštěn vzhůru proti proudu. 

Viktor Chauberger studoval tento “fenomén” pstruhů velmi dlouho a ve třetí říši vyuţil tu 
samou techniku (princip) pro svůj létající talíř, se kterým rovněţ zrušil protichůdně rotujícími 
energetickými poli gravitační sílu. Pilot sedí v neutrálním centru, v oku “disku” a je na 
působících silách plně nezávislý. Ţádný zázrak, pouze čisté pozorování přírodních zákonů. 

  
  Jestliţe to člověk pochopí, je jasné, ţe mou naléhavou prosbou není, aby se pěstovala  bílá 
nebo černá magie, nebo se stálo politicky “vpravo” či “ vlevo”, nýbrţ být s pomocí poznaných 
jevů PRVÝ při rozdávání karet, ať se jedná o pozitivní nebo negativní hru. Komunikujíce tak 
s touto mocí, která vystavěla počítač či stvořila ţivot. Ještě jasněji: je jedno která politická 
strana se bere v úvahu, obě uţívají vţdy ty samé zákony. Politicky vpravo, jako politicky 
vlevo, myslící lidi obou stran jsou vydáni napospas zákonu gravitace, zákonu příčinnosti, 
zákonu rezonance, zákonu volného pádu. V příkladu hurikánu jsou “negativní” a  “pozitivní” 
síly,  tedy “táhnoucí” a “tlačící”. A přece je centrum neutrální, mimo polarity. Proto se mi jeví 
jako jediný logický závěr, ţe člověk se má spojit silou, která je zákonem příčiny a následku, 
popřípadě jím byla stvořena. Nebýt ani pozitivní, ani negativní. Pokud si člověk přeje, můţe 
to vysvětlit podle jednoho symbolu. Zde se nabízí znaky  

 JIN a YANG
26.  

Je vidět bílou část, která obsahuje černý bod a černou část, která obsahuje bílý bod, 
všechno uzavřené v jednom kruhu. To znamená, ţe všechno tmavé má také světlou stranu, 
popřípadě všechno světlé má také své stinné stránky. Jsou vidět dvě polární síly. Ale kde je 
zde skryta ta MOC?  Moc má kruh, taoisty interpretovaný jako tvoření, který drţí polární 
(odpudivé) síly pohromadě. Kdyby tento kruh, který drţí pohromadě polární síly černou a 
bílou, neexistoval, tyto by se rozpadly, popřípadě by se při prvním pohybu pohybovaly kaţdá 
někam jinam. Hra by skončila. Kruh je tzv. “třetí moc”. Neutrální pól. Proto by se člověk měl 
spojit s kruhem a ne s bílou nebo černou plochou. 

Jiným příkladem, který můţe ještě jasněji objasnit princip Illuminátů, by byly mince. Na 
levé straně vidíme orla, na pravé straně hlavu. Ti kteří stojí na pravé straně, tvrdí ţe orel je 
důleţitější symbol mince, ti kteří stojí na pravé straně mince, tvrdí to samé o hlavě. Tupý lid 
se tedy jen hádá, který symbol mince je lepší, a jen Illumináti, kteří je vyrazili si za ně něco 
koupí. 

Je to tak jednoduché! 
Mou naléhavou prosbou a skutkem je, být sjednocený  se stvořením, popřípadě s mocí, 

která umoţňuje vytvořit zákony jako učební faktory na zemi, jako zákon o příčině a následku, 
a která vţdy znovu udrţuje pohromadě materii (hmotu) a která je stejně tak konstruktivní jako 
destruktivní. Poněkud srozumitelnější? 

To je jen  menší “backround”27, abyste porozuměli, co jsem chtěl říci.  
 

rotoţe se naše slunce posunulo ve své vejčité rotaci okolo centrálního praslunce (také 
je nazýváno černým sluncem) před cca 12900 lety  směrem od centrálního praslunce,  

projevilo se to tak, ţe se po tisíciletích prodlouţil molekulární pohyb nebo-li kmitání (došlo k 
zeslabení vazeb), a tak se stalo pro manipulativní síly mnohem jednodušším, instalovat 
struktury moci, které neodpovídají přírodním zákonům. 

Jednoduše vyjádřeno, ţivot je pohyb a vývoj a existuje díky změně. Přesto však struktury 
moci, jedno od které hierarchické struktury, zda z církve, politiky, bank, lóţí, hospodářství .... 
pokud jsou strnulé, nepohyblivé a drţí se pevně starých forem proviňují se samotnou svojí 
existencí proti ţivotu. Jak bylo řečeno, bylo pro Illumináty lehké instalovat jejich mocenské 

                                                           
26 symboly čínské filosofie vyjadřující polaritu: negativní a pozitivní, muţský a ţenský princip, .... 
27

 pozadí  

P 
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struktury,  kdyţ se země pohnula co nejdále od centrálního praslunce, tedy do “Kali Yugy”28 
věku, který kmitá v nejdelších kmitech. 

Tyto struktury moci nejsou bezpodmínečně zainteresované na tom, aby se ţivot na této 
planetě pohyboval po volných dráhách, aby bylo vědění volně přístupné nebo byly k dostání 
takové technologie, které by pomáhaly lidem k větší svobodě a k dalšímu vývoji - např. 
stroje, energie, znalosti jak putují tachyony29 nebo elektromagnetické síly v uţívaném 
elektrickém proudu nebo vzducholodě jednotlivě nezávislé na leteckých společnostech nebo 
program kosmických letů, díky kterému se můţeme dostat k jiným planetám, a tím mít 
moţnost zjistit, co se odehrává na jiných planetách. 

 
Protoţe já jsem v mé knize popsal působení těch lidí, kteří se pokoušejí znesnadňovat 

lidstvu na této Zemi další vývoj - slovně “čert přijde z venku” (ha,ha) - vytáhl jsem tyto věci 
odněkud zespodu a vystoupil pod pseudonymem.  Přece by bylo zbytečné, abych to skrýval, 
protoţe můj telefon byl odposloucháván, moje pošta otvírána a příkladně moje fotografie 
říšskoněmeckých UFO zmizely z tiskárny. Kdyţ se jeden známý, německé UFO loţe, odváţil 
otevřeně tvrdit  na přednáškách, ţe tyto fotografie jsou falšované, zeptal jsem se, proč si 
potom nějaký profík dal tu práci, nehlučně se vloupat do tiskárny, aby  “falešné”  fotografie 
odcizil. 

 
Baloney my friends!30 
 
Přirozeně jsem u našich “přátel” známý, protoţe jsem jednostranně vţdy znovu 

kontaktován agenty různých zpravodajských sluţeb, kteří by byli rádi, kdybych pro ně pod 
svým pseudonymem vydal různé informace. Chtějí mě pouţívat jako takzvaný ventil, abych 
zveřejnil jisté informace, aby oni sami nemuseli riskovat svojí hlavu. Na takových obchodech 
nemám ţádný zájem. 

 
řesto, proč jsem se pojmenoval právě “Jan van Helsing” ?  No to je dlouhé vyprávění, 
které zde nemohu  uvést celé. 

Přinejmenším  však chci objasnit, ţe jsem se od mého nejranějšího dětství (nejen skrze 
moje spirituální rodiče) zaměstnával vším, co souvisí s tajemstvím okultismu, tedy s 
tajemnem a vším, co není správně objasněno nebo co je tabu a jako mladistvý jsem se 
zajímal také o vampýrismus. Co mi dala literatura, jsem spolykal také proto, ţe můj pokoj 
nebyl tak docela “prázdný”. V tomto případě se jednalo o přírodní duchy jako elfy nebo 
jednoduché světelné koule, které tancovaly kolem. Vţdy jsem věděl, ţe nejsem sám, 
popřípadě ţe jsem chráněn, a neměl jsem proto také nikdy strach zabývat se takovými 
tématy jako démonismus, exorcismus, vampýrismus a podobnými. Jiţ ve 14 letech mi přišel 
do rukou originál Drákuly od Brama Stokera (Bram Stoker byl svobodný zednář a podobně 
jako Rudolf Steiner31 nebo Alister Crowley32 členem “Golden Dawn”33 

V tomto čase jsem se sám označoval, k pobavení mých rodičů, za ducha nebo lovce 
vampýrů. Obstarával jsem si všemoţnou výzbroj, jako svěcenou vodu, kterou jsem si poprvé 
obstaral z vesnického kostela, ale později pod vedením mého otce sám posvětil, právě tak 
gemmy, nohy druidů atd. Jiţ tenkrát, kdyţ jsem tyto věci vstřebal, přicházel jsem opětovně 
do spojení s Bramem Stockerem. Tak například můj přítel vyrostl v domě, kde Bram Stoker 
napsal Drakulu. A kaţdý čtenář tohoto příběhu zná přirozeně také profesora van Helsinga, 
který loví upíry.  

                                                           
28

 “černý věk” - termín z hinduistické chronologie, tento věk prý začal  v únoru roku 3102 před Kristem a potrvá 

432.000 let 
29

 podle teoretické fyziky nejmenší částice, prozatím experimentálně neprokázané 
30

 „Blábol mí přátelé“ 
31

  theosof 
32

  osobnost známá okultistům a mystikům. Ţil na přelomu 19. a 20. století, byl pokládám za vtělení “antikrista” 
33

 “Zlatý úsvit” tajná okultní společnost zaloţená v Anglii. Nějakou dobu byl jejím členem i G. Meyerink, jehoţ 

díla vyšla i českém jazyce 
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Van Helsing loví upíry a ničí je. 
V případě tématu mé knihy, tedy  Illuminátů, se jedná také o upíry, o vampýry, tedy lidi, 

kteří nedělají ţivot bohatší, nýbrţ ţivot berou a existují na úkor jiných i energeticky. Zdálo se 
mi velmi vtipné, toto téma  převzít. Neboť to, co nemají naši “přátele” rádi, je, kdyţ nejsou 
bráni váţně. Také proto jsou pro vazbu knihy vybrány barvy, které jsou typicky vampýrské 
(černá, červená a zelená). 

Ještě více fascinující je pozorovat jak prof. Van Helsing vampýry vyřídí. No, existuje jedna 
varianta, vrazit vampýrovi do srdce dubový kolík. Ovšem čistší metodou je, zaměstnávat 
vampýra tak dlouho, dokud nevyjde slunce a pak ho vystavit jeho paprskům. Vampýr se poté 
rozpadne v prach. 

 Illumináti se vlákají v jednom herním aspektu do léčky, ve které se pak sami odkryjí a na 
základě toho se také “rozpadnou”. 

Slovo “rozpadnout” má také něco společného se slovem “léčka” 34 Jak jsem zkusil vyloţit 
jiţ na konci “Tajných společností I.”, nejedná se vlastně o nic problémového a jiţ vůbec o nic, 
před čím by člověk musel mít strach. Strachem byli úspěšně kontrolováni lidé poslední tisíce 
let a já strach způsobovat nechci. Přesto se mi zdá více neţ nutné podat zprávu o našich 
“drátenících” předtím, neţ opustí náš svět. O tom jsem přesvědčen. Brzy jim nebude jiţ  
dáno více času, přesto to však můţe ještě nějakou chvíli trvat. 

Co tím myslím, vysvětlím na příkladu, jak eskymáci loví vlky. Eskymáci strčí jednu zvířecí 
krví umazanou dýku drţadlem do ledu. Vlk větří krev a začne dýku olizovat. Při tom si pořeţe 
jazyk a začne krvácet. Skrze svou ţádostivost po krvi nepozná ţe líţe vlastní krev a řeţe se 
samozřejmě stále více, aţ na to konečně vykrvácí. Vlk vykrvácí díky svojí ţádostivosti a 
přesně tak se to stane Illuminátům. 

Nůţ pro Illumináty je jiţ dlouho připraven a oni ho jiţ dlouho líţou. Odsoudí se sami a 
nikdo nemusí udělat nic špatného ani prstem, aby se jich zbavil. 

 
Hovoříte vždy znovu o “my”, koho tím míníte? 
 
Vás a sebe! Kaţdého vědoucího člověka. Děti zlatého věku. My jsme jednota - nazývaná 

zde u nás “ţivot” - jak jiţ bylo řečeno, jsou si někteří lidé své jednoty s ţivotem vědomi a jiní 
ne. Tyto sebe si vědomé lidi nazývám osobně “dětmi zlatého věku”. V tomto případě nemá 
slovo “dítě” nic společného se stářím. Kaţdý se rozhoduje sám, zda si zachová otevřenost 
dítěte a nezapadne tak do “hry”  

(také Jeţíš říkal:......kdyţ nebudete jako děti.....”). 
 



                                                           

34
pozn.překladatele - podobnost slovního kmene v německém jazyce zerfallen - rozpadnout se a Falle - léčka 
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222    Slyšel jsem, že se u Vás po zveřejnění knihy přihlásily zmíněné tajné 

společnosti? 

 
e to tak. Většinu kontaktů jsem měl jiţ dříve, jinak bych nemohl získat ţádné 
informace. Přesto se  mi ohlásily osoby z několika velice zajímavých kruhů, které mi do 

jednoho potvrdily, ţe jsem se  svými zveřejněnými informacemi trefil do černého a dodatečně 
mi umoţnili přístup k mnoha dalším informacím. Také se o mne zajímaly vysoké finanční 
kruhy a chtěly se dozvědět nějaké vnitřní informace. Velmi zajímaví lidé. Také zde se nesmí 
“ stříhat přes hřeben”. I mezi bankéři se objevili vysoce oduševnělí lidé, kteří pouze čekali na 
svou příleţitost, udělat ze své pozice něco dobrého. Neboť ne všichni bankéři jdou jednotně 
s Rotschildem. 
 

Mezi jinými jsem byl například také kontaktován sefardskými ţidy, kteří mi chtěli přihrát tu 
nejţhavější “bombu” - materiály o holocaustu - všechno originální podklady Ha´avara 
úmluvy35, bankovní formuláře anglo-palestinské banky a Ha´anota Company ....  Také mi 
byla nabídnuta vysoká částka za to, kdyţ přistoupím na to, ţe tyto materiály budou 
zveřejněny mým jménem.  Říkali, ţe stav informací je v západních historických knihách velmi 
jednostranný a chtěli, aby konečně vyšla najevo pravda, ţe to je cenné. Otevřeně mají 
Sefardové36 (hebrejští ţidé) se Sionisty a Khasary = Chasary37 (aškenáziové = hunští ţidé) 
ještě nevyrovnané účty.  

 
Byli to velice příjemní a přímí lidé s velmi působivými jmény, ale já jsem přesto odmítl, 

protoţe v Německu byl mezitím vydán zákon, který Němcům zakazoval, tento obor dějin 
nezaujatě rozebírat (kritizovat) a mimo jiné chci ještě i chviličku ţít. Tito sefardové mě 
upozornili například na to, ţe předseda  I.G. Farben, kartelu, který měl vyrábět Cyklon B, byl 
chasarský ţid.  Taktéţ Paul Warburg ředitel “ M.M. Bank” (zastoupení M.M. Rotschild a syn v 
USA) je současně předseda FED (Federal Reserve Bank”)38. Otázka zní, co tedy chasarský 
ţid, povoláním bankéř, dělá na špici kartelu, který podle našich historických knih vyráběl 
plyn, kterým byli zabíjeni ţidé?  

A Sefardové, kteří se u mne ohlásili, mají zjevně zájem na zveřejnění těchto faktů. Jak 
bude ještě později uvedeno, cítí se mnozí sefardové, kteří zaloţili ţidovský národ, od 
chasarských ţidů vyuţíváni právě tak  jako jiní. 

 
 



                                                           
35

  
36 jeden z ţidovských kmenů 
37

 v dějepisných atlasech je uváděn chasarský chanát, říše kočovníků tureckého ůvodu, podrobněji vysvětluje 

autor původ Khasarů-Chasarů v kapitole 12 
38

 centrální banka USA 
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333      V jakém věku se ocitne člověk ve víru takových společností? 

 
ormální člověk, který není synem člena nějaké lóţe, jenţ je  “přiveden”,  automaticky 
ve věku dospívání, je jinak osloven pouze jako člověk podle dosaţeného 

společenského postavení a jména popřípadě stavu svědomí. Tento proces se normálně 
začíná s neškodnými lóţemi, jako např. Johannisgrade svobodných zednářů, Rotary klubem, 
Lions (tyto dvě posledně jmenované loţe jsou ţidy kontrolované a vznikly v roce 1905 a 
1917 v Chicagu z ryze ţidovské loţe B´nai B´rith39,  která patří pouze čistokrevným ţidům, 
kteří mají také vnitřní 20. stupeň svobodných zednářů).  
 

Člověk je pozván jako lékař, lékárník, vysoký důstojník nebo prostředník a nenápadně 
pozorován od členů vyšších stupňů, zda by nemohl být vyuţit pro nějaké cíle. Opětovně je 
však dávána přednost lidem “ s černou skvrnou” z minulosti, jelikoţ později bude třeba, tyto 
lidi vydírat. 

Vedle toho znám jednoho velice renomovaného německého lékaře, kterému však byla 
odebrána jeho licence, kterou potřebuje k práci, protoţe objevil prapříčinu všech nemocí na 
psychické úrovni a tím umoţňoval svým pacientům, nalézat tuto příčinu, aby se mohli sami 
léčit. 

Jiţ ţádné léky a nemocnice!  Proti se rozjela  přirozeně obrovská lobby. Tento úspěšný 
medik tvrdí, ţe přes devadesát procent šéf-lékařů jsou členové bratrstev jednotlivých lóţí. A 
on mi dal jeden malý tip: 

 
“ Kritikové vlády nesmí nikdy do nemocnice, neboť jak jiţ říká jméno, jsou tam “vyráběni” 

nemocní a mohou tam být i bez hluku odstraněni “nepříjemní” lidé. Osoba, která podá v 
injekci jed, vystavuje současně úmrtní list a pozůstalým zůstane později pouze zoufalství a 
otázka: Jak mohl ten člověk na tu nemoc zemřít? Tak to praktikují adepti lékařských věd jiţ 
mnohá staletí.” 

 

Ten samý lékař mi vyprávěl, ţe mnoho kolegů, kteří mají být zednáři, je vychováváno 
pomocí Rotary a Lions klubů. Řekl také, ţe sami propojili skrze Lions-kluby přes 300 Bank. 
Při pohledu z vnějšku se nejeví tento klub k ničemu jinému, neţ ţe opětovně někde věnuje 
sanitní vůz nebo se projevuje skrze jiné sociální projekty, coţ také jistě vhodně působí na 
niţší stupně. Avšak shora podle stupně poznání vypadají věci docela jinak. Těmito členy 
(vyšších stupňů) budou niţší stupně, kteří nemají ani tušení o zločinech, zasvěcovány krok 
za krokem také v jiných věcech jako osoby, které se jeví vhodné pro lidi na špici hierarchie a 
pro jejich cíle . 



                                                           
39 tento název uvádí i M. Dolejší  - “Analýza 17. listopadu 1989”, dále viz. týdeník Politika 
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444    Že  mocní tohoto světa přísahají, že upevní svoji moc je jasné. Proč 

je však tak složité tato fakta věrohodně zprostředkovat? 

 

o, nevěřím, ţe by nevyšlo dostatek knih, které jsou také výsledkem velmi dobrého 
bádání. Výčet knih zařazených na konci “Tajných společností I” hovoří také proti. 

Přestoţe jsou masová média v rukou zapřísahanců, to nejmocnější médium pro tyto lidi je,  
buď takovou knihu docela jednoduše “umlčet ” (likvidovat) nebo ji roztrhat, pokud by se v 
jejich očích ukázala příliš úspěšná. Media, popřípadě tiskové agentury, řeknou masám v co 
mají věřit, coţ  funguje v dnešní době u událostí  velmi dobře.  

(“ They tell you, what they want you to know”).40 
V protokolu Arthura Trebische41, který je zařazen do této knihy, se najdou exaktní důkazy 

jednání proti takovému “buřičskému vyjádření”. 
Je několik velice dobrých knih, především v USA, které se také dobře prodávají. Ale 

Německo je  zrovna teď v mnoha oblastech velmi silně kontrolováno (cenzurováno). Proto se 
díky tomu daří tak těţce, speciálně v Německu, věrohodně zprostředkovat fakta o 
Illuminátech, neboť se právě  v těchto tématech ve velkém měřítku jedná o Chasary 
(Aškenáziovce) tedy ţidy hunského původu, kteří dnes kontrolují všechna média a zaujali na 
vnějšku německého zákonodárství  nemalou roli.  Není moţné tedy tyto zločince podle 
německého práva potrestat tak, jako jiné pachatele. 

 
Přesto čistě osobně musím k tomu z pozice mého poznání říci, ţe existuje jistě i další 

důleţitý důvod, proč ještě nejsou  knihy na tato témata dobře prodávány a to, ţe neukazují 
ţádná řešení. Dávat rady a  napadat (kritizovat) můţe kaţdý, ale jak to vypadá s nápravou? 

Vidíte já jsem spirituální (duchovní) člověk ( ţádný politik nebo vědec) a společně se mnou 
pracuje láskyplná a duševní “Jsoucnost”, abychom mohli říci, ţe pokud má být něco 
úspěšné, tak to musí být také slovně “ plné úspěchu”. (Toto duševní vedení má kaţdý 
člověk, ať uţ o o tom ví nebo ne). Přál bych si, abych pomocí mých spisů obohatil ţivot a to 
znamená u takovéhoto tématu přirozené putování po stupních (po různých úrovních 
poznání). Knihy, které pouze popisují  “zlo ” a jeho skutky a neukazují ţádné řešení,  
vyvolávají hlavně strach, hněv a moţná také nenávist. Je to obohacující pro ţivot na této 
zemi? Pokud se tedy kritizuje, musí se také ukazovat řešení, jinak se můţe stát, ţe bude 
všechno ještě horší. 

Základem knihy je ţivot, cítění, myšlení a jednání jejího autora. Kniha, kterou píše je 
ovocem, které z něho pochází. A podle jeho plodů se můţe poznat (autor).  To je základ. 
Pokud je autor  ve svém myšlení a konání bohatší, musí být tedy také plody, které z něho 
pochází bohaté, a automaticky téţ plně úspěšné v prodeji.  Kniha, která se čte sama a je 
přesvědčující, rozšiřuje osobní ţivotní poznatky, je pak doporučována dále. 

Proto  se musí kniha která pojednává na toto téma a také je nabízena na trhu, pozorně 
projít, popřípadě pročíst a potom váţně posoudit: 

” Chci doporučovat tuto knihu dále? Obohatila můj ţivot?” 
Intence, tedy podněty k napsání knihy a k tomu čistota v srdci jsou rezonancí pro duševní 

síly, které budou pracovat s touto knihou, tedy síly, které přivedou knihu k čtenáři popřípadě 
čtenáře ke knize.  

To je přece plně logické. Představte si, ţe jste ochranný anděl a měl byste nějakého 
chráněnce, nějakého člověka na zemi doprovázet a vést. Chtěl byste však Vašemu 
chráněnci i pomoct, aby mohl  lépe porozumět událostem na jeho planetě, přitom však 
nesmíte osobně nijak zasáhnout, neboť ke změně podstaty musí dojít skrze podstatu samou. 

                                                           
40

 „Říkají Vám to, co chtějí, abyste věděli“ 
41 více v kapitole 16 
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Chráněnec musí být tedy konfrontován s jiným člověkem nebo například knihou. Nyní vidíte 
jako anděl pět různých knih o Iluminátech. Prvá volá po masakru Iluminátů, další slouţí jako 
podnět, který zapojí zastrašeného čtenáře do organizace věřících, třetí vytváří-hledá pro 
národ nové hrdiny, čtvrtá propaguje nové náboţenství, a jednu, která potvrzuje jako svůj cíl, 
odkrývání věcí, a přesto se pokouší dosáhnout porozumění a míru pomocí napravení 
(léčení) příčin těchto problémů. Nyní jako anděl stojící mimo časové a prostorové hranice 
polárního světa (třetí dimenze) máte přehled o událostech na Zemi a vidíte tedy, ţe to co se 
zde stane (války, kontrola, mocenské hry), je částí učebního procesu, který je nutný jako 
zkušenost, pro ţivot lidí příštího století. 

 
 Otázka pro Vás: “ Kterou knihu doporučíte svému chráněnci?  
A přesně tato kniha se bude také dobře distribuovat, neboť pravě tehdy  představuje to 

takzvané obohacování. 
Autor musí tedy dát čtenáři přinejmenším nástroj, se kterým může postavit, ze 

svého domu, který společně zbořili, nový lepší.  
  
Doufám, ţe nebudete vnímat tyto řádky  jako chvalozpěv na vlastní knihu. Přesto pokud 

chci jako autor toto téma probrat a také si přeji získat nárok na nutnou duševní podporu, 
musím se také drţet duševních zákonů. Předtím, neţ jsem vydal tuto knihu, četl jsem ji 
nejméně padesátkrát a vţdy jsem opět sám sebe zkoušel, zda mé jsou podněty, “čisté”  a 
zda moje kniha představuje “obohacení”  kniţního trhu. 

Stejné zákony pro všechny!
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555  Jak se dají získat všechny tyto informace? To musí být nějaké tajemství, 

proč jste je v mládí získal ? 

 
a tuto otázku jsem čekal. To první se osvojí tím, ţe potřebujete mnoţství vitamínu B-
tedy  souvislostí a informace se pak “nasáknou” mnoholetým studiem nespočetných 

knih .... . Spiritualista (mystik) za tím tuší silnou karmu, někdo jiný to, ţe jsem tyto informace 
dostal cíleně od někoho jiného. 

No svým způsobem je to kombinace obou těchto aspektů. Události minulosti jsou jistě 
silným faktorem, pokud o to jde, podobné lidi potkat. Není to jistě ţádná náhoda, ale jasný 
případ rezonance. V mém předcházejícím ţivotě jsem byl sám součástí tohoto scénáře a 
potkávám zase všechny lidi, se kterými jsem tenkrát pracoval (přátele i nepřátele). Přece se 
však tentokrát nevměšuji a zůstávám neutrální a zkouším zprostředkovat a léčit, neboť jsem 
získal odstup a velký přehled. Dovolím si podrţet si další detaily, které navíc mohou tak jako 
tak, jen zmást, které jsou v této věci irelevantní42, jako kdo jsem byl, pro koho jsem pracoval. 
Je naprosto jedno, kdo jsme nyní nebo kdo jsme byli v našem předchozím ţivotě  (Jeţíš 
nebo ţebrák), pokud v tomto ţivotě nedokáţeme zaţít uvědomění a zvládnout naše denní 
zkoušky, potom nám nepomůţe ţádný způsob, kterým se budeme moci podívat zpět na náš 
úspěšnější ţivot. 

Z principu jsem hrál roli dvorního šaška a hraji ji dále. Pro ty, co stojí mimo, tedy šašek. 
Nikdo ho nebere váţně - má tedy šaškovskou svobodu. Přece ve skutečnosti je dvorní šašek 
rádcem krále, neboť je přítomen při všech rozhovorech s jinými králi nebo u tajných jednání. 
Dvorní šašek je tedy zasvěcený do všeho, co král plánoval a pro budoucnost plánuje. 

Přesto jeho protivník eventuelně druhý král věří, ţe dvorní šašek, který mu sedí u nohou a 
blbne, je právě nyní jen dvorním šaškem jiného krále. Dvorní šašek  bude snad někdy  
nezaměstnaný nebo opustí své místo a uchází se o ně někde jinde. Moţná, ţe tak přijde na 
dvůr jiného krále a opět sehraje roli rádce. A také nový král jen věří, ţe dvorní šašek je jeho 
spojenec a zasvěcuje ho, jako jeho předchůdce, do svých tajemství a přeje si jeho rady v 
politických otázkách. Dvorní šašek, ale neřekne, ţe jiţ byl rádcem jiného krále, a tak můţe 
manipulovat a zprostředkovávat, protoţe zná tajemství obou králů. Dvorní šaškové byli 
nejdůleţitějšími agenty v časech královských dvorů. Přesně takovou roli jsem hrál i já.  
Taková byla identita mého posledního ţivota, pro mnohé naprosto bezvýznamná, stejně jako 
se také nenajde ţádná stopa po dvorních šašcích v dějepisných knihách. Byl jsem jednou 
zde a poté zase tam a všichni věřili, ţe patřím právě jim.  

Takovou roli sehrál také hrabě Saint Germain!43 
 
Nejdůleţitější informace opětovně nedostávám podstrčením od nějaké skupiny, ale od 

mého vyššího Já (pro některé je to stráţný anděl), které mě perfektně vede a  se kterým 
komunikuji. Pokaţdé vţdy znovu záleţí na mě, abych tento hlas mojí intuice následoval a 
nechal se jím vést. Přesto nejdůleţitější aspekt, jak získat tyto osoby a informace ve svém 
ţivotě, je jiný. Je to docela jednoduché. Je potřeba jen duševní dospělosti, aby se mohlo 
zacházet s poţadovaným tématem “suverénně”, s vědomím odpovědnosti a především 
nezištně a poté  to jiţ přijde samo. 

Jinak vyjádřeno:  Sám jsem musel být nejprve v poloze, jako bych psal poslední kapitolu 
mé knihy - konstruktivní, láskyplnou a porozumění přinášející část - a teprve potom přišli 
nutné informace, také automaticky. Nemohl bych napsat tuto poslední, o vyrovnání se 

                                                           
42

  nedůleţité 

43  hrabě Saint Germain - historická osoba tajemného vědce o které existují zmínky v pramenech popisujících 

ţivot na dvoře francouzských králů 18.století. 
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pokoušející kapitolu, kdybych tuto knihu pojal jako zbraň. Tím by se mohlo natropit strašlivě 
mnoho zla. Dostalo se mi těchto informací zpět v kruhu, neboť před několika lety jsem ještě 
neměl zralost, abych s nimi zacházel s plným vědomím odpovědnosti. 

Je to jedině samotná duševní zralost člověka, jeho “VĚDOMÍ SEBE SAMA”, jeho chápání, 
které pracuje jako rezonanční faktor pro informace. 

Informace mohou být zbraněmi stejně jako stroje. Lidé by si tak rádi přáli “volnou energii” - 
stroje nebo UFO. Přesto můţete získat ještě tolik vitamínu B, nebo peněz nebo brilantního 
porozumění.  Pokud však nenajdete ve svém srdci potřebnou lásku a zralost, nezacházíte se 
ţivotem nade vše s vědomím odpovědnosti a s vůlí jej obohacovat, jednoduše na to 
nepřijdete. V knihách můţete nalézt to, co nepopíši nebo přinejmenším uvedu pouze 
okrajově.  Ale jak se dostat blíţ k těmto knihám?  Mnohé knihy jsou v Německu zakázané 
nebo nebudou jiţ nikdy vydané a  ty, které zde vydané jsou, budou jen sotva uváděné v 
reklamě, neboť jsou většinou vydávány jen v malém nákladu. Tyto věci se mohou 
“vytáhnout” jen s vlastního ţivota. Pokud existuje potřebná láska ve vlastním srdci, přijde k 
tomu i odpovídající poznání. To je zákon. Není to tak, jak si to přejí Illumináti, nejdříve 
poznání a potom láska. Tak to nefunguje. 

Nejprve láska a potom poznání! 
Přezkoušejte se sami. Jak byste zacházeli s tím, co byste  tak rádi ve svém ţivotě získali? 

Budete to pouţívat pouze pro sebe, pro dosaţení vlastního zisku v nějakém jednání, nebo 
byste s tím zacházeli skutečně “nezištně”?  Přesně to je ten háček. Pokud se chováte k 
ţivotu suverénně, chová se suverénně také on k Vám. Kdo dává, také dostane! 

Kdyţ jsme se naučili pouţívat principy a návrhy, které jsou ukázány na konci “Tajných 
společností I” a podařilo se nám to nejjednodušší -“ovládnout” kaţdodenní ţivot a potom také 
dostaneme informace a schopnosti mistrů. 

 
 tom momentě, kdy ztratí informace nebo témata, na důleţitosti, protoţe jste poznali 
ještě širší souvislosti, stoupá šance, ţe dostanete docela “easy”44- to, co jste dlouhá 

léta fanaticky hledali. Hledání hlavou (rozumem) a vůlí nás mnohdy blokuje od toho co si 
přejeme. 

Souhlasíte v tom se mnou? 
To je celé tajemství, které mám. Zkouším být nezištný. Nechtít mít, nýbrţ chtít dávat. Čím 

více dáváme, tím více nám bude dáno! 
Téma Illuminátů mě v podstatě vůbec nezajímá. Nechtěl jsem o tom nic zjistit a také jsem 

se nikdy nenamáhal o tom něco zjišťovat, protoţe o to nejde. Já jsem v tomto ţivotě, také 
nezávisle na mé minulosti, o Illumináty pouze klopýtl, protoţe mi postavili do cesty překáţky. 
Jako příklad:  Pokud byste měli vyvinout motor, který by běţel na čistou vodu, klopýtli byste 
jiţ po několika krocích o překáţky Illuminátů. A to byste po Illuminátech nepátrali. 

Pokud si někdo přeje ţivotu něco dát, co kaţdému jednotlivému občanu umoţní duševní a 
materiální svobodu, setkal by se bez zdráhání ve svém ţivotě s Illumináty. Přinejmenším s 
jejich nádeníky. A proto vstřebávám tyto informace, všude kam jdu. Jednoduše to vidím. 
Nechtěl jsem také nikdy v mém ţivotě napsat knihu. Vyučil jsem se řemeslo a myslel a jednal 
podle toho jednoduše, prakticky, racionálně, rychle a levně. Právě tak jako řemeslník. 
Protoţe nechci nikomu vnucovat svoje mínění a také se nechci nikoho zastávat, přesně 
proto ke mě přišli mocní. Jednoduchý princip. Mocný má zájem na tom, kdo neukazuje ţádný 
zájem na jeho moci. Ten, který je jiţ uloven v mocenském aparátu mocného, se jiţ pro něj 
stal nezajímavým. Logické? 

Znám milionáře a miliardáře, kteří přijímají mojí radu brát ohledy. Proč? Protoţe tito lidé 
ve svém celém ţivotě jenom bojovali, u všech lidí nachází jen nedůvěru, kaţdý od nich něco 
chce a přesně proto touţí tito mocní lidé po někom, který je pouze poslouchá, který od nich 
nic nechce, který je nechá takové, jací jsou. Který nevidí jen peníze nebo oblast vlivu, nýbrţ 
respektuje jejich povahu. Neobviňuji tyto lidi a nechci je měnit. Také bankéři a oligarchie 
touţí po někom, kdo obohatí jejich osobní ţivot. 
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A kaţdý kdo mě zná déle nebo ten kdo mne teprve poznal, můţe potvrdit, ţe ţiji také tak, 
jak jsem to zde popsal,  také jinak řečeno píši to, co ţiji. 

 
Mnohý vychytralý čtenář můţe namítnout, ţe ale armáda má také takové stroje a UFO, se 

kterými však nezachází “nezištně”. Správně a přesně proto na to zahynou. Tato technologie 
a vědění, které skrývají před světem, se stane jejich osudem. Je to logické.  Ti, kteří mohou 
vyuţívat tyto super technologie, nepracují se svým “vnitřkem”, protoţe mají stroje, které 
konají tyto “zázraky”. Jsou takříkajíc v závislosti na těchto technologiích. Přestoţe těm, 
kterým zůstala tato technologie odepřena, zůstane tak v tomto čase pouze práce se svou 
vnitřní podstatou, čímţ se  duševně rozvíjejí. A je to jen otázka času, neţ budeme s 
myšlenkovou sílou tak daleko, abychom mohli konat ty samé “zázraky“, které dnes dokáţí 
Illumináti pomocí strojů. A tím jsme se dostali k bodu, kde jiţ lidé  nebudou moci být 
kontrolováni ani pomocí energie, výţivy, peněz nebo strachu. Potom budou Illumináti v 
situaci, kde jsou masy dnes. 

Ti poslední se stanou prvními! 
 
Ale přesto jeden malý pokyn pro ty, kteří se o zmínili o tom, ţe by si nyní přáli být sami 

aktivní, ale moţná nemůţou začít. Hrajte jednoduše skutečného reportéra. To znamená: 
zkoumejte nestranně. Chcete vědět  o někom vše a sbíráte informace. Pro reportéra 
neexistují ţádná tabu. To je to jediné, potom to teprve zkoumá správně. 

Jeho mottem je, pokud je někdo v mediích rozcupován, musí tím být tlačena kára někomu 
jinému. Není-li ta naléhavá prosba tak důleţitá, bude si ta osoba většinou jen dělat blázny. 
Bude-li ale někdo v médiích opravdu zlikvidován, stoupne reportérův zájem o něj. Ať je to 
Saddam Hussain, ex-ţoldák z různých válečných ohnisek, bankéři a lidé z finanční oblasti, 
kteří jsou ve vězení nebo jsou hledáni, lékaři, kterým byla odebrána licence, protoţe vyvinuli 
nějaký léčebný prostředek, vynálezci, černí a bílí magikové stejně jako neutrálové, proroci a 
ateisté, domněle duševně narušení lidé, atd.. Všichni tito lidé jsou obzvláště cenní, pokud se 
jim naslouchá. Od všech těchto lidí chce nestranný reportér slyšet jejich příběhy, co zaţili, 
jejich pohled na věc, proč byli pronásledováni nebo odsouzeni, jak se cítí . 

A tak jsou stále znovu vidět souvislosti, ačkoliv podle “kompetentních úsudků odborného 
světa” by se vlastně neměli najít ţádné. 

Já sám si říkám, ţe media jsou v rukou destruktivních sil. Ty tedy budou zkoušet 
představovat sami sebe jako “dobro”  a soupeře, kteří jsou pro lidstvo skutečně nutní, jako ty 
“zlé”. Na základě těchto myšlenek si osobně říkám:  “Člověk musí pouze to všechno, co se v 
masových mediích obzvláště propaguje, otočit a v hrubých rysech hledat pravdu. 
Přinejmenším je vidět směr, kam to jde. Oběti jsou pachatelé a osvoboditelé jsou popravčí.” 
Zkuste si to pro sebe jednou sami! 
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666   Četl jste trilogii Iluminátů od Shea/Wilsona? Tyto knihy jsou již 

skutečně staré, ale Vy z nich získáváte mnoho pro Vaši knihu. Kolik fikce je 
podle Vašeho názoru v této trilogii? 

 
 

olik z toho je fikce, je těţké říci. Ale můj názor na to není tak důleţitý. Trilogie ukazuje 
přinejmenším principy těchto kruhů, coţ je velmi důleţité. Robert Anton Wilson je také 
“Wilson”, jeden z členů velké kouzelnické rodiny Skotska a tím má přístup do kruhů, 

ve kterých tyto informace nejsou ţádným tajemstvím. Přece psal právě v románové formě, 
aby nemohly být jeho knihy z trhu vytlačeny (zakázány). (Kromě toho byl zmíněn i L. Ron 
Hubbard45, zakladatel  “Church of Scientology” další “Wilson” ze stejného klanu. Otec L.Rona 
Hubbarda byl do rodiny Hubbardů adoptován, ale byl rozený Wilson a tím se také spoléhal 
na magii.). Osobně se mi “Trilogie Illuminátů” vůbec nelíbí, protoţe tyto knihy jsou proloţeny 
nejlevnější pornografií, coţ kazí téma a energii těchto knih, kterou to má přinášet. 

 
Jak jiţ bylo dříve napsáno, můţe se tato kniha číst také energeticky a spíše vystopovat 

mezi řádky, kam chtěl pisatel směrovat, neţ co napsal. Kniha (materie) je skrytá energie  
autora, jeho cítění, jeho myšlení, jeho energetický kód, jeho aura, jeho magnetické pole jsou 
s jeho “ovocem” spojeny, tedy s tím co skrze něho vzniklo. Je tak moţné vypátrat, zda autor 
pociťoval během toho co, něco psal, nenávist nebo lásku. A toto ovoce má také vliv na 
čtenáře. 

 
 

No přeřaďme na druhou rychlost!  

 

                                                           
45 bliţší podrobnosti v kapitole 8 

K 
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777        Můžete ještě něco navíc uvést k působení  “loží” ve spojení s 

Ilumináty? 

 
“....existuje síla tak organizovaná a tak subtilní a tak perfektně vším protkaná, že je 
lepší vůbec nepřemýšlet nad tím, co by proti ní mohl člověk dělat.”  
     prezident Woodrow Wilson 
 

idské dějiny jsou  protkány pověstmi o tajných společnostech, zprávami o “radách 
starších” nebo “knězích”, kteří hlídali zakázané vědění starých civilizací po staletí a 

tisíciletí. O prominentech, kteří se scházeli na tajných místech a rozhodovali o budoucnosti 
civilizací a národů, jsou záznamy v písemnostech všech národů. 

 Pomineme-li Lemurii a Atlantis, potopené kontinenty s vysokou kulturou, je nejstarší mně  
známá pozemská tajná společnost  “Bratrstvo hada”  nebo  také “Bratrstvo draka”, dodnes 
ještě existující pod různými názvy. “Bratrstvo hada” si dalo za úkol osvojit si “tajemství 
věčnosti”, vzhledem k Luciferovi - přinášejícímu nebo poskytujícímu světlo -  jako jedinému a 
pravému bohu. “Vševidoucí oko” nad pyramidou na dolarové bankovce je okem tohoto boha 
nebo okem Lucifera. Vševidoucí oko je také nejdůleţitějším symbolem Illuminátů. Proč to 
hned uvidíme. 

Uţ lidé popsaní ve Starém zákonu, měli v průběhu svého ţivota podle zpráv z  Bible, 
Talmudu,  Gilgamešova eposu, řecké mytologie nebo i jiné staré tradice  přímý kontakt z 
“bohem”, respektive s “bohy”, kteří sestoupili s nebe, hovořili s vyvolenými a znovu vystoupili 
zpět. 

To, ţe starozákonní bůh nikdy nebyl jediný, ale vţdy se jednalo o  několika bohů, zjistíme, 
kdyţ si procházíme sumerské texty, také například podle Starého zákona měli bohové stvořit 
člověka. I řekl Bůh: 

 "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.” (1. kniha Mojţíšova 1:26)46 
 

Aha! Bohové vidí lidi jako sobě podobné. Uvidíme jak naši “bohové” ve svém “stvoření” 
postupovali. Příkladně to znamená:  
“I nechal Hospodin Bůh upadnout člověka do hlubokého spánku a on usnul. I vzal jedno jeho 
ţebro a uzavřel toto místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z ţebra, které vzal člověku ţenu a 
přivedl ji k němu”. (1. kniha Mojţíšova 2:21-22) 

To se velmi silně podobá narkóze nebo operaci a genovému experimentu.  
A otevřeně řečeno toto šlechtění se “bohům” povedlo.  
"A kdyţ se lidé počali na zemi mnoţit a rodily se jim dcery, uviděli SYNOVÉ BOŢÍ , jak 

půvabné jsou dcery lidské, a brali si ţeny všechny, jichţ se jim zachtělo. Hospodin (Jahve) 
však řekl: " Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat. Vţdyť je jen  tělo (maso).  
Ať je jeho dnů sto dvacet let.” Za oněch dnů, kdy synové boţští vcházeli k dcerám lidským a 
ty jim rodily, objevili se na zemi obři, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, muţové 
pověstní. 47 (1 kniha. Mojţíšova 6:1-4) 

Bohové nebyly ţádní opovrhovatelé poţitků a vášnivě rádi “mlsali” na pozemských 
ţenách.  S výrokem, ţe: “.... neboť také člověk je z masa”  je velmi zřejmé, ţe tito bohové 
nebyly ţádné nadpozemské bytosti, ale velice fyzické bytosti, neboť jinak by také nemohli 
oplodňovat pozemské dcery. 

Někdy byly také pozemšťané od “bohů” evakuováni, jako např. Henoch:  
“ "Ve věku sto šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma. A chodil Henoch s bohem. A 

poté co zplodil Metuzaléma, ţil 300 roků a zplodil syny a dcery. Všech dnů Henochových 

                                                           
46

 v následujících citacích z Bible jsem se nedrţel doslovného překladu, ale pouţil jsem konkrétní citaci 

z českého překladu Bible,  
47

 Odstavec dále pokračuje: „…I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zvůle člověka a že každý výtvor jeho 

mysli i srdce je  v každé chvíli zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci.“ 
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bylo tři sta šedesát pět let. A protoţe chodil s bohem, a nebylo ho a jiţ nebyl nikdy spatřen” 
(1 kniha Mojţíšova 5:21-24)48. 

Bohové se starali o své chráněnce, lidi. Stojí psáno, ţe “vševidoucí oko” hlídalo lidi.  Tedy 
tenkrát lidé viděli něco, co mělo vnější formu oka, moţná také mrak nebo “radar”, který jim 
dal světlo, a sem tam také zakročil, kdyţ jejich chráněnci měli těţkosti, aby tím také potvrdil 
svou moc, ale toto “oko” je sledovalo stále. 

“ A Hospodin (Jahve ) šel před nimi ve dne v sloupu mračném, a tak je vedl správnou 
cestou a v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, aby mohli putovat dnem i nocí. Nikdy 
neopustil lid sloup mračný ve dne a  sloup ohnivý v noci” (2 kniha Mojţíšova 13:21-23) 

“Ohnivý sloup” bychom dnes asi označili jako zář světlometu. 
Takových “mraků” přiletělo tehdy zářit celé mnoţství.   
"Tu se zvedl Boţí posel, který šel před izraelským táborem a šel teď  za nimi. Mračný 

sloup se před nimi totiţ zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský.” 
(2. kniha Mojţíšova 15:19-20) nebo 
"Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin (Jahve) ze sloupu ohnivého a mračného na egyptský 
tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, ţe se uvolnila kola jejich vozů, takţe je 
stěţí mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: "Utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti 
Egyptu Hospodin.” (2. kniha Mojţíšova 14:24-25) 

  Nebo jak se setkal Mojţíš s Jahvem:  
“ A Hospodin (Jahve) řekl “Dívej, chci k Tobě přijít v hustém mraku ..... 
 

"Kdyţ nadešel třetí den a  nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se , na hoře byl těţký oblak a 
zazněl pronikavý zvuk polnice, Všechen lid, který byl v táboře se třásl. Mojţíš vyvedl lid z 
tábora vstříc Bohu a zastavil se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla  zahalena  kouřem, 
protoţe Hospodin (Jahve) na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se 
silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojţíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal.” (2. kniha 

Mojţíšova 19:16-19) 
 
"Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, 

chvěl se a zůstal stát opodál.” (2. kniha Mojţíšova 20:18) 
 

"Mojţíš tedy vstoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře 
Sinaji a oblak ji překrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal  Hospodin (Jahve) na Mojţíše 
zprostřed oblaku. Hospodinova sláva  se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na 
vrcholku hory. Mojţíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní 
a čtyřicet nocí.” (2. kniha  Mojţíšova 34:5) 

"Kdykoli se oblak z příbytků zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliţe se 
oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne 
a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích 
po dobu putování.” (2. kniha Mojţíšova 40:36-38) 

Další místa najdete v 5.knize Mojţíšově 4:32-40, 5:4-5. 
Takové “vměšování” bohů najdeme v 1. knize Mojţíšově 20:24:  
 
"Hospodin (Jahve) začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to 

bylo a zničil města  a celou krajinu a všechny obyvatele měst a vše co na zemi vyrostlo"  A 
Lotova ţena se podívala zpět a proměnila se v solný sloup.”   

Také toto místo je celkem srozumitelné. Svrţení bomby s nukleární náplní - proto ty solné 

                                                           
48

 pozn. překladatele – v intencích úvah autora, by stál za zamyšlení i Henochův věk. Lidé se tehdy, podle 

uvedeného textu, doţívali 120 let, ale Henoch 365 let. Proč? Henoch chodil s bohem…. Pokud skutečně Henoch 

„chodil“ – cestoval s bohem – podnikal meziplanetární lépe řečeno mezihvězdné lety tj. cestoval rychlostmi, 

které se řádově blíţili rychlosti světla, musel by u něj projevit podle Einsteinovi teorie relativity tzv. „paradox 

dvojčat“. Tzn. ţe čas strávený na palubě vesmírné lodi by plynul pomaleji neţ pozemský, v očích pozemských 

pozorovatelů by tedy pomaleji stárnul, jinak řečeno doţil by se v očích svých současníků vyššího věku. 
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sloupy. (Po svrţení atomové bomby se u obětí vlivem teploty odpaří tělesné tekutiny a 
zůstanou pouze krystaly solí. Při dotyku se mrtvoly rozpadají.) 

Hořící trnitý keř by mohl být elektrickým světlem, laserem, světlometem shora nebo snad 
mimozemšťanem s kapesní lampou. 

Dávní hebrejští očití svědci na základě kterých tyto popisy ( mraky, ohnivé sloupy, kouř a 
dunění) vznikly, nemohli vidět Jahveho-El Schaddaie zblízka. V Bibli stojí, ţe nikdo s 
vyjimkou Mojţíše a několika vybraných vůdců se nesměl přiblíţit k Jahveho přistání na 
vrcholu hory. Jahve hrozil, ţe zabije kaţdého, kdo se o to pokusí. Na počátku Bible jsou jen 
takové popisy Jahveho, jak Jahveho viděli očití svědkové z dálky. Teprve  mnohem později 
se mohl skutečně nejznámější prorok Bible Ezechiel, Jahvemu přiblíţit a podrobněji jej 
popsat. Ezechielův popis Jahveho je pravděpodobně i v UFO literatuře nejčastěji citovanou 
částí. Jeho detailní zpráva o podivuhodných letajících objektech vedla k přílišnému mnoţství 
spekulací, ţe sám nakladatel, který vydal Bibli, Tyndale House, nadepsal svou předmluvu ke 
knize “Ezechiel”  “Vyschlé kosti a létající talíře?”  I přes nebezpečí, ţe budu některé čtenáře 
nudit s dalším opakováním Ezechielovi nejznámější verze, budu ji na tomto místě pro 
všechny ostatní, kteří ji neznají, ještě jednou opakovat: 

 
"Třicátého roku ve čtyřicátém  měsíci, pátého dne  toho měsíce, kdyţ jsem byl mezi 

přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a viděl jsem boţí tvář. Pátého dne toho 
měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakina, událo  se slovo Hospodinovo ke knězi 
Ezechielovi, synu Buziho, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula 
Hospodinova ruka. 
  Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo 
něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo 
cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Kaţdá z nich měla 
čtyři tváře a kaţdá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, 
jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské,  a to pod křídly na čtyřech stranách měly po 
čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, 
kaţdá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly 
všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře 
orlí. 
  Takové  byly jejich tváře, jejich křídla byla rozepjata vzhůru. Kaţdá se přimykala dvěma 
křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla. Kaţdá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle 
toho, kam je vedl duch, při chůzi se neotáčely. Svým vzhledem se ty bytosti podobaly 
hořícímu řeřavém uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, 
totiţ z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takţe  vypadaly jako 
blýskavice. 
  Kdyţ jsem na ty bytosti hleděl, hle na zemi u těch bytosti, před kaţdou z těch čtyř, bylo po 
jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto: třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři se 
sobě podobala; jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako  by bylo kolo uvnitř kola. Kdyţ 
jela, mohla jet na všechny čtyři strany a  při jízdě nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a 
šla  z nich bázeň;  ta čtyři kola  měla loukotě kolem dokola plné očí. Kdyţ se bytosti 
pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a kdyţ se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i 
kola. Kam je vedl duch, tam šly, tam vedl duch i kola; vznášela se spolu s nimi, neboť duch 
bytostí byl v kolech. Kdyţ ony šly, jela, kdyţ se ony zastavily, stála, a kdyţ se ony vznášely 
nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. 
  Nad hlavami bytostí bylo cosi  podobného klenbě jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého 
nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou pak byla jejich křídla vztaţena jedno k druhému; 
kaţdá bytost měla dvě křídla, jimiţ přikrývala, jimiţ přikrývala své tělo. Slyšel jsem zvuk 
jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, kdyţ se pohybovaly; bylo to 
jako  hřmění, jako zvuk válečného tábora; kdyţ stály, svěsily křídla.” (Ezechiel 1:1-24)49 
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 odstavec dále pokračuje  - „Zvuk se šířil svrchu nad klenbou, kterou měly nad hlavou; když stály, svěsily 

křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu, 
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Prvá část Ezechielovi vize upomíná na dřívější biblické popisy „Jahveho” pohyblivý ohnivý 
objekt, na nebi se šířící kouř a hřmění. Kdyţ se objekt přiblíţil, mohl Ezechiel poznat, ţe byl z 
kovu. U objektu se objevilo několik bytostí, které vypadali jako lidé a zřejmě nosili kovové 
vysoké boty a ornamenty krášlené helmy. Jejich “křídla” byly navléknuté přístroje, které 
způsobovaly rachotivý hluk a umoţňovali jim létat. Jejich hlavy byly zakryté sklem nebo 
něčím transparentním, na čem se zrcadlilo nebe (helmy astronautů). A nacházely se zřejmě 
v nějaké formě okrouhlého vozidla nebo ve vozidle z koly, něco na způsob “měsíčního auta”.  
Nejpozději zde se stává jasné, ţe Jahve nebyl ţádná nejvyšší bytost nebo dokonce satan, 
nýbrţ právě tým mimozemšťanů s technickým vybavením, které obyvatelům země 
“namluvilo”, ţe se jedná o bohy. K tomu jim slouţili jejich létající stroje. 

  
Nevím, zda máte stejné mínění jako já, ale se zřetelem k “vševidoucímu oku” v pyramidě a 

popisům v bibli docházím vţdy znovu k závěru - “vševidoucí oko” můţe být jen UFO! 

ypadá to tedy tak, ţe zde nějaká mimozemská rasa komunikovala s Hebrejci, řídila je 
podle svých cílů a nechala je, jako lehce věřící a poddajné nástroje, vybojovat pro sebe 
teritorium. Pokud pozorujeme tuto věc hlouběji, zjistíme, ţe stojí opětovně psáno, ţe 

bohové mezi sebou vedli války. V Gilgamešově eposu, v řecké mytologii a na sumerských 
klínopisných deskách je to docela zřejmé. V Bibli najdeme válku mezi Elohimi a Nephilimi. 
Vypadá to téměř tak, ţe tehdy různé mimozemské rasy měly kontakty s různými národy a 
tyto národy nechaly vést proti sobě války a aby díky této pomoci ovládnuli teritorium Země - 
otevřeně s cílem, Zemi pomalu, ale jistě opanovat. 

Vypadá to skutečně jednoznačně, ţe zde jsou různé mimozemské rasy.  Láskyplné, lidi 
podporující, a válečné, lidi vykořisťující a zotročující. Destruktivní a zotročující 
mimozemšťané s pomocí starozákonního “boha” jsou reprezentováni  Jahvem - El 
Schaddaiem, který chtěl lidstvo drţet po věčné časy jako otroky.  To se stane velmi silně 
zřejmým při stavbě babylonské věţe:  

 
“ I byl celý svět jednotný v řeči i v činech. Kdyţ táhli na východ, našli rovinu v kraji Sineár a 

tam se usídlili. A hovořili vespolek:  Nuţe nadělejme cihel a důkladně je vypalme! - a vzali 
cihly jako kámen a asfalt jako maltu a hovoříce: Nuţe postavme město a věţ, jejíţ vrchol 
dosáhne nebes, abychom si udělali jméno, neboť jinak budeme rozprášeni po všech zemích. 
I sestoupil  Hospodin (Jahve) dolů, zhlédl město a věţ, kterou lidské děti postavili. A 
Hospodin (Jahve) řekl: Vidím, to je jeden lid a všichni mají jednu řeč. A to je začátek jejich 
konání, a pak nebudou chtíti ustoupit od ničeho co si předsevzali učinit. Nuţe sestoupíme  
dolů a tam popleteme jejich řeč tak, aby nikdo nerozuměl jiné řeči. Tak je rozptýlil pán 
(Jahve) odtud do všech zemí tak, ţe museli přestat se stavbou  města.”.   

(1. kniha Mojţíšova 11:1-9) 
Zajímavé, není pravda? Pročpak  nechtěl Jahve, aby lidé dělali jediné JMÉNO? Slovo 

“JMÉNO” je překladem starého slova “shem” Podle Zecharia Sitchina (“Dvanáctá planeta”) 
bylo slovo “shem” špatně přeloţeno. “Shem” se vyvinulo ze “shamah”, a to znamená “ to co 
vstoupá vzhůru”. Takzvané Shemy dávných dob byly obelisky, které byly široce rozšířeny v 
mnohých starých kulturách. Jako model pro obelisky slouţily dopravní prostředky ve tvaru 
raket ve kterých měli přiletět bohové. 

Slovo “Shem” , “to, co jde vzhůru” zde představuje raketu. Babyloňané tedy chtěli zjevně 
postavit raketu a věţ k tomu byla stavěna jako startovací rampa. Je docela jasné, ţe 
“bohové” nechtěli, aby jejich otroci sami létali  těmito létajícími tělesy. Tito bohové byli 

                                                                                                                                                                                     

a na té podobě trůnu nahoře na něm, bylo cosi , co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý 

vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i  okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od 

toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící záři dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za 

deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled  a  podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, 

padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího“ 

V 
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všechno jiné, neţ blahosklonní a ten, který bojoval proti bohům zotročujícím lidi, byl “had”.  
Byla tato osoba Zlo nebo Dobro? 

 
Pro mne, který je jiţ velmi mnoho let intenzivně zaujatý tématikou UFO, to vypadá celkem 

jednoznačně, ţe se v případě symbolu Illuminátů - “Vševidoucího oka” (UFO) jedná  o 
symbolické znázornění mimozemské rasy, která uzavřela s Illumináty smlouvu, o jejich 
vedení na cestě k světové samovládě, která má přivést svět pod nadvládu této mimozemské 
rasy. - tedy Illumináti jsou nástrojem těchto mimozemšťanů, popřípadě tito mimozemšťané 
jsou osobními vůdci Illuminátů. Přál bych si na konci této knihy dojít aţ tak daleko, aby se 
potvrdilo, ţe tito Illumináti-mimozemšťané nazývaní “stráţci”, mají sídlo ve švýcarských 
Alpách, kde přímo komunikují s nejuţším kruhem skupiny Bilderberger. 

Principy této mimozemské rasy a jejich nařízení Illuminátům (hebrejský krevní svazek) 
najdeme v Talmudu a také ve Starém zákoně. Proto také nesmí být Talmud přeloţen do 
jiných řečí, aby tím goy-národy neprohlédli. Přesto budeme sledovat později některé výňatky 
z Talmudu, které nám ukáţí, co “Jahve” svým chráněncům nalil do hlav. 

I kdyţ to, co jsem zde tvrdil, jsou jen jiskry ve kterých se měla skrývat pravda , musíme  
pro to najít také nějaké důkazy a odkazy.  Přejme si tedy vyrazit jiţ na pátrání po těchto 
důkazech. 

Na tomto místě by jsme měli ještě jednou sledovat zprávy na sumerských klínopisných 
deskách, která popisují poměrně přesně události v tomto koutě Země. Po pátrání Zecharia 
Sitchina (“Dvanáctá planeta”) byli “Annunaki” - “Ti, kteří přišli z nebes”, mimozemšťané z 
jedné ještě neobjevené nebo lépe řečeno autoritami jiţ objevené, přesto před veřejností 
zamlčené další planety naší sluneční soustavy, která obíhá naše slunce na oběţné dráze 
jednou za 3600 let. 

Podle sumerských tabulek  přistáli Annunaki (Nephilimové) před cca 450.000 lety poprvé 
na Zemi, aby zachránili svou planetu. A to sice těţit zlato a jiné suroviny, které potřebovali 
pro svou atmosféru, neboť jim bylo líto těţit prostřednictvím vlastních rukou, experimentovali 
s genetickou manipulací na samicích Hominidů rodu HOMO SAPIENS ( před cca 350.000 
lety). Země dvou řek50 byla tudíţ jejich první kolonie. (Já osobně věřím, ţe se zde jednalo 
pouze o jednu z různých ras Homo sapiens, které dnes nalézáme na Zemi, tedy nikoliv o 
lidské pokolení. S vysokou pravděpodobností je to rasa, která je dnes usídlena na Blízkém 
východě). 

 Podle klínopisných desek se připisuje “vytvoření” Homo sapiens především “bohu”,  EA.  
EA měl být synem krále těchto mimozemšťanů, který, jak se zdá, vládl z jiné planety 
obrovské říši mimozemšťanů. Princ EA byl známý pod svým titulem EN.KI, to znamená “pán 
nebo vévoda Země”. Podle starých sumerských textů nebyl EAův titul přesto tak úplně 
výstiţný, neboť měl své panství v široké části planety ztratit prostřednictvím svého 
nevlastního bratra ENLILa, během  nekonečného soupeření a intrik, které páni této 
mimozemské civilizace stále vedli z poţadavků brát. Princi EAovi bude připsáno nejen 
“vytvoření lidstva”, nýbrţ mnoţství další práce. On měl vysušit močály u Perského zálivu a 
nahradil je plodnými poli, stavěl hráze a lodě a byl dobrým vědcem.  Vytvořením  Homo 
Sapiens potvrdil, ţe rozuměl i něčemu z genové technologie, ale podle klínopisných tabulek 
to nemělo proběhnout bez vedlejších pokusů. To znamená, ţe dal “ţivot” mnoţství různých 
mutantů. 

A přece co je zde pro nás velmi důleţité, ţe měl být by při svém tvoření plný dobra. Podle 
mezopotámských textů se EA představuje jako někdo, kdo se ujal nového zemského rodu v 
radě mimozemšťanů. On povstal proti mnoha ukrutnostem, které ostatní mimozemšťané, 
mezi jinými i jeho nevlastní bratr ENLIL, lidem uloţili. Z klínopisných desek vyplývá, ţe 
nechtěl lidi jako otroky, ale přesto byl v této věci ostatními přehlasován. S lidmi, kteří pro své 
pány nebyli dále vhodní jako taţná zvířata, jejich páni krutě zacházeli. (Tak jako například 
bílí Američané jednali s černými a jak se částečně stále děje). Desky hovoří  hladomorech, 
nemocích a o tom, co dnes označujeme jako biologickou válku. Kdyţ toto vraţdění lidí, 
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 Země dvou řek – ve starověku tak byla nazývána oblast mezi Tigridem a Eufratem 
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nepřineslo ţádný dostatečný úbytek lidského obyvatelstva, usnesli se, ţe lidé budou 
vymazáni pomocí velké světové potopy. 

Dnes potvrzují mnozí archeologové, ţe na Blízkém východě došlo před tisíciletími 
k potopě, která se podle jiţ zmíněných pramenů opakovaně nachází i v mýtech 
severoamerických indiánů. Podle mezopotámských textů vyprávěl EA Mezopotámci jménem 
Utnapištim o plánu ostatních mimozemšťanů a naučil ho jak postavit loď a vyplout s trochou 
zlata, jeho rodinou, dobytkem, několika řemeslníky a divokými zvířaty na moře.  

Tento příběh o Noeovi pochází, jako mnoho dalších příběhů  Starého zákona, z 
předcházejících starých mezopotámských textů. Hebrejci pouze změnili jména a z mnoha 
“bohů” se stal jeden “bůh” ţidovského náboţenství. 

 
Mezi všemi zvířaty, které lidi nalodili, nebylo ţádné tak markantní a významné jako had, a 

to sice proto, protoţe had byl symbolem skupiny, která v dřívějších kulturách obou hemisfér 
získala velký vliv. U této skupiny se jednalo o bratrstvo vzdělaných, kteří se zavázali 
k rozšiřování duchovních poznatků a dosaţení duchovní svobody, “Bratrstvo hada”. Bojovali 
proti zotročování duchovních bytostí a pokusili se osvobodit lidstvo z poddanství 
mimozemšťanů. (Předbiblické slovo pro hada je nahash a je odvozeno ze slovního kmene 
NHSH a znamená “rozluštit, zjistit”). Zakladatelem “Bratrstva hada” byl buřičský, ale přesto 
konstruktivní kníţe EA. V textech se uvádí, ţe EA a jeho otec ANU ovládali rozsáhlé  mravní 
a duchovní vzdělání a bylo to právě toto vědění, které se bylo později symbolizováno 
v biblickém příběhu o Adamovi a Evě.  EA byl označen jako viník, který člověku předal 
vědění o jeho původu, jeho stvoření (mimozemšťany) a o jeho volnosti a pomohl mu 
k duchovní svobodě. V zahradě E.DIN, v ovocné plantáţi Annunakiů (Nephilimů), kde 
pracovali někteří otroci Homo sapiens, bylo zakázáno jíst z jednoho určitého stromu – stromu 
poznání. Poţívání jeho plodů, zde se pravděpodobně jedná o drogu rozšiřující a ovlivňující 
vědomí a z něho pocházející poznatky, měly velmi důleţitý význam, neboť tím povstala pro 
lidi moţnost se rozmnoţovat. Aţ do té doby byli lidé jen hybridi, kříţenci dvou různých ras, 
neplodní jako všichni hybridi. Sitchin ze sumerských textů vyvozuje, ţe nás lze vidět jako 
směs Nephlima a tvora Homo Erectus, předchůdce Homo Sapiens. Přirozeně nebyli 
Annunakiové – Nephilimové z našeho rozmnoţování nijak zvlášť nadšení, neboť nechtěli 
v ţádném případě ztratit kontrolu ve svém experimentu. Vědění, které tehdejší lidé díky 
pojídání ovoce dosáhli, nebylo vědeckého typu, byl to poznatek plození, moţnost jak ze 
sterilních hybridů vyvinout rasu schopnou rozmnoţování. To velmi rozlobilo Annunakie, a 
došlo k vyhnání lidí ze zahrady E.DIN. EA, který umoţnil otrokům, aby se stali novou rasou 
tím, ţe je přemluvil k pojídání ovoce, se tím vzepřel, nikoliv jak je popsáno v Bibli, proti bohu, 
ale proti krutému jednání mimozemských “bohů”, popřípadě proti svému otci, králi 
mimozemšťanů. 

Přes všechny jejich očividně dobré úmysly nepodařilo se bez pochyb legendárnímu EAovi 
a dávnému Bratrstvu hada, aby lidi osvobodili. V mezopotámských deskách stojí, ţe “Hadi” 
(Bratrstvo hada) byli velmi rychle přemoţeni od jiných odštěpených skupin vládnoucích 
mimozemšťanů a EA byl vyhnán na Zemi a od svých protivníků byl od základu očerněn, aby 
bylo jisté, ţe jiţ mezi lidmi nikdy nenajde následovníky. EAův titul byl z “kníţete Země” 
změněn na “kníţete temnot” a byl nazýván dalšími strašnými příjmeními, jako ďábel, satan 
atd…..Představovali ho jako smrtelného nepřítele vyšších bytostí, v tomto případě jeho otce, 
velitele hvězdné lodi, ale z pohledu obyvatel Země, jejich stvořitele (coţ se také tak docela 
nezdařilo). Učilo se, ţe vše špatné na světě pochází od něho a ţe chtěl lidi pouze duševně 
zotročit. 

Podle tohoto hlediska byl vlastně “dobrý” představován jako “špatný”, tak jako Jeţíš učil 
lásce, a přesto byl pro ţidovské velekněze smrtelným nepřítelem, kterého nechali ukřiţovat 
neboť učinil jejich skutky veřejnými.  Illumináti mezitím vţdy dosáhli toho, aby byla pravda tak 
otočena, ţe ti “dobří” byli potrestáni a ti “špatní” byli ţádáni o pomoc (viz. Válka v zálivu a 
Bush a Hussein). 

 



Jan van Helsing – Tajné společnosti II  

 1. verze překladu – originál kapitola 1-9, str. 1 –77 

 

 32 

vrzení, ţe naše planeta je jedna z těch, kterou navštívili  různé ţivotní formy z hlubin 
vesmíru, aby zde vytvořili ţivot a potom ji zase opustili, je všechno jiné neţ “širokou 

veřejností přijímané”. Řecká mytologie nám vypráví o bozích, kteří ţili na Olympu a 
především o Hermovi, poslu bohů, který přilétal z nebe se svým boţským vozem.  
Havajský Hula-Hula-Song popisuje například, jak přistála kosmická loď na velkém vulkánu 
“Maunakea” na Big Islandu a nejodváţnější z bojovníků vystoupili vzhůru k této lodi, spojili se 
s ţenou, která s ní vyšla a z toho povstala dnešní havajská rasa.  

Mayové a Hopiové nás zpravují o tom, ţe přišli z Plejád. Ţe měli nejprve ţít na jednom 
kontinentu, který se nacházel v Atlantiku, který se ale později propadl a oni nejdříve přeţili 
v podzemních městech, dříve neţ se usídlili na severoamerickém a také na jihoamerickém 
kontinentu.  

Australští Aboriginesové vyprávějí, ţe také u nich měl přistát před dlouhým časem 
vesmírný koráb, jehoţ cestující je učili spirituální vědomosti a také bumerang jim zde měli 
nechat.  V africkém Mali ţijící kmen Dogonů má jiţ přes 700 let mimořádně zajímavé 
vědomosti, které získal NASA51 teprve v roce 1970 a to jen na základě pokrokové satelitní 
techniky. Dogonové tvrdí jiţ 700 let, ţe Sírius, vlevo dole pod pásem Orionu, má další malou 
hvězdu, která tuto obíhá jednou za 50 let a skládá se z nejhustějšího materiálu vesmíru. 
Neboť ji nebylo moţné, s pomocí našich teleskopů vyhledat, povaţovali etnografové tyto 
údaje za mýtus. V roce 1970 se zaměřil jeden teleskop do vesmíru a konečně objevil trpasličí 
hvězdu, která byla se svými 55 kg na kubický centimetr neuvěřitelně těţká a obíhala Sírius 
jednou za 50,1 roku. Kdyţ navštívili vědci Dogony, aby zjistili odkud to věděli, vyprávěli 
Dogoni, ţe před 700 lety přistálo UFO, toto přistání vytvořilo obrovský kráter, který se naplnil 
vodou a bytosti, které vypadali jako delfíni, vyskákali do jezera, připlavali ke břehu a 
vyprávěli Dogonům o tajemstvích vesmíru. Podle zpráv delfínů ţijí na Síriu dvě různé rasy, 
jednou je delfíní-rasa a druhou ti, které dnes označujeme jako Homo Sapiens, jsou však 
vysocí aţ 4 metry. 

Aztékové vypráví podobný příběh. Podle tohoto vyprávění přiletěli před čtyřmi tisíciletími 
létající talíře k jezeru Titicaca52, delfíni vyskákali z disků do jezera plavali ke břehu a 
vyprávěli ten samý příběh, jako u Dogonů. 

Podle výkladu vědeckého světa (jím zkontrolovaného)  se nám vkrádá víra, ţe dějiny 
lidské civilizace se započali před 3800 roky v sumerské říši. Před tím existovali jen vlasatí 
divoši a barbaři. Existuje však několik háčků. Například Sfinga je datována svým stářím 2500 
let před Kristem, kdyţ byl faraonem Cheofrem schválen její stavitel.  A přece naprosto 
jednoznačně potvrdili matematik a orientalista R.A.Schwaller, stejně  jako egyptolog John 
Anthony West, ţe vzorky eroze na Sfinze se mohli objevit pouze působením vody. Těmito 
průzkumy se dokázalo, ţe erozivní vzorky prokazatelně nebyly způsobeny prostřednictvím 
písku a větru, nýbrţ asi 70 centimetrů hlubokou tekoucí vodou. West tak mohl vypočítat, ţe 
Sfinga musela nejméně 1000 let vystavena konstantním proudům deště a jen tak se mohly 
objevit tyto jedinečné vzorky eroze.  

Tak stojí geologie v absolutním rozporu s archeologií. Sahara není stará více jak 7000 aţ 
9000 let, coţ znamená, ţe Sfinga by musela být stará přinejmenším 8000 aţ 10000 roků. 
Přesto podle našeho “odborného světa” nebyla v této krajině ţádná vysoce vyvinutá kultura a 
jiţ vůbec ţádná, která by mohla zhotovit něco takového jako Sfingu, jejíţ zbudování 
představuje i pro naši současnou techniku těţký problém. 

Opustili nás tito návštěvníci navţdy a na věčné časy nebo se zase vrátí? Mnozí z nich 
snad nikdy neodešli? Mají ţidovští vůdci snad stále ještě kontakt s Jahvem, tak jako dříve? 

 
Vypadá to otevřeně přinejmenším tak, ţe náboţenství hrálo vţdy důleţitou roli v jednání 

této organizace a komunikaci s “vyšší silou” vyuţívaly tyto skupiny jako základ svého konání. 
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  v tomto případě se autor zaměnil dvě rozdílné kulturní oblasti. V okolí jezera Titicaca v peruánských Andách 
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Podívejme se na Vatikán, který nechal ve jménu “boţím” vyvraţdit miliony lidí. 
 
Před tím neţ vstoupíme ještě hlouběji do děje, posuďme ještě jednou principy působení 

tajných společností,  
 

ajemství těchto lidí jsou od základu tak hluboká, ţe jen několik vyvolených a také dobře 
vzdělaných jim můţe rozumět a také vědět jak je pouţívat.  Tato skupinka vyuţívá tato 

tajemství jen k prospěchu lidstva. Přinejmenším platí to, co oni tvrdí. 
Odkud můţeme my zájemci jenom vědět, co tito lidé drţí v tajnosti, kdyţ je to přece tak 

střeţené? 
Za prvé se objevili u některých členů takových organizací problémy se svědomím a své 

vědomosti odkryli „Insaderům“53. Za druhé existují lidé, kteří byly propašováni z konstruktivní 
strany, aby nám předali své zkušenosti. K tomu přidejme osobní kontakty s „pozitivními“ 
mimozemšťany,  duchovními bytostmi, které naší planetu jiţ dlouho pozorují a přirozeně mají 
nejpřesnější zprávy o postupu těchto organizací. 

 
Je také velmi zajímavé pozorovat, jak je, většinou, kdyţ ne ve všech případech,  primitivní 

(prastarý) původ všech nejstarších členů takových tajných spolků. Ty jsou přehledně 
rozděleny do muţských a ţenských skupin. Ty muţské opětovně dominují v naší kulturní 
epoše. Je překvapující jak opětovně odráţí tento obraz,  vytváření většiny „civilizovaných“ 
tajných společností. To vţdy znovu znamená, ţe tyto tajné společnosti nepracují proti 
dnešnímu Etablishmentu54, ale pro něj. Ve skutečnosti je moţné říci, ţe elita tajných 
společností je Etablishment! 

Vypadá to tak, ţe tajné společnosti vţdy odráţejí mnohé fazety55 kaţdodenního ţivota. A  
ve všech případech lze vyhledat menšinu, na způsob elity, která mezi řadovými členy zvolí 
samu sebe a kterou lze nalézt nejen v tajných společnostech, ale i například v místním 
fotbalovém klubu a která má větší přehled nebo disponuje větší mocí, neţ zbytek. Tento 
výběr „zasvěcenců“, takzvaný  „vnitřní kruh“, je tou nejsilnější zbraní, alfou a omegou kaţdé 
tajné společnosti. Zde se ze všeho nejdříve odehrají všechna rozhodnutí, která budou dříve 
nebo později sdělena zbytku. Pro jistotu se v těchto tajných společnostech baví nebo 
komunikuje pomocí kódů, řečí symbolů, znamením rukou a hesel a dalších nástrojů. Takové 
rituály jsou prováděny v lidských organizacích stále. Dále se okolí předvádí vţdy plně 
proměnný základ existence nějakého takového svazku, který je vţdy jiný neţ ten skutečně 
reálný. Zda to bude spojení svobodných zednářů nebo mezinárodní spojení takzvaných 
Lions nebo Rotary klubů, které budou uváděny pouze ve spojení s pozitivním, sociálním 
chováním, v tom nečiní ţádný rozdíl. 

Doufám, ţe nejste přesvědčení, ţe dospělí muţi z nejvyšší rodů a kruhů a nejdůleţitějších 
jmen se pravidelně setkávají v tajnosti, proto aby na sebe pro zábavu navěsili róby a zástěry, 
aby přitom drţeli v ruce svíčky. 

George Bush leţel příkladně nahý v rakvi (jistě ne pro zábavu) s pásem kolem svého 
penisu a popisoval během tohoto rituálu své sexuální záţitky, kdyţ byl zasvěcován do řádu 
„Skull & Bones“56.  Jak jste se mezitím dozvěděli z první knihy, měl díky tomuto zasvěcení 
získat mnoţství peněz. 
 

Setkání v tajnosti znamená vţdy, ţe něco není určeno pro veřejnost. Logicky je otevřené 
předávání informací o uctívání Satana, kontaktech s mimozemšťany nebo touha po globální 
moci nebo jiných peněţních výhodách neprospěšné  pro získávání nových členů nebo 
vystupování na veřejnosti. 

Velmi důleţité je v takovýchto sdruţeních kamarádství mezi členy. Zprostředkovávat si 
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mezi sebou některé věci a tajemství, mělo vţdy pro lidi jisté kouzlo. A jistě kaţdý, kdo slouţil 
v bundeswehru pod šikanou velitele, zná ten pocit kamarádství a sounáleţitosti, který je 
sdílen těmi, kdo jsou pod drilem velitele. V případě zasvěcení jde také jen o ten jistý pocit 
elity. A důleţitým nástrojem kaţdé tajné společnosti je rituál a mýtus, který zasvěcení 
obklopuje. Tyto zasvěcovací rituály mají velmi důleţitý a hluboký význam pro kaţdého člena.  
Zasvěcení nabízí různé pro tajnou společnost důleţité funkce. Za prvé spojí zasvěcení 
skupinu osob na vyšším stupni a znovu ještě pevněji jednoho z druhým. Tato cíleně 
vyuţívaná zasvěcení, vyvolají u kaţdého jisté myšlenky a pocity, a ty budou výše 
postavenými docela cíleně vyuţívány, aby „nováčky“zelenáče řídili podle libosti. Zasvěcení 
spojuje zasvěcené jednoho s druhým v mysticismu. 

Tito takzvaní „ neophyté“57 dosahují potom díky zasvěcení do tajemství zvláštního 
statusu. Prastarý význam slova „neophyt“ pochází z významu „ opětovně vypěstován“ nebo 
„znovuzrozen“. Ve skutečnosti jsou zasvěcení pobídkou pro neophyty, aby dokázaly svou 
loajalitu vůči výše postaveným, a tím byli pro příště připuštěni mezi horní stupně. 

 
Cíle o které společnost usiluje se stanou s kaţdým novým zasvěcením silnější a 

působivější, ţe zasvěcovaný pak těmto cílům v denním ţivotě jiţ nemůţe uniknout.  To má 
za následek také změnu v politickém, náboţenském a sociálním postoji člena. Tyto změny 
jsou přirozeně vţdy v nejlepším zájmu vůdce loţe,  z vnitřního kruhu,  kterému tento cíl 
vyhovuje.  A nadřízení niţších stupňů vedou (nováčky)  tak, ţe ti nikdy netuší, kam jdou a 
kde všechno skončí. 

Tito vůdci jsou nazýváni „adepti“. To celé  můţe také znamenat, ţe se v rámci toho mají 
sjednotit postoje vojáků,  kterým se nedovoluje myslet. Pouze vykonávat rozkazy výše 
postavených. Výsledkem je v mnoha případech těţké poranění nebo dokonce smrt vojáka, 
z důvěry, ţe velitel správně rozhodl. 

Z pohledu zasvěcených je to celé dobrodruţství s dotekem mystiky, které je obohaceno 
rituály a tajnými symboly. Ti se cítí jako vnitřní účastník a v této víře budou také „horními“ 
utvrzováni. Nadále se bude vţdy dávat přednost, jen vzornému provádění rozkazů. 

Ze zorného úhlu vůdců nebo adeptů pozorujících z vnějšku, to neznamená přesto nic 
jiného neţ výběr, popřípadě hledání nejochotnějších a nejlépe řiditelných individuí pro jejich 
egoistické cíle.  Jestliţe je tedy někdo v roli podřízeného vojáka nebo vedeného člena lóţe,  
který odevzdal svou odpovědnost a předal ji vyššímu představenému, aby se cítil dobře, 
nezaslouţí si jistě ţádný soucit, také proto, ţe přitom pravděpodobně ztratil své fyzické tělo. 

 
Můţeme konstatovat: Čím vyšší stupeň jednotlivé loţe, tím méně osob se účastní. To 

neznamená, ţe by nebylo více osob způsobilých tohoto stupně dosáhnout, ale, ţe se koná 
nejpřísnější výběr v tom, kdo můţe být přijat do úzkého kruhu. Na nějakém místě je potom 
také dosaţeno bodu, ze kterého není více moţné postoupit vlastními silami dále, nýbrţ musí 
přijít pomocná ruka shora. Většina členů, většiny loţí nikdy nepřekročí tento bod a nepoznají 
také nikdy skutečné cíle a zájmy loţí nebo tajných společností. 

Ti členové, kteří zůstanou stát na tomto místě, slouţí jiţ jen jako nástroj pro základ 
politické a hospodářské moci,  kdyţ předtím přirozeně také nebyli nic jiného. Mezitím by si 
měl i ten poslední všimnout, ţe zasvěcení, jedno jakého druhu, je jen prostředkem k 
dosaţení  toho účelu, zjistit, komu věřit a komu ne.  

 
Pouţitelnou metodu, jak zjistit, zda by ţák mohl být adeptem nebo ne, je poplivání v 

křesťanských kruzích (vlastně antikřesťanský kříţ, protoţe je mimo harmonii – jedno rameno 
je delší neţ druhé. Negativní působení tohoto symbolu se nechá docela jednoduše 
přezkoušet  kineziologickým58 testem.). Odmítne-li to kandidát, gratulují mu představení a 
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řeknou mu :  “Učinil jsi správné rozhodnutí, opravdový adept by nemohl nikdy něco tak 
odporného udělat!“ 

Nově příchozí se bude přesto po dlouhém čase divit, ţe on nebo ona nepostoupil dále. 
Jestliţe by tedy přesto kandidát kříţ poplival, měl tím potvrdit své vědění o mystériích a 

byl by se jiţ brzy nalezl jako kandidát pro následující vyšší stupeň. 
Velkým tajemstvím například je, ţe náboţenství je vyuţíváno pouze jako nástroj na 

ovládání mas. 
Vědění a moudrost je opětovně JEDINÝM „bohem“ Illuminátů, díky kterému se člověk, 

podle tohoto názoru, sám stává bohem. Had a také drak jsou symbolem moudrosti. A 
Lucifer, nositel světla, je opětovně personifikací vědění, neboť on vědění přinesl. Světlo se 
také značí jako moudrost, viz. kartu tarotu59 zvanou „Eremit“60 na které drţí eremit v temnotě 
lucernu.  Toto světlo lucerny představuje vědění, které eremit má a moudrost, které dosáhl. 
To znamená, ţe eremit vzniká tím, ţe se stáhl zpět, kdyţ své vědění nemůţe nikomu sdělit. 
Nikdo mu jiţ nerozumí. Je to podobně jako s knihou „Tajné společnosti I“ . Četli jste ji a 
zprostředkovaně dostali určité vědění. Kdyţ o tom budete vyprávět Vašim kolegům, kteří tuto 
knihu ještě nečetli, budou se Vám, buď vysmívat nebo Vás povaţovat za blázna. Co se 
stane?  Stáhnete se automaticky zpět a v budoucnosti budete vybírat, s kým budete na toto 
téma hovořit, protoţe si jiţ nepřejete být nadále zraňováni a tak se stanete, díky svému 
vědění a bez moţnosti sdělit jej svému okolí, eremitem. 

Proto  je existence tajných společností tak srozumitelná, protoţe se zde setkávají osoby, 
které hovoří docela otevřeně k věci, a díky tomu jsou veřejností buď vysmíváni nebo 
dokonce potírány. 

 
Závoj mysticismu, který zakrývá tajné společnosti, jim tímto dopřává pověst, být 

abnormálním společenstvím nebo přinejmenším podivným shlukem lidí. Pokud přece budou 
tyto názory  převzaty většinou,  přestanou být naráz označováni jako „antisociálové“. Dobrým 
případem pro to by zde mohli být křesťanské kostely, které byly od časů římského panství 
označovány jako tajné společnosti.  A skutečně řídila „ otevřená, přátelská tajná společnost“ 
(Vatikán)  jistou dobu své existence téměř celý svět. 

 
Většina tajných společností se dnes zařazuje jako „antisociální“.  Věří se, ţe jejich vlastní 

zájmy neslouţí dobru většiny. A přesně to je v téměř všech případech jádro problému. Kdyby 
to tak nebylo, poznalo by se to na  plodech jejich činnosti. Tak je to také s Vatikánem, s dnes 
asi největším a nejhorším zločineckým syndikátem světa, který se denně koupe v krvi, 
Perfektně utajené! To nejlepší na celém příběhu je, ţe církevní křesťané své řezníky ještě 
platí. Podívejte, proč Illumináti mají názor, ţe jiní lidé nejsou nic víc neţ zvířata? Pro tyto lidi 
patří zvířata na jatka. 

 
Komunismus stejně jako fašismus jsou povaţovány v mnoha zemích za tajné společnosti 

a jsou právně stíhány. Také v Německu je to tak. Přece také kdyţ se veřejná existence 
fašistických stran zakáţe, je skutečně jasné, ţe se tito lidé setkávají v tajnosti. Můţe se 
vycházet také z toho, ţe jestliţe by byly cíle takových tajných společností k dobru všech, 
mohli by čestně vystoupit  na veřejnosti, neboť všichny by to potěšilo.   

Ale vţdy to není stejný případ.  „Černé slunce“, které si určilo jako úkol, ukončit panství 
Illuminátů, coţ by bylo k dobru všech, se nemohlo jistě vyjádřovat na veřejnosti. Také 
takzvané „ bílé loţe“ nemohli okamţitě otevřeně pracovat, protoţe by byly okamţitě od 
Illuminátů infiltrovány a tak potřeny. 

A přesto, ţe zákonnost téměř všech států, se proti těmto státům ve státě brání, nikdy se je 
nepodařilo odstranit. Příčinou je především  to, ţe  přáním kaţdého jednotlivce je stát se 
„vyvoleným“, který nemůţe být potřen ţádnou silou světa. A protoţe se většina necítí 
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dorostlá pro vlastní, individuální a ke svobodě vedoucí cestu, dávají přednost, jít cestou bez 
vlastní odpovědnosti a tím se vlastně nechávají ovládat. 

Jedním z nejdůleţitějších tajemství, které se má pochopit, pokud se chce porozumět 
mysteriu těchto lidí, je uvědomění, ţe tito členové věří, ţe na této planetě existuje pouze 
několik málo „skutečně zralých osobností“. A jsou o tom pevně přesvědčeni, ţe tito „vyvolení“ 
přirozeně patří výlučně k nim. 

 
Následující filosofie odráţí opět klasické hledisko tajné společnosti:  Je-li osobnost se 

silným intelektem konfrontována s problémem, jehoţ řešení vyţaduje schopnost rozsáhlých 
dovedností, zůstává netečná, aby zkusila v klidu řešit problém a mezitím sbírá o úloze fakta 
a hodnotí je.  „Nezralý“ je naproti tomu jiţ na počátku přetěţován těţkostmi zadaného úkolu. 

Prvý, kterého bychom mohli označit jako kvalifikovaného, aby řešil mysterium svého 
vlastního osudu, musí během toho jednat v očích Illuminátů se zbytkem lidstva jako se 
zvířaty  a  také tak o nich hovořit. Jinými slovy „nezralí lidé“ tedy devadesát devět  procent  
obyvatelstva Země jsou v očích Illuminátů srovnatelných se zvířaty, tak je s nimi také 
zacházeno. Musí být hnáni ve stádě a drţeni v kleci  (národy a státy), značkováni ţhavým 
ţelezem (laserové tetování = mark of the beast61), vykořisťovaní jako pracovní síla a tříděni 
jako srny v lese.  Jako jsou ovce závislé na ovčákovi, jsou lidé závislí na Illuminátech. 
Illumináti se cítí povoláni k tomu, aby podle svého ohraničeného myšlenkového schématu 
vedli lidstvo. Vybočí-li někdo ze stáda, musí být zahnán zpět, popřípadě eliminován. Tak 
jednoduché je schéma Illuminátů. 

 
lověk se schopným intelektem bude vyučován mystériím a bude zasvěcen do 
esoterických (vnitřních) duchovních mechanismů. Masa bude naproti tomu 

vyučována v exoterických (vnějších) interpretacích. 
Jeden příklad.  Vyvolený bude v pozadí zasvěcen do působení tajné vlády, do toho co se 

odehrává uvnitř v hloubce. Masy budou naopak vyučovány, ţe mají volit mezi kádry 
pravicových a levicových stran.  Tedy exoterickému, vnějšímu, na povrchu se 
odehrávajícímu a do vnějšku situovanému obrazu světa. 

Jiným příkladem by zde mohlo být léčení nemoci. Skutečný esoterik v pravém smyslu 
toho slova nevidí nemoc jako takovou, ale jako signál, jako varování před disharmonickým 
myšlením, cítěním a duchovnem. Tělo jako obraz duše ukazuje tuto disharmonii jako 
takzvanou nemoc, tedy disharmonii těla.  Při takzvaném duchovním léčení ( bez 
pozemského terapeuta), tedy léčení příčiny, tedy lidského ducha, tedy esoterické, ve vnitru 
se odehrávající léčení, bude tuto disharmonii poznávat a léčit, coţ se projeví jako změna 
cítění, myšlení, a jednání člověka (tedy léčení bez terapeutů, léčitelů ducha, praktických 
léčitelů, klasických lékařů, neboť také pomoc od praktického léčitele nebo duchovního 
léčitele představuje exoterické, z vnějšku tedy pomocí jiné osoby konající se léčení. Také 
léčení pomocí krystalů, manter, barev, přikládání rukou spadá do oboru exoteriky. Esoterika 
popisuje vnitřní procesy, změny z vnitřku ven. Zdůrazňuji to zde proto tak silně, protoţe 
málokteří lidé v tomto pojmu mají skutečně jasno, kdyţ jím kolem sebe velmi neomezeně  
mrskají. Těch několik, kteří se označují jako esoterikové nebo okultisté, jsou skutečně takoví. 
Většina pouze plave na této vlně, pobíhají kolem ve fialové nebo bílé, mají na krku krystaly a 
mumlají jakési mantry.  Jsou na poloviční cestě zůstat  zastrčeni ve formálním vnějším světě 
a tím by být přesně v protikladu k „esoterice“. 

Tuctový člověk jde naproti tomu ke klasickému lékaři a nechá si předepsat tabletky, které 
omezí bolesti a které nelze popsat, ani jako léčení, ani jako poznávání příčiny. Tím je to  tedy 
exoterické, čistě vnější konání, které se musí být dříve nebo později zhroutit. Přesto budou 
masy cíleně drţeny v ignoranství a pomocí masových médií přesvědčovány  o tom, ţe 
exoterický světový názor je ten jediný. „Kaţdému se stane podle jeho víry“ nemohu více neţ 
to zde opět citovat. 
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Během toho co budou masy, závislé na pěti vnějších smyslech a Illumináty 
kontrolovaných masových médiích, učebnicích a vědě, ještě utvrzovány ve své falešné víře, 
pozoruje několik vyvolených a poznává v trhlině mezi těmito frontami symbolický společný 
růst velké abstraktní pravdy. 

Ten, který je Illumináty zasvěcen komunikuje přímo s bohy (mimozemšťany), kteří zase 
naopak zpětně komunikují s ním. 

Masy obětují své ovce na oltáři a vidí naproti sobě kamenné a dřevěné tváře, které 
nemohou ani slyšet ani mluvit. Zasvěceným bude předáno vědění o skrytých tajemstvích a 
jsou „rozzářeni“ (budou naplnění věděním) a nám známí jako Illumináti,  „ stráţci tajemství 
odlivu a přílivu“. 

 
Tajemstvím Illuminátů a nejvyšších stupňů většiny jednotlivých loţí je znalost komunikace 

s mimozemšťany (a také s Jahvem). 
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888...       Má něco společného s touto věcí také „ Church of Scientology“ ? 

 

K tomu řeknu pouze „ vysoce zápalná látka“! 

 

ak jsem jiţ uvedl v „Tajných společnostech I“, byl Hubbard účasten na americkém MK 
Ultra-projektu, experimentu s kontrolou sebeuvědomování, to je však pouze povrchní 

část problému. My však chceme sledovat pravdivé pozadí scientologie. 

 

L. Ron Hubbard byl, jak jsem se jiţ krátce zmínil, jedním z „Wilsonů“, jeho otec byl 
adoptován rodinou Hubbardů, ale jmenoval se správně „Wilson“ a pocházel z jednoho z 
nejstarších skotských kouzelnických klanů. Jiné kouzelnické klany jsou např. Cameroni, 
Crowleyovi, a Parsonovi. Všechny tyto rodiny spolupracovali ve čtyřicátých letech na 
experimentu Philadelfia, o kterém se zmíním ještě později. Díky svému „wilsonovskému“ 
původu měl Hubbard přístup k CIA a také k tajné sluţbě „Naval Inteligence“ pro kterou 
mnoho let pracoval. Tam získal přehled o psychiatrických podkladech z personálního 
oddělení NAVY62 a také poznatky o experimentech s kontrolou vědomí, které se tam 
prováděli. Jeho bádání se stalo základem pro jeho techniky z dianetiky a návraty zpět63, 
které v tehdejší době představovali první techniku k zpětným návratům na solidním základě 
(dnes je to zatlačeno v hlavních rysech podobnou, ale rychlejší a levnější kineziologií - E-
Meter u testu paţe). 

Hubbard studoval také Aleistera Crowleyho, jehoţ principy můţeme najít v Hubbardově 
literatuře. Přesto však nejsou nikdy úplně stejné, nýbrţ Hubbard na jejich základě vyvinul 
svoje vlastní techniky. 

Začal uvádět stovky lidí do jejich minulosti, do jejich předešlých ţivotů, dále a dále zpět aţ 
dosáhl po mnoha letech výzkumu u všech svých klientů stejného výsledku. Nyní se pevně 
drţte! 

Příběhy jsou přibliţně takové: v Souhvězdí Pegasa se nachází sluneční systém „Marcab“, 
obydlený Marcabiany. Sluneční systém má sedm obydlených planet, jehoţ obyvatele jiţ před 
dlouhým časem poznali, ţe jejich slunce jiţ brzy vyhasne. Proto se začali rozhlíţet po jiné 
planetě, kam by se mohlo obyvatelstvo Marcabu přestěhovat. Protoţe Marcabiané neměli 
otevřeně ţádný špatný vkus, přišla jejich delegace konečně také do naší sluneční soustavy a 
osídlily tam tehdy bliţší planety (jako např. Mars). Konečně přišli také na planetu Zemi , ale 
uviděli Zemi jiţ obydlenou. Kontaktovali tedy na zemi národ, který odpovídal představám 
Marcabianů a hráli „bohy“.S vyuţitím své technologie konali „zázraky“ a zotročili lidi 
„duševně“. Vynutili si nevyţádanou poslušnost, nechali se zboţňovat a pomocí krvavých 
obětí kolem sebe vystavěli kult. Poté co Marcabiané uviděli, ţe lidé se stali poddajnými, 
uzavřeli s nimi smlouvu, ve které jim nabídli, ţe se lid který kontaktovali, stane vládnoucím 
národem na Zemi, jestliţe Marcabianům pomohou s jejich cíli. Plán byl takový, ţe pár 
Marcabianů převezme vedení tohoto lidu (Marcabiané vypadají jako lidé) a ten si potom měl 
pod vedením Marcabianských učitelů na věčné časy podmanit jiné národy Země. Poté co by 
byla Země sjednocena pod světovou vládou, bylo by obyvatelstvo Země tak široce 
decimováno, ţe by zůstala jen malá skupina otroků, kteří by potom slouţili Marcabianům. 

Tak a nyní můţete jen hádat, která to byla skupina, se kterou uzavřeli Marcabiané 
smlouvu. Bingo - Hebrejci! 
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L. Ron Hubbard objevil, kdo je vlastně Jahve - El Schaddadai! 

Tím se dostal k tučnému soustu. Všichni ostatní , pouze Hebrejci ne. My však mezitím 
víme, ţe nebyl prvý, který pro Hebrejce stal neţádoucím. Zjistil, co je psáno na sumerských 
hliněných tabulkách s Gilgamešovým eposem, v řecké mytologii, a také v bibli, - ţe 
Marcabiané jsou „bohům podobné bytosti“ nebo „bozi“ (Annunaki), kteří sestoupili s nebes na 
létajících talířích. Lidé tehdejších časů, kteří přirozeně neznali ţádné stroje, popsali létající 
disky jako „létající kola“ která „v ohni a kouři přišla s nebes“ nebo jako „vševidoucí oka“ 

Sitchin věří, ţe tato technologií vybavená rasa (Annunaki), která udělala s Hebrejci 
„Deal“64, povstala na dvanácté planetě našeho sluneční soustavy. Hubbard se naopak 
domnívá, ţe přišla se slunečního systému Marcab. Jak se zdá přišli Marcabiané z Marcabu 
nejprve na dvanáctou planetu, z této na Mars a potom teprve na Zemi. Snad se jedná také o 
různé rasy. Kdo ví? 

Přesto došli oba, Sitchin stejně jako Hubbard, k tomu stejnému závěru Jahve-El 
Schaddadai, starozákonní bůh, je mimozemšťan ( nebo přinejmenším  osoba z masa a krve, 
která přilétla na létajícím talíři), který udělal smlouvu s Hebrejci. Tato smlouva byla pro 
pozemšťany označena jako „ krevní svazek Hebrejců“ a nachází se mezi jinými také v 
Talmudu a ve Starém zákoně. 

A v scientologické církvi se učilo výše uvedeným příběhům od stupně OT 3  jejich 
hierarchie (ale mnohem detailněji). Hubbard se pokusil pomocí svých auditing-technik 65 
odstranit blokády, které marcabiané a Illumináti v lidech instalovali a tak vrátit lidem svobodu. 

Snad si Vy nebo někdo jiný myslí, ţe je to přitaţené za vlasy. 

Kdyby to tak mělo být, měly by se tomu mocní světa jen smát a dělat si z toho blázny. 
Pokud by, ale bylo něco na tomto příběhu pravdivé, podnikli by ti samí, kteří spolupracují s 
Marcabiany a Illumináty, něco proti tomu. No a to se stalo. 

Illumináti a „Hebrejský krevní spolek“ ze zkušenosti rychle zjistili, co se u scientologů 
vyučuje a začali s tím, aby scientologickou církev ovládli. CIA s tím pomáhala. Odnoţe 
„církve“ byly pouţity jedna proti druhé a Hubbard byl ve své pozici stále více tísněn. A v roce 
1981 po výpovědi L. Kina, kasarský ţid Bronfman, který je pravděpodobně největším 
světovým producentem whisky (se sídlem v Kanadě), je scientologická církev v celém světě 
skoupena. 

Pod tímto zorným úhlem je potom zřejmé, proč se od roku 1981 objevila velká vlna zájmu 
o scientologii. 

To tvrdí přinejmenším jeden můj přítel, který mnoho let s Hubbardem spolupracoval, neteř 
Aleistera Crowleyho, kterou skutečně dobře znám. Dvě osoby, které byly spoluzakladateli 
scientologické církve v Německu a obě vystoupili v roce 1981 proti „ Bronfman Deals“66 - 
stejně jako lidé z „volných zón“, lidé, kteří  dělají nezávisle na scientologické církvi „audit“67 
(„svobodné zóny“ se zaměstnávají hlavně tématem Marcabianů). 

Scientologická církev byla tedy aţ do roku 1981 v našem smyslu konstruktivní společností. 
Přesto však od té doby je vedoucí špička zločineckým syndikátem toho nejhoršího raţení. A 
my víme také díky komu! 

Jste překvapeni? 
 (Další pokyny pro výuku scientologů o dějinách Marcabianů a dalších mimozemšťanů 

najdete v knihách „Gott a Co“ von L. Kina, VAP Verlag a „ Die Götter von Eden“ od Williama 
Bramleye v Tat -Verlag). 
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999... Co je to Hegelův princip? 

 

 
řevraty způsobující hospodářský chaos, příděly potravin a pohonných hmot,  konfiskace 
daní, krize výchovného systému, strach z války a jiné zlé poměry nechávají lidi „doufat“ 

v nový „světový pořádek“. 
Tato technika je tak stará, jako politika sama.  
To je Hegelův princip trojjediného procesu od tvrzení k protitvrzení a syntéze. 
První krok (tvrzení) je objevením problému. Druhý krok (protitvrzení) je vytvořením opozice 

k problému (strach, panika, hysterie). Třetí krok (syntéza) je nabídnutím  řešení problému, 
který byl vytvořen jako první - tak lze dosáhnout změn v národech, které budou pomocí kroku 
jedna a dvě vymazány. Takzvaná psychologická válka. 

Přesto však můţe být Hegelův princip přirozeně pouţit i konstruktivním způsobem. 
 
 

111000...    Proč již po 2. světové válce nedošlo k revoluci o získání světovlády?  

Válkou unavení lidé by byli jistě s těmito plány souhlasili. 

 

 
do dává odváţnou otázku dostane odváţnou odpověď. Osobně nevěřím tomu, ţe by moc 
Iluminátů byla tak silná. A kromě toho to tak jednoduše nefunguje, sjednotit lidi s nacionálním 
myšlením z jednotlivých zemí ve světové vládě. To je příliš revoluční duch. Nejprve se musí 
změnit struktura lidského myšlení, udělat je povolnější a potom si lidé řeknou sami o 
světovou vládu. Lidem se nesmí tato světová vláda vnucovat. Světové masy musí věřit tomu, 
ţe si to sami vybojovali nebo zaslouţili, ţe tento nový světový pořádek je to nejlepší co se 
jim mohlo stát. K tomu se však v první řadě musí změnit myšlení člověka.  

Jak uţ jsem mimo jiné napsal plánují Illumináti třetí světovou válku. To je ale jenom 
zastírací manévr. Ta skutečná válka je v chodu jiţ od konference římského klubu v roce 
1957 v  Huntsville v Alabamě, kde byla tato třetí válka odstartována. A to válka proti svobodě 
myšlení. “Silent weapons for quiet wars” (nehlučné zbraně pro tichou válku). 

To je jediné motto Illuminátů. Přepsali se školní knihy, zavedlo se demokratické myšlení 
(většina rovná se masa), propaguje se společnost, která hledá všechno štěstí světa ve 
vnějšku (exoterika). Skrze peníze, slávu, moc a sex  má být hledán mimo lidskou bytost. 
jediný církevní bůh nad námi, před kterým člověk padá na kolena.  

Jistota v pojištění, radost ze spotřeby a nutnosti spotřeby,  léčení nikoliv formou 
sebeléčení ale pomocí specialistů, hodně peněz díky mnoţství práce, totální zadluţení od 
povalečů aţ po otevřenou ruku68.  Všechno špatně, nemocné myšlenkové struktury, které do 
sebe nezapadají ani nejsou holistické69 - jak se začíná pozvolna všeobecně zjišťovat. 

Illumináti ţijí podle principu “Nepřítel přichází po tichých cestách” a pomocí televize, 
tisku, rádia začali předělávat strukturu myšlení lidí a po té třetí světové válce nejhorší ze 
všech válek se budou lidé všech národů o tuto světovou vládu “doprošovat”. Ve víře v 
bezhotovostní kreditní platební styk od A aţ do Z, budou s radostí  říkat ANO.  Nepřátelé 
Illuminátů nejsou Němci, Rusové nebo Japonci, ale ti nejinteligentnější a nejchytřejší, tak 
jako i spirituální a mediální lidé z různých národností, kteří představují největší nebezpečí pro 
tento cíl. A ti se mají z pohledu Illuminátů potírat. 

Kdyţ je v chaosu obsah hlav, je následně chaotické i ovoce těchto hlav – nebo jinak 
řečeno světové události. Proto se musí světová vláda popřípadě touha po ní nejdříve zavést  
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v hlavách lidí a  potom bude instalována ve vnějším světě. Jak je řečeno: “Nepřítel přichází 
po tichých cestách.” 

 
Velká síla našeho řádu leží v jeho utajení, nikdy na jakémkoli místě jej nenechat 

vystoupit pod jeho pravým jménem nýbrž jej vždy skrýt pod jiným jménem a  jiný 
důvod, než ten skutečný. Nic se k tomu nehodí lépe než ty tři nižší stupně svobodných 
zednářů.... Jako další se nabízí nějaké společnosti knižních učenců jako nejlepší 
nástroj pro naše účely….Díky zavedení čtenářských společností a pomocí zavedení 
čtenářských klubů a převzetím kontroly nad nimi můžeme s tímto veřejným míněním 
otáčet jak chceme tím, že tento okruh obsadíme našimi pracovními silami a ty 
necháme působit. 

 
Adam Weishaupt. 
 
  Přestoţe existuje moţnost, ţe někteří čtenáři tomu tak docela 

nemohou uvěřit chci zde podat několik zpráv k podpoře mé výpovědi.  
Přesto chci, ale tuto příleţitost ještě vyuţít k splnění jednoho přání. A to sice, protoţe 

jsem  více čtenáři upozorňován na to,  proč píši tak málo o Německu a tak hodně o USA a 
Anglii. Proto chci přibrat jako důkazy i několik německých událostí, to i s tím nebezpečím, ţe 
budu od mnohých kritiků hodnocen proněmecky.  

Jak uţ jsem se několikrát zmínil, dostal jsem se několikrát do příjemné, snad někdy také 
nebezpečné situace, abych se dostal k brizantním textům a podkladům. A přitom některé 
jsou a byly z válečné a poválečné doby. Za důleţité povaţuji dva zorné úhly: 

1. naše mladá generace nemá ţádné ponětí a bohuţel ani ţádný zájem poznat jaké 
tenkrát panovalo pozadí událostí, které vedly k  násilí 

2. takové zprávy budou věrohodné a srozumitelné.teprve z našeho nového zorného úhlu 
na moc Illuminátů. 

 
Sledujme zprávy o těchto událostech z německé minulosti, které nebyly většině 

německých občanů nikdy známé nebo jiţ upadly do zapomnění a aţ pravděpodobně teprve 
dnes, z našeho pohledu, dostaly ten správný smysl. 

Nejprve zde můţeme nabídnout “Re-Education Programm der Allierten”70 pro Německo 
jako přispění k výše uvedenému tématu “Nepřítel přichází po tichých cestách”. 

 
Směrnice 1945 pro RE-Education (převýchovu) Němců: 
What to do with Germany 1945 Distribued by Special Service Division, Army Service 

Forces, U.S. ARMY. Not for sale!71 
 
Převýchova bude prosazována stejnou mírou pro mladé i staré a nesmí se omezovat 

pouze na školní třídy. Přesvědčovací síla musí být postavena plně do sluţby tohoto 
dramatického představení. Film zde můţe dosáhnout zvýšení jeho účinnosti. Největší 
spisovatelé, producenti a hvězdy budou pod vedením “Mezinárodní univerzity” dramatizovat 
nezměrnou zlobu nacismu a v protikladu vychvalovat krásu a prostotu Německa, které se jiţ 
déle nezabývá střílením a pochodováním. Budou pověření tím, aby představovali vábivý 
obraz demokracie a rozhlasem tak pronikat skrze zábavu podobně jako skrze vysílané 
přednášky do domácností. Autoři, dramatici, vydavatelé a nakladatelé se musí podrobit 
průběţných zkouškám v “Mezinárodní univerzitě”, neboť oni všichni jsou vychovatelé. Od 
počátku mají být zmařena všechna nedemokratická vyhlášení (publikace).  

Teprve poté bude mít německé myšlení příleţitost, zesílit v nových ideálech a opustit 
opačné názory, s  vírou, ţe virus uţ nenajde ţádnou ţivnou půdu a tím se získá větší imunita 
pro budoucnost. 
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Proces převýchovy musí proniknout a pokrýt celé Německo. Také dělníci mají v průběhu 

volného času absolvovat zjednodušené vyučovací hodiny o demokracii. Letní pobyty 
(dovolené) a moţnost lidového vzdělávání (vzdělávací kursy pro pracující) přitom musí 
dokázat pomoci. 

 
Mnoho německých zajatců zůstane po ukončení války v Rusku, ne dobrovolně, nýbrţ 

proto, ţe je Rusové potřebují jako pracovní síly. To je nejen naprosto legální, nýbrţ to 
předchází nebezpečí,ţe se zpět vracející váleční zajatci  stanou jádrem nového pohybu 
(stěhování) národů. Kdyţ si  my sami nechceme německé zajatce po válce ponechat , měli 
bychom je  tím spíše poslat do Ruska. 

 
“Mezinárodní univerzita” je nejlépe vhodná k tomu, aby řídila jednotlivosti převýchovy 

německého charakteru, učební plány, školy, výběr učitelů a učebních knih, krátce, všechny 
pedagogické záleţitosti. Potřebujeme “High Command”72 pro ofenzivní převýchovu. Obzvlášť 
vhodní němečtí ţáci obdrţí moţnost vzdělání na našich školách, poté budou vysláni zpět do 
Německa, aby zaloţili novou kulturní tradici, která bude spojena s mezinárodním obrazem 
občana. 

Profesoři mají být podle moţností německými liberály a demokraty. Vniknutí “cizinců” by 
mohlo působit pobouřlivě a musí být omezeno na minimum, ale to nesmí vést k tomu, ţe 
bychom ztratili kontrolu. 

Kaţdý jen myslitelný prostředek duševního působení ve smyslu demokratické kultury 
musí být postaven do sluţby převýchovy. Úkoly  církve, kin, divadel, rozhlasu, tisku a odborů 
jsou předem narýsovány.  

Převýchova postoupí na místo vojenské sluţby  a kaţdý Němec ji bude nuceně 
podroben tak jako dříve zákonné branné povinnosti. 

 Nám připadla úloha bránit mír a svobodu, onu svobodu, která se zrodila na hoře Sinaj, 
v Betlémě byla poloţena do kolébky, v Římě strávila nemocné dětství, ranné mládí v Anglii a 
Francie jí byla ţelezným vychovatelem, která proţila prvá dospělá léta ve Spojených státech 
a která, kdyţ k ní předáme náš díl, určitě přeţije. – all over the world!73”  

 
Pod programem převýchovy jsou podepsáni v nadšeném souhlasu: 
Truman, Wallace, Nelson, Wichell, Rickenbacker, Sigrid Undset, Rey Stout, Clifton 

Fadiman, senátoři Burton, Pepper, Capper,  Joh. Scheel, Lowell Thomas, Gabriel Heatter, 
James W. Gerard, Lord Vansittart, Maurice Meaterlinck, Sommerset Maugham, Luis 
Bromfield, Dean Alfange, Famcie Hurst, Cecil Roberts, Henty Bernstein, Dr. Alvin Johnson, 
Dr. William Neilson, gen. Marcel de Bear, Daniel A. Poling, Wallace Deuel, Paul Jordan 
Smith, Burnet Hershey, Hogh Cowdin, Edgar Amsel Mowrer, Edwin H. Blanchard, J.H. 
Jackson, Dr. Melchior Polyi, H.R. Burke a a mnozí další zástupci “amerického ducha”. 

(Zdroj: Nation und Europa, srpen 1958 
Nezávislé zprávy, Postfach 1826, 55388 Bingen) 
 
Přesto existují ještě další zdroje jako pokyn pro systematický rozklad veřejné morálky na 

“tiché cestě”. K tomu zveřejnil Dr. Georg Jaeckel zprávu, rovněţ pod názvem “ Převýchova 
německého lidu”, odkud vezmeme nejdůleţitější výňatek. 

Převýchova měla účel, změnit rozhodujícím způsobem německý lid  psychologickou 
cestou v jeho duchovně-duševní substanci. Tím si vytvořily západní mocnosti prostředek, 
kterým si podrobili lidi ve Spolkové republice Německo s pomocí systematického masového 
působení a ti na sebe dobrovolně vzali všechnu vinu. To samé u válečných viníků, podle 
versailleské smlouvy (po první světové válce) vedlo  ke všeobecnému odporu lidu. 

Po konci druhé světové války se snaţili Američané uplatnit teorie o převýchově 
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v Německu v praxi. Oddělení pro psychologické vedení války bylo změněno na “Oddělení 
pro informační kontrolu” a usídlilo se v blízkosti Bad Homburgu, odkud bylo přemístěno 
v roce 1946 do Berlína. Jeho hlavní úlohou bylo udělování licencí pro vydavatele novin, 
nakladatele, filmové producenty a ředitele rozhlasu. Čekatelé na tyto posty byli v Bad Orbu 
v Screening Center74 , které bylo povoláno k ţivotu londýnským psychiatrem Davidem 
Mardochaiem Levym, testováni na jejich – ve smyslu nových sociálně psychologických tezí – 
charakterovou způsobilost.  

Jako výhledově bohatý prostředek pro změnu německého charakteru byla spatřována 
výchova, a vedoucí oddělení “výchovy” při americkém vojenském velitelství vyhlásil roku 
1948 v převýchovném programu mezi jiným: 

Opravdová reforma německého lidu přijde zevnitř.  Bude duševní a morální.  Druhy 
školní výchovy mají zanedbatelný význam pro budoucnost Německa a světa na rozdíl od 
toho, co se bude vyučovat, jak se to bude vyučovat a skrze koho se to bude vyučovat. Ţádná 
okupační armáda nebude úspěšná v ukládání pedagogických a kulturních schémat 
obsazenému národu. Vojenská vláda bude vţdy spatřována pouze jako vojenská vláda. 
Proto se má stát cílem vojenské vlády: 

 aby identifikovala a povzbudila ty, kteří jsou známí jako demokratické elementy v 
rámci německého obyvatelstva 

 aby podporovala vývoj a nasměrování institucí a organizací v Německu, které mohou 
pomoci k naplnění naší mise.”  

 
1500 Němců bylo “vítězi” vybráno, aby jako špičkoví spolupracovníci popohnali vpřed 

proces převýchovy. Tak se Američané oddělili od toho, ţe by ukládali Němcům reformy. 
Přešli místo toho k tomu, aby vybudovali společnost německého občana, jeho instituce a 
ideje, které uskutečnili cíle vojenské vlády, bez toho, ţe by byl na první pohled patrný 
americký vliv. 

 
K metodě převýchovy se velmi precizně vyjádřil roku 1967 poradce pro politické vědy na 

univerzitě ve Frankfutru nad Mohanem prof. Dr. Irving Fetscher 
“Kdyţ díky totální poráţce wehrmachtu povstaly předpoklady pro budování nového 

demokratického Německa, věděli spojenci stejně dobře jako němečtí demokraté, ţe by zde 
měla být ţádoucí  nejen tvorba ústavy a nový obraz stran (politických), ale i  intenzivní 
změna myšlení, pociťování, způsobů chování. Sociologie, demoskopie, politické vědy slouţí 
jako vědecké pomocné struktury při orientaci. Kdyţ je struktura rodiny autoritativní a taková 
zůstane a kdyţ v zaměstnání existují silné hierarchické vztahy vzájemné podřízenosti, můţe 
sotva někdo očekávat, ţe se stanovisko k politicky rozhodujícím otázkám bude utvářet 
z ducha tolerance, lásky ke svobodě, demokratické spoluodpovědnosti. 

 
Zde lze poznat důvod, proč se bude v západním Německu pěstovat emancipace 

(nezávislost) mládeţe na rodině. Prof. Dr. Fetscher pokračuje dále:  
„Moderní sociální vývoj přichází vstříc v mnohých stránkách tomuto procesu uvolňování 

autoritativních vzorů jednání.” 
Následkem toho je v USA objevená a odtud do Spolkové republiky zavedená 

antiautoritativní výchova. Ke cti USA je ovšem stanovisko, ţe tam byla škodlivost této 
metody pro stát a společnost známa delší dobu, proti čemuţ zde (v Německu) se bude 
z větší části  ještě dále praktikovat. 

Dřívější SDS (Socialistische Deutsche Studentenbund75) je legitimní dítě politologů a 
sociologů, kteří se etablovali po roce 1945 a prorok této studentské organizace byl profesor 
sociální filosofie Herbert Marcus. K jeho filosofii patří:   

“…ţe pro utlačenou a přemoţenou menšinu existuje přirozené právo na odpor, pouţití 
mimozákonných prostředků, jakmile se ty zákonné ukázali příliš dlouhodobé. Kdyţ se tedy 
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vyuţije násilí, nezačíná se s ţádným novým řetězem násilí, nýbrţ se zlomí to etablované 
(zavedené). Protoţe se budou svádět bitvy, poznává se riziko, a kdyţ je ochota, je na sebe 
vzít, nemá nikdo třetí, a ještě méně nějaký vychovatel a intelektuál, právo  kázat o 
zábranách”.  

V praxi to znamená legitimitu pro násilí a konec zábran a omezení,  přičemţ účel světí 
prostředky. Západoněmecká poválečná politologie je tedy ve svém cílovém nasazení úzce 
svázána s úsilím o převýchovu, které povstalo v USA.  Stanovený účel převýchovy 
německého lidu byla jeho duchovní a morální reforma, posun jeho myšlení,  jeho pociťování, 
jeho způsobů jednání a změna společenských a politických poměrů ve Spolkové republice 
Německo. Také moderní politické praktiky jako sit-in, go-in, teach-in 76 a ideje protiuniverzity 
povstaly v USA. Dnes jsou to ţáci prvních politologů, kteří jiţ působí negativně v klíčových 
pozicích řízení západoněmeckého veřejného mínění, především se zřetelem k otázce 
německé viny a přehodnocení německých dějin. 

 
 
de tedy najdeme následující stěţejní body pro jednání našich převychovatelů po druhé 
světové válce: 

- odvrácení spolkových občanů od politiky pomocí hospodářského 
zázraku 

- uloţení zvláštního statutu zločinectví  za poslední válku jedinému 

viníku mezi národy 
- obviňování válečné generace a snaha vyvolat v ní představu vlastního 

selhání, pocitu vlastní viny a kolektivní viny.  
- nově vyrostlé generaci se snaţí namluvit, ţe má právo, postavit své 

rodiče pod klatbu viny a začít proti ní revoltovat. Cílené rozkladné kampaně oslabují 
státní autoritu. 

- v oblasti oficiální kulturní politiky je všechno povznesené, 

vychvalované a krásné ve vnějším kursu. V zobrazovaném umění panuje abstraktní 
konstruktivismus, který jde aţ k anormalitě a nihilismu. 

- k systematickému rozkladu západoněmecké morálky patří zavedení 
pojmu plurální společnosti, podle čehoţ si můţe kaţdý vytvořit sám svůj vlastní 
ţebříček hodnot a mimo to především rozšíření představy, ţe neexistují ţádné 
absolutní mravní zákony. Díky této výuce se tedy přenechává také mladistvím, aby si 
vytvořili vlastní hodnotová měřítka. Tím bude západoněmecký kolektivní ţivot u 
mládeţe rozloţen, a ta ţije v dalekosáhlém morálním nihilismu, neboť nerozlišuje mezi 
dobrem a zlem, právem a zvůlí, nýbrţ se její jednání méně nebo více řídí tím, co se jí 
hodí nebo nehodí (konzumní myšlení). Na místo všeobecně platného hlavního vzoru 
vstupuje vlastní JÁ, na místo společného blaha, egoismus. Dřívější prezident 
spolkového ústavního soudu Dr. Gerhard Müller jednou vyslovil názor, ţe veřejná 
morálka v západním Německu jak je to dokumentováno v řadě filmových a tiskových 
materiálů, upadla do tak bídného stavu, který nebude nikde na světě překonán. Neboť 
stát podniká příliš málo proti tomu, aby ochránil své děti před nebezpečím sexuálního 
zdivočení. 

- západoněmecká ministerská konference o kultu se usnesla v 

závěrečném vyhlášení, ţe se musí vzít za základ výuky historie vina za válku 
samotného a jediného Německa, prakticky byla zrušena povinná výuka historie na 
západoněmeckých školách a nahrazena široce působící politologií a sociologií. To 
znamenalo, ţe chtění plánovaně přeměnit západoněmeckou mládeţ v barbary bez 
znalosti dějin. Ztráta dějin je, řečeno s profesorem Schoepsem, stejného významu 
jako morální krize, pád zpět do ????, chřadnutí lidského růstu, jehoţ symptomy jsou 
útěk od fyzické existence, chaos a neschopnost se rozhodovat.  Tato analýza prof. 
Schoepse vypovídá  o kritickém proslovu, který měl uprostřed dubna roku 1983 
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americký velvyslanec Burns před výborem německo-amerického kongresu o stavu 
západoněmecko-amerických vztahů. V předneseném, ve Spolkové republice 
vydaném, interview, vyzval vyslanec k otevření nejţhavější otázky Spolkové republiky, 
přičemţ vyzval:   

“ke znovunastolení cti německého lidu” popřípadě “obraz dějin, který byl utvářen 
v posledních 37 letech jistou stranou, posunout do správné roviny. Dnešní generaci se 
musí odebrat pocit viny, který ji tak velmi poškozuje v rodinných vztazích.” Reaganova 
admistrativa, která nebyla ideologicky identická s Rooseveltovou a Trumanovou, se 
tedy přiznala  k pochopení toho, ţe americká převýchovná politika, prováděná v její 
péči, ţe jedině Němci nesou vinu za rozpoutání války, byla škodlivá. 
(Zdroje výše uvedených citátů: “Vertrauliche Mitteilungen”77 speciální vydání 

o převýchově německého lidu, červen 1984). 
 
Tento úvod o psychologickém vedení války jsem chtěl pouze spojit s druhým 

zapovězeným “tabu” německé minulosti – německou vinou za rozpoutání války – coţ je 
absolutní rána. 

 
eboť jiţ Američané (americký velvyslanec Burns v dubnu 1983) uvedli ve výše 
uvedené zprávě, ţe Německu “byla podstrčena” vlastní vina za rozpoutání druhé 
světové války a “vítězové”  do dnešního dne nedokázali nalít lidstvu čisté víno. Tuto 

příleţitost bych si zde přál vyuţít k tomu, abych vnesl trochu světla do této části 
německých dějin. Mnou uvedené texty velmi zkracuji a upozorňuji také na literaturu, která 
se k tomuto tématu objevila. 

 
William R. Lyne, ex-agent CIA a autor knihy “ Space-Alliens from the Pentagon”78 píše 

na straně 41:   
„K Versailleské dohodě byl vládou USA vypracován dodatečný dokument, který byl 

k této smlouvě přiloţen. V tomto dokumentu známém jako “ Morgenthau´s Pastoral 
Policy”79 , který byl podepsan prezidentem USA Woodrowem Wilsonem a prezentován u 
Versailleské smlouvy, se uvádí, ţe USA zamýšlejí po německé kapitulaci, provést 
vyhlazení všech Němců. Německá rasa představuje “od narození válečnou rasu” a 
zamýšlí se tedy proměna Německa v “zemi pastvin” - pustinu. Dokument, který jsem 
v roce 1968 směl zahlédnout, byl mezi jinými doklady dřívějšího prezidenta Lyndona 
Bainese Johnsona, které jsou dnes střeţeny v “ Sid W. Richardson Research Center”80 
v Austinu. 

 
Walter Rathenau vyzýval v roce 1922 Francii k tomu, aby všechny Němce beze 

zbytku vyvraždila a Německo nechala osídlit cizími národy. 
(Zdroj: “Geburtswehen einer neuen Welt”81 od Carlose Baagoe, Samisdat Verlag, 

Toronto, str. 143). 
 
30. června 1933 jmenoval říšský prezident Paul von Hindenburg po dlouhém otálení 

Adolfa Hitlera, jako předsedu tehdy nejsilnější německé strany, říšským kancléřem. O 
několik týdnů později 24.3.1933 se mu dostalo odpovědi: 

Londýnský “ Daily Express” s milionovým nákladem tenkrát největší deník Velké 
Británie, otiskl své vydání z 24.3.1933 sedmisloupcovým titulkem “Ţidovstvo vyhlásilo 
Německu válku!”. Pod tím stálo  ”14 milionů ţidů vyhlásilo válku”. “Daily Express” hodnotil 
tento čin tak významně, ţe zprávu o vypovězení války vytiskl obrovskými písmeny na 
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titulní straně, přičemţ během toho samého dne, schválení zmocňovacích zákonů říšským 
sněmem z 23.3., které ustanovily Hitlera diktátorem, věnoval na straně 1. docela dole 
pouze krátkou větou jako komentář: “Říšský sněm učinil Hitlera diktátorem”  viz strana 13. 

 
Další oficiální vyhlášení války bylo vysloveno v srpnu 1933 prezidentem “ 

International Jewish Federation to combat Hitlerite Oppresion of Jewish”82 Samuelem 
Untermayerem.  Toto vyhlášení nazvalo válku proti Německu, jak bylo usneseno -svatou 
válkou. Tato válka se musí být vedena proti Německu aţ do jeho konce, až do jeho 
zničení. Toto vyhlášení bylo zveřejněno skrze “New York Times”  7. srpna 1933. 

 
V lednu 1934 zveřejnil rabín  Wladimir Jabotinski, zakladatel sionistické organizace  “ 

Mascha Rjetsch” následující vyhlášení:   
„Jiţ měsíce je veden boj proti Německu kaţdou ţidovskou obcí, na kaţdé konferenci, 

na kaţdém kongresu, ve všech odborech a kaţdým jednotlivým Ţidem na celém světě.  
Budeme rozdmýchávat duchovní a materiální válku celého světa ……  Naše židovské 
zájmy žádají úplné zničení Německa” 

(“Geburtswehen einer neuen Welt” str. 140) 
 
27. července 1935 řekl Wladimir Jabotinski v “ The Jewish Daily Bulletin”:  
„Existuje pouze jedna moc, která skutečně platí, to je moc politického nátlaku. My 

Ţidé jsme nejmocnějším národem na světě, protoţe my rozumíme uchopení a vyuţití 
moci”. 

 
Několik dní po britském vyhlášení války Německu 3.9.1939, nabídl tehdejší sionistický vůdce 
Dr. Chaim Weizmann britské vládě 20.000 muţů k pouţití na Blízkém východě a celkem 
armádu o 100.000 muţích, jako bojovníky proti Německu. 
(zdroj: “(“Geburtswehen einer neuen Welt” str. 142) 
 
Eli Ravage: “Německý lid je jako prvý odsouzen k smrti”. 
 
Nathan Kaufmann: “48 milionů Němců bude sterilizováno, aby během dvou generací  bylo 
hotovou věcí to, co by jinak stálo miliony lidských ţivotů a tisíciletou námahu, tedy vymazání 
německého plemena  a jeho nositelů.” 
(zdroj obou citátů: “(“Geburtswehen einer neuen Welt” str. 142) 

 
“Válka je hotovou věcí” zmínil se velvyslanec USA Bullit 24.4.1939 v Paříţi, ale 

občané v Německu pevně věřili v mír. 
 
Kanadské noviny “ Jewish Chronicle” psaly  8.5.1942: “Jsme ve válce s Hitlerem od 

prvního dne jeho nástupu k moci v roce 1933”. 
 
Je také známo, ţe v roce 1939  světový tisk trvale popoháněl nově ţivenou hysterii 

proti domnělému úsilí Německa o výboje v sousedních zemí a eskalaci k evropskému a 
konečně i světovému směrování k válce. Samotný “New York Times”  vydal příslušnou 
stať jiţ 15., 16., 17., 18., 19. a 21 prosince 1938 a 1.1.1939. Tomuto, v tomto smyslu, 
činnému a zodpovědnému, tenkrát jiţ mezinárodně působícímu a sjednocenému, tisku, 
nemůţe být vystaven ţádný certifikát o vůli po míru. Patřil mezi ty, co konají od psacího 
stolu, průkopníky nekompromisnosti a kříţového taţení. 

 
To znamená celkem jasně, ţe Illumináti činili cílenou přípravu, aby vyvolali druhou 

světovou válku, jak je uvedeno v plánu od Mazziniho a Pika. A Německo do toho muselo 
být zapleteno, ať chtělo nebo ne. A ono nechtělo! A proto muselo být postrčeno, aby se 
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do této války zapletlo a to sice tak, aby to z vnějšku vypadalo, ţe  Německo tuto válku 
zahájilo. Německo MUSELO vyvolat válku, neboť jinak by Francouzi, Angličané a 
Američané neměli ţádný důvod, vytáhnout do plánované války proti Německu. 

 
tějme se ještě jednou v krátkosti podívat na okolnosti tehdejší doby: 
Německé revizní poţadavky (v rámci revize Versailleské smlouvy) vůči Polsku 
byly: opětné připojení Gdaňska k říši (96% německých obyvatel), koridor skrze 

uměle vytvořený koridor, který odděloval říši od východního Pruska, zřeknutí se všech 
ostatních, po první světové válce Polskem oddělených oblastí. 

Také podle tehdejšího normálního politického světového mínění byli tyto minimální 
poţadavky vůči Polsku tak oprávněné, ţe se Hitler domníval, ţe ty by mohly součástí 
přímých jednání. 

Je třeba si uvědomit, ţe znovuzrození Polska bylo moţné jen díky iniciativě Německa 
v roce 1917. 

Pouze anglické záruky Polsku způsobily, ţe Poláci německé nabídky odmítli a 
vyvolali zesílený krvavý teror proti německému lidu a nařídili všeobecnou mobilizaci. 
Poláci vedli fanatickou propagandu na cestě, po které sugerovali zpracovávanému -
“masírovanému“ lidu víru, do tří dnů být v Berlíně! 

 
V nakladatelství „Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur“83 se objevila před 

několila roky lehce přepracovaná verze knihy, která se objevila poprvé v roce 1930 od 
Wernera Fuchse „Selbstzeugnisse polnischen Eroberungswillens“84. Početná svědectví z 
polských úst, která jsou zdokumentována v této knize, dokládají, ţe v politicky 
směrodatných kruzích Polska, jiţ dlouho před rokem 1933, kdy v Německu došlo k 
nacionálně socialistickému převzetí moci, panovali silné protiněmecké nálady a snahy, 
aby došlo k okupaci širokosáhlých německých území a to především Východního Pruska, 
Gdaňska, Pomořanska, Slezska a části Brandenburska.  

Nejlepší příleţitost pro takovou okupaci se viděla v rámci nové války proti 
Německu.To vysvětluje také, proč se polské vedení v roce 1939 odhodlalo k válce s 
Německem a na různé německé zprostředkovací návrhy v otázce koridorů nepřistoupilo. 
A to ve víře, ţe hned po zahájení války Velká Británie a Francie, později snad také 
Spojené státy a ostatní země přistoupí na stranu Polska. A mimoto  se měly kruhy 
německé opozice pokusit po začátku války svrhnout Hitlera, čímţ se odhadovali  šance na 
realizaci polských velmocenských snů krajně výhodné. To opět nechává padnout dnes 
často obhajovanou tézi, ţe německé východní oblasti byly ztraceny samy díky „německé 
vině“. Autor předkládá hlavní svědectví z časového období 1919 aţ 1930. (Werner Fuchs 
„ Selbstzeugnisse polnischen Eroberungswillens, 2. vydání 1990, str. 219 a David L. 
Hoggan „ Der erzwungene Krieg“85, Tübingen 1970) 

Velvyslanec USA ve Waršavě Biddle ujišťuje polského ministra zahraničí Becka 19. 
března 1939: „ on počítá s polskou připraveností, aby se z otázky Gdaňska udělala 
záminka k válce.“ 

(Tehdy nebylo všeobecně známé, ţe USA bylo jen kolonií Wall Streetu86). 
 
Německo vstoupilo 1. září 1939 do Polska. Sledujme několik zpráv očitých svědků co 

se PŘED tímto datem odehrálo v Polsku. Ze zprávy od Heinricha Julia Rotzolla z Gochu 
(dříve Königsberg87) se dozvídáme: 

57. polní dělostřelecký pluk z Königsbergu - Prusko byl přeloţen  uprostřed srpna 
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1939 na , díky Polákům, nebezpečnou hranici. Zaujali jsme pohotovostní pozici u 
Garnsee, v okresu Neidenburg, Východní Prusko. Postavení mojí baterie leţelo v 
Maisfeldu. V tomto prostoru se stala, jiţ několik týdnů, práce na poli ţivotu nebezpečným 
rizikem. Aţ do hloubky 7 km na východopruské říšské území pronikali z Polska pálící a 
vraţdící oddíly kavalerie. To  začalo jiţ v červenci 1939. Tak daleko jak oči dohlédnou, se 
mohl ve večerních hodinách pozorovat kouř a oheň. Hořící domy a vesnice zapalované 
provokativně polskými jízdními oddíly. Kdo z obyvatel se chtěl zachránit z hořících domů 
nebo chtěl hasit oheň byl zavraţděn. Aby se učinila přítrţ těmto piklům, obdrţela moje 
baterie 23. srpna 1939 rozkaz, aby sestavila stíhací komando. Jako stráţmistru mi bylo 
toto komando podřízeno a dostal jsem je na povel. Prvý den nasazení přišel náš 
motorizovaný útočný oddíl s půlhodinovým zpoţděním na místo nasazení - vraţdící 
polská švadrona jiţ odjela směrem ke chráněné hranici. Stopy byly hrozné: v polních 
úvozech a na polích jsme nacházeli mrtvoly německých rolníků. Ti byli rozsekáni šavlemi 
nebo postříleni.... Přece jiţ 26. srpna 1939 se střetlo naše komando s polským jízdním 
oddílem v poli s cukrovou řepou nedaleko od Garnsee. Našimi MG kanóny byla polská 
kavalerie potřena, na říšskou půdu padlo 47 polských jezdců.... 

Kdyţ naše jednotka vykročila 1. září 1939 v 5 hodin k útočné zteči, nacházeli jsme na 
druhé straně polské hranice čerstvé hroby německých civilistů. Také krvavé a rozsekané 
kusy civilních oděvů leţely kolem na cestách a mezích. Také od polských válečných 
zajatců jsme dostávali potvrzení, ţe provokativní útoky na civilní obyvatelstvo na říšském 
území před 1. zářím 1939 byly nařízené.....“ 

Ze zprávy od paní L.S. z Lübbecku (dříve Bromst) se dozvídáme:  „V létě 1939 
přicházeli od dubna aţ do doby krátce před rozpoutáním 2. světové války, stovky, ne 
tisíce německých rodin, brodily se na mělkých místech skrze baţiny nebo přeplavávaly 
přes Obrasee, k nám před naše dveře pozdě večer, aby je nikdo neviděl a prosili o chléb 
a mléko pro své děti a suché věci. Byli jsme nejdříve oněmělí a nevěděli jsme co se stalo. 
Oni vyprávěli vţdy následující: Jsme jiţ mnoho týdnů na útěku před Poláky, jsme 
jednoduše stříleni na ulicích a polích, nejsme si jiţ jisti ţivotem, Poláci pronásledují 
všechny Němce. „A proč?“ ptali jsme se. Polští faráři hovoří a káţí z kazatelen: „Zabíjejte 
Němce všude kde je potkáte. Střílejte je hromadně, zničte celé německé plémě... Toto 
stěhování lidu trvalo celé léto, ale ke konci přicházeli pouze nemnozí, protoţe hranice byla 
přísně střeţena..“ 

 
Poláci se tedy již od července 1939 - tedy 2 měsíce před „oficiálním“ začátkem 

války - dopouštěli vojenských akcí proti Německu. 
 
V Blombergu, Plessu a Stopniku došlo jiţ v srpnu 1939 k masovému vraţdění 

německých civilistů polskými vojáky. Docházelo k pravidelným přechodům hranic Poláky 
a masakrům na říšskoněmeckém území, přesto říšskoněmecké vedení nereagovalo. 
Nechtělo válku! 

Tak bylo pouze v oblastí těchto sídel bestiálním způsobem zmasakrováno 56000 
Němců. Poté co Němci na válečné provokace nereagovali, byli v Brombergu  polskými 
vojáky naproto nesmyslně přibiti na kostelní vrata a poté rozpáráni němečtí muţi, ţeny a 
děti. Polští vojáci z  toho udělali fotografie, které potom byly zaslány říšské vládě.  

A teprve potom vpadl Hitler do Německa!!! 
(Mimořádně široký dokumentační materiál a fotografie o ve většině bestiálně 

zavraţděných a nalezených masových hrobech byl zveřejněn v Německé Bílé knize číslo 
3 v roce 1940. Ani jediný z tam prokázaných  dokumentů nebyl do dneška vyvrácen. K 
tomu dále broţura : „Der Bromberg Blutsonntag“88 a „Polské zavinění na 2. světové válce“  
zadaná adresa Rudolftrenkel, Hamburg 73, Reinickendorferstr. 45B) 

 
Byl německý vpád 1. září 1939 jen „přepadením nevinných Poláků“ nebo „záchranou 
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akcí“? 
 
Německý vpád znamenal přirozeně nejen krok k záchraně tisíců Němců před 

úkladnou vraţdou, ale i radikální řešení německých práv. Nejznámější historikové, mezi 
kterými anglický prof. A.J.P. Taylor ţidovského původu, kterého jistě není moţné nazvat 
přítelem Němců, veřejně vypovídal o německém právu v předešlém případě. 

Ţe takzvaný anglický pokus o zprostředkování byl jen přetvářkou, potvrzuje smlouva 
o zárukách z 25.8.1939 (§ 2) uzavřené v Anglii. „ …ţe kaţdý návrh o  tom, ţe Gdaňsk by 
se nechal připojit zpět k německé říši, bude Poláky odmítnut.“ 

Anglie vyuţila německo-polský konflikt, aby Německu válku z jeho strany  usnadnila, 
neudělala ale nic, kdyţ Rusko obsadilo východní Polsko, nýbrţ se o dva roky později s 
Ruskem spojila. Německo muselo být zapleteno do předem jiţ dlouhé roky plánované 
války, ať to chtělo nebo ne. Polsko proto bylo pouze nástrojem. 

Anglie měla  2.září 1939 jí předloţené prohlášení o ukončení polského konfliktu 
sabotovat a stala se tím vědomě jistým viníkem na rozšíření konfliktu do světové války. 
Francie a Anglie nadále briskně odmítali německé mírové nabídky po polském polním 
taţení. Mírová nabídka Německa po vítězství nad Francií byla Anglií právě tak briskně 
odmítnuta. Stejně tak to dopadlo s mírovými snahami Vatikánu a jiných neutrálních států. 

Sama Marionett Winston Churchilová potvrdila, ţe Německo po polském a 
francouzském polním taţení chtělo ukončit válku. 

Také pokus Rudolfa Hesse, skrze jeho let do Anglie, zamezit válce, skončil zle. Proto 
byl také Hess od Angličanů ve Špandavě zavraţděn, aby nemohl vyprávět, co se tenkrát 
odehrálo. 

 
Josef Stalin uvedl k tématu německé válečné viny 29.listopadu 1939 v „Pravdě“ 

následující: 
„1.Nikoliv Německo Francii a Anglii, nýbrţ Francie a Anglie přepadli Německo a tím 

na sebe vzali odpovědnost za nynější válku. 
2. Po vypuknutí nepřátelství udělalo Německo Anglii a Francii mírové návrhy 

Sovětský svaz mírové návrhy Německa otevřeně podpořil, protoţe se domníval a stále se 
ještě domnívá, ţe rychlý konec by situaci všech zemí a národů ulehčil. 

3. Vládnoucí kruhy Francie a Anglie mírové návrhy Německa a snahu Sovětského 
svazu po rychlém ukončení války uráţlivým způsobem odmítli. To jsou skutečnosti.“ 

 
Jak velká je dále  „láska“ k Německu, mají ukázat následující výroky: 
General USA Collins objasnil jiţ v roce 1949:  „To je dost, ţe jiţ neposíláme do 

Evropy zbraně a naše syny vykrvácet. Existuje dost Němců, kteří mohou pro naše zájmy 
zemřít.“ 

Hessisch-Niedersaschsische 89 Allgemeine 24.10.1981. 
 
Simon Wiesenthal vyzýval na přednášce před ţidovským studentstvem 18.listopadu 

1969 v Curychu k následující masové vraţdě proti Německu: 
 Asi 7 milionů Němců v NSR, NDR, a v Rakousku jsou vrahy a zločinci   „...vrazi zítřka se 
dnes teprve narodí. Tito v budoucnu potencionální vrazi se mají jiţ dnes vyhladit. To 
platí.“ řval Wiesenthal v Curychu  „ aby se potencionální protivníci také v zárodku, ano v 
embryonálním stavu jednou pro vţdy zničili“ 

Salzburger Volksblatt 23.1.1970, Neue Zúricher Zeitung 21.11.1969, stejně jako Tat - 
Tagesanzeiger Zúrich.) 

 
Zajímavé ţe ano. Já jsem tady právě vyuţil sedm různých ţidovských zdrojů, které 

volají bez servítků po vyhlazení německého lidu- po holocaustu na Němcích! A dva z toho 
z roku 1919  a 1922. Tedy dlouho před dobou Adolfa Hitlera, před objevením „Mein 
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Kampf“90, před pronásledováním ţidů a zaloţením NSDAP. Před konečným řešením 
německé otázky by se snad měla vloţit malá minuta ticha na památku. 

 
Pokud skutečně chcete pochopit, co se na této zeměkouli. odehrává, nesmíte se 

zastavit před ţádným „tabu“. Udělejte si svůj vlastní obraz o tom, zda je adekvátní o tom 
nebo onom tématu mluvit či ne. Pouze proto, ţe státní úředník nebo školní knihy někomu 
objasňují, ţe náš lid je odpovědný lidstvu za domnělé strašlivé zločiny, popřípadě za to 
vinný, nemusíte tomu ještě dlouho věřit. Dnešní papeţ (dřívější prodavač kyanidu od I.G. 
Farbenu91) objasňuje téţ s protaţeným obličejem, ţe křesťanství je náboţenstvím, které 
vykoupí tento svět a musí lidstvu přinést lásku. Ţe církev „vykupuje“ je jisté, tak vykoupila 
miliony ţen a dětí (takzvaných čarodějnic a pohanů) a to ještě během jejich ţivota. 

Pokud se hledají zločiny proti lidskosti, nemělo by se hledat jen v Německu, ale snad 
i v Rusku. Pod panstvím Ţida Jossipa Vissarionoviče Djugazšviliho, zvaného Stalin a jeho 
následovníka ţida Salomona Pearla Mutera alias Nikity Chruščova bylo v tehdejším 
Sovětském svazu pobito během několika let přes 20 milionů lidí. A kdo převezme 
reparace zde? Nebo rozkaz Ţida Franklina Delano Roosvelta na svrţení atomové bomby 
na Japonsko (Delano je sefardská ţidovská rodina z Itálie, a Roosvelt je poameričtěná 
verze ţidovského rodového jména Rosenfelds)? 

Také v jiných bodech jsou popisy dějin velmi jednostranné. Nezapomínejme masovou 
vraţdu 800.000 Němců Angličany. K tomu cituji prof. Harryho Elmera Barnese v „New 
York Times“ 29.března 1940:  Nic není absurdnějšího neţ populární příběhy (dějiny) pro 
malé děti, ţe se všichni milí lidé nacházejí na jedné straně a všichni zlí na druhé straně. 
Některé tvrdí, ţe nějaký národ by byl strašnější neţ jiný. Ti upozorňují na hrůznou 
propagandu proti Němcům v prvé světové válce a na zacházení se Ţidy nyní. Přitom ale 
přehlíţejí větší hrůznost, téţ britskou blokádu Německa, měsíce po listopadu 1918. Tehdy 
se nechalo zemřít hladem 800.000 Němců, ţen a dětí a starých lidí. Měl -li by Hitler na půl 
milionu ţidů spáchat takový špinavý a opovrţeníhodný čin, byl by to ve srovnání s 
britskou blokádou v letech 1918-19 trpaslík“ 

(senátor USA Ernest Lundeen, 11. července 1940 v senátu Spojených států za 
fyzické přítomnosti prezidenta F.D. Roosevelta.) 

 
Ještě horší je číslo v letech 1979-81 vedené a uměle inscenované války na západní 
hranici Číny. Tam bylo pobito během tří let 50 milionů lidí. O této válce se světová 
veřejnost nikdy nic nedozvěděla. Masová media západního světa se nezmínila ani 
jediným slovem. Náhoda? Jediný důvod pro tento masakr - odstranění lidí. Počet 
světového obyvatelstva je více neţ přehnaný. Země má jiţ daleko přes 8 milliard lidí. 
Samotná Čína má přes 1.5 miliardy. A Číňané chtěli jednoduše tyto lidi odstranit. 
Zabijácké komando bylo vycvičeno při společném výcviku CIA a KGB (od jistého 
bezpečnostního stupně lze najít vţdy ta samá jména.) Smluvní podklady, které o tom byly 
s Číňany podepsány, leţí u státního návladního v jednom malém městě nedaleko Bonnu. 

Tedy, je třeba času, abychom si vytvořili náš vlastní obraz, podle kterého hodnotíme, 
co je pro nás „dobré“ a co „špatné“. Co je „pravdivé“ a co „nepravdivé“, co je „tabu“ nebo 
„není tabu“! Mnoho otázek: Proč má jedna země platit za  6 milionů mrtvých (podle 
historických knih), ale jiná za 50 milionů ne? Kdo zaplatí za 85 milionů v Rusku nebo 1,4 
milionu v ex-Jugoslávii nebo mrtvé v Hirošimě a Nagasaki? A co s Vietnamem a 
Salvadorem? Proč neplatí Španělé za vraţdu národa guančů na Kanárských ostrovech La 
Gomera a La Palma? 

 
Také jeviště přicházející třetí světové války není ţádné tajemství. A můţete s jistotou 

vyjít z toho, ţe je uţ nyní naplánované, komu potom bude podsunuta vina: 
ministr obrany USA C. Weinberger:  „Válečným polem příští konvenční války je 
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Evropa a ne Spojené státy“  ( Frankfurter Rundschau, 29.4.1981). 
 
Kontraadmirál USA Gene R. La Rocque:  „ Američané vychází z toho, ţe třetí světová 

válka, právě tak jako, jako první a druhá světová válka bude upečena v Evropě.!“  
(Frankfurter Rundschau 29.4.1981) 
 
Generál Sir John Hackett, dřívější nejvyšší velitel britské rýnské armády a současný 

velící důstojník vojenské skupiny NORD v NATO napsal knihu s velmi horkým titulem.  
„Třetí světová válka - hlavní jeviště Německo“  

(Goldmann-Verlag 1978) 
 
Samuel Cohen, expert USA na jaderné zbraně a spolutvůrce pro německé území 

určené neutronové bomby, objasnil na otázku jak bombu nasadit“  Pravděpodobným 
jevištěm by bylo západní Německo. Dávám zde akademickou otázku, lámat si hlavu nad 
tím, jakým způsobem nepřátelé (Němci ) zemřou. 

Bild Zeitung , Hamburg 16.10.1977 
 
Henry Kisinger uvedl roku 1977 v Bruselu následující: 
Vy Evropané musíte pochopit, pokud dojde v Evropě ke konfliktu, my Američané 

přirozeně nemáme ţádným způsobem v úmyslu s Vámi umírat.“ 
(Unabhangige Nachrichten Bochum Nr. 8, 1981.) 
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111111...     Vaši protivníci se pokoušejí Vaši práci zesměšnit.  Mnozí Vás 

také      zkoušejí zařadit politicky „doprava“. Co si o tom myslíte? 
 

 
a prvé já nemám ţádné protivníky, protoţe já nestojím na ţádné straně a také na nikoho 
neútočím. Výrok, ţe  pocházím z „pravicových“  kruhů, je jen jeden z mnoha, které o mě 

kolují. 
Jiné mínění, které koluje a které jsem získal od jednoho „zprava“, je to, ţe mám být údajně 

Ţid a z příkazu Illuminátů sleduji  „ostatní“. 
Jiní říkají, ţe jsem svobodný zednář protoţe jsem byl jednou zpozorován, jak jsem 

jednomu muţi, který chtěl vědět, jak vypadá pozdrav zasvěcence loţe, ukázal pozdrav rukou 
podle 33.stupně skotského ritu. „Ti zleva“ tvrdili, ţe mohu být jen ze špiček BND92, neboť 
jinak bych uţ musel být dlouho zavřený. Někdo se dokonce domnívá, ţe jsem Antikrist, 
neboť jen Antikrist můţe v mém věku vědět to, co vím já. Těmto pomluvám uţ se ani 
nemohu smát.  Jakpak chce někdo o někom něco vyprávět, kdyţ ho vůbec nezná. 

Já zde mám splnit jeden příkaz. Ale nejdříve musím na Zemi najít sám sebe. Neboť sotva 
mohu někomu věřit, nejprve musím rozestřít svou vlastní pravdu. Moje kniha „Tajné 
společnosti I“ nemá nic společného s mojí prací, nýbrţ je to jen malý přehled o věcech, které 
se tu odehrávají, o které jsem někdy klopýtl a o kterých je podle mého mínění důleţité vědět, 
pokud člověk chce na Zemi něco měnit. 

Abych odkryl věci, musel jsem často do „jámy lvové“, neboť jinak se zkušenosti nezískají. 
Proto jsem strávil mnoho let na punkové scéně,  pronikl jsem  skrze propletení  Antify, 
anarchistů a autonomistů a došel  aţ ke kruhům sympatizujícím s RAF93 a poznal, ţe třetí 
generace RAF neexistuje. Je to jen tajná sluţba vrahů, která zbavuje  „bildbergery“ obav z 
těch, kteří se nechtějí nechat vést. Byl bych se velice rád nechal zařadit jako „pravičák“, k 
obveselení mne samého a mých známých a přátel, vţdyť jsem byl v mladí prvně odsouzen 
před jihoněmeckým soudem pro přečin jako nepřítel ústavy a levicový extrémista a jsem od 
té doby veden v kartotékách v Německu jako levicový extrémista. Jestliţe tedy někdo 
otevřeně tvrdí, ţe jsem „pravičák“, musí dávat pozor, aby si na mě svůj prst nespálil, a sám 
se tím neklamal. Lţi mají krátké nohy! 

Můj nos mi byl zlomen jedním plešounem (skinheadem). Dále k lítosti mých protivníků je 
moje ex-přítelkyně „čistokrevná Ţidovka“ se tím správným jménem a nosem. To ona mne 
uvedla do Talmudu. Zajímavé, není pravda? 

K tomu přidejme, ţe v podnikání spolupracuji se společníkem Ţidem. Docela bych si přál 
být jednou „vpravo“, ale bohuţel není to celé tak jednoduché, snad nejsem jednoduše dost 
„blbý“. No ano snad v příštím ţivotě. 

Mám své přátele mezi lidmi z vysokých finančních kruhů, svobodnými zednáři, lidmi ze 
společnosti VRIL, říšskými Němci (ne mezi neonacisty nebo jinými lidmi, kteří pouţívají 
nějakou formu moci. Říšští Němci nemají celkem nic společného s takzvanými neonacisty, 
neboť německá neonacistická scéna je z větší části financovaná Mossadem94.), mezi 
magiky, kouzelníky, léčiteli, lékaři, americkými generály, lidmi z bundeswehru a NATO, BND, 
MAD95, MI-696 - mě osobně nezajímá k jakému směru člověk subjektivně patří. Mezi všemi 
skupinami jsou lidé takoví i  onací. Mě však zajímají ti, kteří mohou můj ţivot obohatit, ti, kteří 
mi mohou být nápomocni s mým úkolem. Jsem tedy neutrální a takový chci vţdy zůstat. 

Dále tvrdila jedna osobnost německé UFO scény otevřeně, ţe jsem byl podplacen 
neonacisty, abych zveřejnil fotografie  VRILu a HANEBu. Jedno si chceme ujasnit: Pokud 
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zde někdo zaplatil, potom jsem to byl já. Já jsem za pouţití fotografií UFO musel dát 
hromadu peněz. S penězi mne nikdo podplatit nemůţe, to by bylo to samé, jako byste chtěli 
podplatit Baghwana97 Rolls Roycem.  A jediní, kteří ve vyjmenovaných kruzích rozdělují 
úplatky, jsou téměř výhradně obřezaní. Ještě jsem neslyšel, ţe by nějaký neonacista někoho 
podplatil a uţ vůbec ne v mém punkovém okolí. V protikladu k tomu stojí čin, který je mezi 
jinými v knize, která se objevila v nakladatelství VAWS, „Unter falsche Flagge“98 velmi 
podrobně doloţen, ţe tzv. neonacisté jsou placeni, aby prováděli jisté „hanebnosti“. A také 
zde není příliš těţké zjistit, kdo by mohl mít zájem, aby Německo ještě nebylo příliš brzy 
vyléčeno z nacionálního socialismu ( kdo je vyléčený, nepotřebuje jiţ lékaře, který o něj 
pečuje a pacient mu za tuto péči platí). 

 
Světské zboţí není cenné, protoţe se po fyzické smrti nemůţe vzít s sebou. Kdo to 

pochopil, ten nemůţe být koupen. Já jsem okultista a jako magik jsem byl vychován. Politici 
nikdy nemohou zachránit svět. Politika je nemoc a kdo je zaměstnán politikou, stane se 
zmateným na duši. Není ţádné vpravo nebo vlevo, nýbrţ jen ti, kteří obě strany zřizují a platí 
a tak to bude i dále. K pomatení lidských mas. Abych to zjistil, musel jsem také vstoupit na 
jednu stranu, ale bohuţel to nebyla ta „pravá“. Moji zdánliví protivníci se musí v kaţdém 
případě rozhodnout, zda mne chtějí zařadit „vlevo“ nebo „vpravo“. Přesto to půjde oběma 
těţko. 

Já jsem na to také v mé knize několikrát upozornil, ţe není mým přáním, zaútočit na 
nějakou skupinu lidí, nýbrţ pouze sám jediný odkrýt pravdu a pokud by měly být věci, které 
jsem v mojí knize popsal,  jednou provedeny nějakými Chasary (Aškenázyovci, Ţidy 
hunnského původu)  a tedy se ještě uskutečnit, potom je jasné, ţe jsou prováděny právě jen 
Chasary. Člověk má  povinnost  nenechat skrýt zločiny, ale nechat je obnaţené, protoţe jsou 
prováděny jedinou „elitářskou skupinou „. 

 
Moji samozvaní „protivníci“  mi tak tím spíš znovu potvrzují opak toho co oni 

přirozeně neznají. 
 
Jeden bod ve kterém je jistě tato planeta jedinečná, by byla skutečnost, ţe u nás  lidé, 

kteří říkají pravdu, budou spíše potíráni, neţ ţe by byli ve svých přání podpořeni. Člověk 
přece má přijmout to, aby si rád přál slyšet pravdu, místo toho však masy dávají přednost 
tomu, nechat se obelhávat, aby mohli vést pohodlný ţivot, ve kterém za ně převezmou 
rozhodnutí jiní. 

Také jsem si jistý, ţe nikdo nezkusí umlčet mne zabitím, spíše opak. Budu osloven 
vícerými skupinami, zda bych pro ně nemohl něco zveřejnit nebo v různých kruzích dělat 
přednášky - takříkajíc jako vývěsní cedule. (Přece to tak se mnou nefunguje).  A navíc jsem 
badatel UFO a říšskoněmecké disky existují. Já sám jsem je viděl. A nyní mám mlčet, pouze 
proto, ţe na UFO, které jsem viděl, byl vidět obrovský hákový kříţ?  
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111222...   Pojem “antisemitismu” se velice často používal k postupu proti lidem, kteří 

objevili  něco na  bankéře a jejich společníky. Stalo se to i ve Vašem 
případě? 

 
  
se skutečně stalo. Sice to byl aţ doposud jen ojedinělý případ, avšak chtěl bych  
zabránit nekompetentním vyjádřením. Nenapsal jsem ani na jediné stránce mojí 

knihy nic PROTI  SEMITŮM. Nenapsal jsem vůbec nic PROTI komukoliv, nýbrţ O NĚKOM. 
Nikoho jsem nenapadal, nýbrţ jen odhaloval. To je nebetyčný rozdíl - tedy ţádné ANTI ! Ale 
také O SEMITECH jsem nic nenapsal, jak ihned dokáţi. Minimum osob, které kolem sebe 
mlátí s pojmem „Anti - semitismus“, mělo někdy v ruce učebnici dějepisu a skutečně 
studovalo původ a minulost tohoto národa. A já pravděpodobně se svým míněním nejsem 
příliš daleko od toho, kdyţ tvrdím, ţe z těchto osob ani dvě procenta někdy nečetli  Talmud, 
aby tak poznali „obsah víry“ talmudistů. Otevřeně musím také toto ţhavé ţelízko tématicky 
zařadit, abych odstranil pár nejasností.   
 Vím, ţe ţidovské téma je v Německu nebezpečné právě jako atomová bomba a někteří 
čtenáři by si snad mohli myslet, ţe jsem další nacistický pisálek, který hodlá odhalit světové 
ţidovské spiknutí. Lidi, tak to dozajista ne. Já osobně nemám nic proti spoluobčanům 
ţidovského původu. Měl jsem, jak jsem jiţ zmínil, ţidovskou přítelkyni a mám velmi rád její 
rodinu, dále jsou mými velmi blízkými přáteli Ţidé a také pracuji s Ţidy obchodně. Přece to, 
co jsem zjistil, hovoří nyní jednoduše samo za sebe, jsou to skutečnosti a ty musí na světlo. 
Pokud by jste chtěli porozumět tomu, proč je chtěli Rusové, Angličané a později téţ Němci 
dostat pryč ze své země, musíte pochopit, co bylo tím důvodem, proč proti nim útočili. 
 Dozvěděli  jsme se z našich učebnic dějepisů, PROČ byli Ţidé pronásledováni? „ Proč byli 
právě Ţidé a jinak ţádný jiný národ vypuzováni z kaţdé země, ve které ţili?“ nebo „Proč byli 
téměř jen Ţidé zapletení do bolševické revoluce - plánovali, financovali a také vykonávali? 
Proč jsou média v ţidovských rukou, stejně jako banky? Proč nemůţe od roku 1995 ţádný 
Ţid vycestovat do Malajsie?“ 
  Přirozeně, jsou po staletí pronásledovány všechny moţné menšiny, nejen Ţidé. Tito, ale 
vţdy znovu a permanentně. Pro to musí být přece nějaký důvod. A jak uvidíte sami v 
průběhu této kapitoly podle mých citátů od Winstona Churchilla, George Washingtona, 
Benjamina Franklina a Martina Luthera, byli Němci jen jedním z národů, které se chtěli od 
svých Ţidů osvobodit. To bych vám chtěl na tomto místě detailně objasnit.  
Ţe jsou chasarští Ţidé (tento termín bude hned vysvětlen) do tématu „Světového spiknutí“ 
hluboko zapleteni, je při nejlepší vůli nepopiratelné. To nemá s fašismem a ještě desetkrát 
tak více ne s antisemitismem nic společného, jak také hned dokáţi. A: veškeré zdroje, které 
pouţiji k zodpovězením této otázky jsou ţidovského původu.  
Pojem „anti-semitismus“ se pokládá jiţ asi 40. let, jako vlhké - chladné ruce kolem krku, 
jakmile se jen vezme do úst slovo ŢID. Otestujte si toto nyní a řekněte jen to slovo „Ţid“ 
polohlasně na veřejnosti a pozorujte, jak se okamţitě celá řada tváří otočí ve vašem směru. 
Lidem byly skutečně tímto pojmem vymyty mozky, vyhýbají se všemi silami projednávání 
tohoto tématu na veřejnosti. Avšak toto nepochází jen tak odněkud, nýbrţ od Ţidů samých. 
To značí, ţe měli být hladce vydat přes organizace jako „Anti - Deformation - League of B’nai 
B’rith“ (ADL)99 a „American Civil Liberties Union“ (ACLU)100 4.000.000.000 dolarů , aby 
zavedli na veřejnosti tento, ani v nejmenším se s pravdou neshodující a ještě netrvalý pojem 
„antisemitismus“ Ani toto slovo, ani slovo „Semita“ není k nalezení v jediném slovníku 
vydaném před rokem 1875.  
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Do světa byl vypuštěn celý přehršel filmů z převáţně ţidovského Hollywoodu, aby šířil po 
světě implantovaný a nepravdivý (ireálný) obraz ţidovského lidu a jeho víry Jak se to má  s 
tímto náboţenstvím, o tom nechám hovořit za sebe samé některé výroky z Talmudu. 
Velká část obyvatelstva západních národů měla prostřednictvím „chazarsko - ţidovsky“ 
kontrolovaných masmédií uvěřit, ţe pojem „semitismus“ se téměř výhradně vztahuje na Ţidy. 
Avšak ve skutečnosti má dnešní Ţid co dočinění se „Semitou“ asi tolik, jako Američan s 
Řekem. 
To znamená, kdo mě chtěl jako autorovi nasoukat „Anti-semitismus“ do bot, ten nedělal 
správně svoje domácí úkoly, jinak by takový „nesmysl“ nevyslovil. Můţe zde k tématu 
obdrţet jednu malou doučovací hodinu. 
 
V mojí knize jsem v ţádném případě nepsal o nějakých Semitech, ani o Arabech, 
Aramejcích101, Akkadech102 nebo Hebrejcích. Píši o osobách, jako Rothschildové, Jacob 
Schiff, Warburgové, Windsorové, Karl Marx, Stalin, Lenin, atd. Všechno ţádní Semité, nýbrţ 
čistokrevní (Aškenáziové – Chazaři)! 
Zmateni? Pak zde udělám trochu pořádek. 
Především si objasníme pár pojmů, které si lidé denně omílají. Kdo to jsou Semité? Podle 
velmi konzervativního a nejvýše věrohodně vypovídajícího „Oxford Universal Dictionary“ 
(Oxfordský universitní slovník) (to značí:, „ţe pojem Semita byl pouţit poprvé v roce 1875 a 
popisuje osobu, která náleţí  k té lidské rase, která zahrnula téměř všechny národy, které 
podle knihy o stvoření 10 (Starý zákon) pocházejí jako potomci od „Sema“, syn Noahova, a 
mluví jednou semitskou řečí jako svou mateřštinou - odtud Akkadové, Féničané103, Hebrejci, 
Aramejci, Arabové, Asyřané104...“       
 V Langrově slovníku světových dějin se píše, ţe „vţdy by se mělo pamatovat, ţe se pojem 
„Semita“ se nevztahuje na jednu rasu, nýbrţ na skupinu národů, jejichţ mateřskou řečí je 
semitština.“ 
Teď asi laik řekne: „Tady to tedy přece máme, Hebrejci jsou Semité.“ Správně. Hebrejci jsou 
Semity, avšak vyvstává otázka, co mají Ţidé společného s Hebrejci. Jak hned uvidíte, 
moderní Ţidé nemají s Hebrejci společného VŮBEC NIC. 
Vezměme v úvahu dějiny. 
 

do jsou Hebrejci? Hebrejci nemají svůj původ, jak je často a chybně přejato nebo       
tvrzeno v Chaldejsku. Naopak přišli do Chaldejska jako cizinci a tak s nimi bylo 
Chaldejci nakládáno a jako takoví byli vyháněni  

Země původu Hebrejců je popsána v 1. knize Mojţíšově 10, 30 jako kraj od Messy k 
Sapharu  hoře  východu (coţ znamená „východní hora“ Ebalu, čímţ je popsán prostor Punt - 
Usal - Schaba (Saba)105, docela na nejjiţnějším místě Arabského poloostrova. 
Ve Starém Zákoně, jak se dočteme, je nazýván Sem Noahovým synem, coţ je ale chybné. 
To vzniklo tak, ţe se Nehemia a Esra, básně a pověsti starého Babylonu vyjmuli, nejprve 
opsali a teprve potom  podle svých zájmů náleţitě zfalšovali. (Jak se stalo téţ s historií krále 
Sargona I106., který byl pouţit pro příběh o Mojţíšovi, který však měl v pravdě naprosto 
oddělenou existenci. Mimoto ţil Mojţíš asi 2300 let po Sargonovi I.) 
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 Aramejci starověké národ, ktarý přišel okolo roku 1500 př. n.l. z území dnešní Palestiny  na území dnešního 

Iráku, současnící Asyřanů. Aramejština byla jakousi „mezinárodní“ řečí starověku, v aramejštině byla napsána i 

část Starého zákona 
102

 Akkádové – obyvatelé města Akkád zaloţeného ve 24 st. př. n.l., podle tohoto města byla nazývána severní 

část babylonské říše Akkadií. 
103

 Féničané – starověký národ, ţijící na území dnešního Libanonu, současnící Ţidů 
104

 Asyřané, starověký národ, ţijící na území dnešního severního Iráku, národ, který vyvrátil sumerskou říši a stal 

se pokračovatelem jejich kulturní tradice. Asyřané byli národem, který odvlek Ţidy do vyhnanství (viz. Starý 

zákon).  
105

 Saba – historické království v jiţní Arabii, na území dnešního jiţního Jemenu, odkud pocházela legendární 

Sibylla 
106

 Sargon I. – první historicky doloţený assyrský král 
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Hebrejci skutečně pocházejí z geografického místa, na které je odkaz ve Starém zákoně v 1. 
Knize Mojţíšově 10, 30, totiţ na úzké místo Rudého moře, docela na jihu, na úpatí 
Ebalského pohoří. Tam vznikl nový rod z rozličných národů. Náčelníkem tohoto nového rodu 
byl sábský vyhnanec jménem Abil Habr. Podle tohoto Abila Habra  se brzy po tomto začal 
nazývat nový rod „Habrity“, z čehoţ se později vzniklo „Hebrejci“. Vyhnanci z  jiných rodů se 
brzy připojili k novému rodu Abila Habra, tak jako mnoho uprchlých otroků a otrokyň. Tak 
vznikl vlastní nový národ.  
Abil Habr vystavěl na pobřeţí pevnost a brzy dobyl naproti leţící ostrov Bara (Perim), který 
patřil k Velké egyptské říši. Tam se spojil s národy ţijícími v Etiopii Amcharany a Chabbilany. 
Společně s nimi táhl Abil Habr zemí černochů aţ k jezeru Ugan Ugan (dnešní Uganda) a 
zcela si ji podrobil. Zde vytvořil ještě jednu říši a bylo to zde, kde se vlastní lid nového rodu 
stal lidem Hebrejců. Střed této země se od té doby nazývá podle Abila Habra „Habr“.  
 Protoţe Abil Habr uzákonil mnohoţenství, poněvadţ muţi měli v drţení současně více ţen, 
stal se ze všech těchto rozličných lidských typů, které mu byli poddáni, skutečně nový lid. 
Kdyţ Abil Habr dosáhl středního věku, byl napaden váţnou pohlavní chorobou. V této době 
byl známým kouzelník z rodu Geniterů ze země Sina (Sinaj). Toho, který, jak se zdá, činil 
zázraky skrze krvavé oběti divošskému bohu, si nechal Abil Habr povolat k sobě. Onen kněz 
přinesl k Hebrejcům obřad obřízky a krvavého a mstivého boha Jaho/Jahwe/El Schaddaie. 
Abrahamovi, přímému potomkovi Abila Habra, se tento Jahve /Jahwe/ zjevil (náš 
mimozemšťan) se slovy “Ani ha El Schaddai“ = „Já jsem bůh Schaddai“ a poţadoval mnoho 
krvavých obětí a válek a uzavřel s Hebrejci smlouvu ( Hebrejský krevní spolek). 
Abil Habr  vybudoval svoje panství a připravil válku proti zemi Habasch, jejíţ král byl ale 
spřízněný  s faraónem a proto zavolal na pomoc Egypťany. Faraón, jímţ byl onoho času 
Sesostris I., poslal loďstvo a vojsko a připravil Hebrejcům drtivou poráţku. Faraonovi 
válečníci dobyli také pevnost Har Habr (Harar) a nepřítele tak zcela porazili. 

   Tolik historie Abila Habra. 
 

Všechny zločiny Hebrejců je moţné přečíst v knihách od Mojţíše po Ester (druhá jmenovaná 
se vlastně měla jmenovat po hlavním zločinci “Kniha Mardochaiova”) takzvanné “Svaté 
Písmo”, o kterém nikdo neví, proč je nazýváno místo kriminálních příběhů o Hebrejcích 
„Svatým Písmem“. Na těchto samotných 500 stranách je k nalezení více jak SEDMDESÁT 
masových vraţd a vraţdění národů, nepočítaně všeho, mnoho jednotlivých vraţd, 
loupeţných výprav, krádeţí, hromadných znásilňování a jiných zločinů (např. incest) a 
nejlepší na tom je, ţe při téměř ţádném z těchto zločinů nedošlo k odsouzení, nemluvě o 
potrestání. Naopak, tyto zločiny byly nejčastěji poţadovány Jahvem a odpovídaly také plně a 
zcela  principům Talmudu. A nedbaje  toho ztotoţňuje se ţidovský lid, nehledě na několik 
výjimek, bez studu s těmito věcmi, se svým zákonem a svými krvavými dějinami. 
Ovšem, je to rovněţ historická skutečnost, ţe 95% DNEŠNÍCH Ţidů 20. století NEJSOU 
hebrejského, popř. semitského původu, nýbrţ hunsko - tureckého. Nepřišli od Jordánu, ale 
od Volhy, ne z Kanaanu, ale z Kavkazu a nejsou geneticky spojeni s Abrahamem, Isaakem a 
Jakobem, nýbrţ s Huny, Ujgury a Maďary. Jak je to moţné?  
Nyní se ţidovský národ dělí do dvou kategorií Sefardové a Aškenáziové. Sefardové jsou 
Ţidé hebrejského původu a měli ţít od starověku ve Španělsku (hebrejský= sefardský), 
odkud byli koncem 15. století vyhnáni. 
 Ve vydání “Encyklopedia Judaica” z roku 1960, nalézáme následující fakta:  
V roce 1960 bylo na Zemi celkem 500.000 Ţidů hebrejského původu. Aškenazijských nebo 
chazarských Ţidů bylo oproti tomu v témţe roce napočítáno na 11 miliónů. 
 

do jsou Chazarové? 
Podávám vám zde krátký přehled této historie:  
“Chazaři jsou národem tureckého původu, jehoţ ţivot a dějiny jsou propleteny se 
vznikem ţidovské historie v Rusku. Přicházejíce z Turecka byli Chazaři, skupinou 

stepních nomádů, jejíţ ţivot se sestával z plenění a mstivých polních taţení. Ve druhé 
polovině 6. století se hnuli Chazaři směrem na západ a usadili se  na celém jihu Ruska, 
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dlouho před vznikem ruské monarchie Varjagů (855 n.l.). V této chvíli stálo chazarské 
království na nejvyšším bodě svých dějin a nacházelo se stále ve válce. Vlastně nebylo 
ţádné chvíle od vzniku Chazarů, ve které by NEBYLI ve válce. Říše Chazarů ovládala 
rozsáhlé území od Černého ke Kaspickému moři a od Kavkazu k Volze.  
 Koncem 8. století přistoupil Chagan, král Chazarů, jeho šlechtici a velká část jeho lidu k 
ţidovské víře. Důvodem byla prekérní situace mezi východořímskou říší a vítěznými 
stoupenci Mohameda. Oba poţadovali na Chazarech připojení k jejich náboţenství 
(křesťanství nebo islámu)107. Avšak Chazaři si vybrali,  zamítnouce obojí, judaismus. 
V následujících dvou stoletích se k ţidovskému náboţenství připojila většina chazarského 
lidu, a od poloviny 9. století přijali ţidovskou víru  všichni Chazaři. 
Byl to Bulan následník trůnu, zvaný Obadiah, který obnovil království a posílil ţidovské 
náboţenství. Proto pozval ţidovské učence, aby se usadili v jeho říši a postavili synagogy a 
zaloţili školy. Národ byl uváděn (vyučován) v Bibli, v Mišně, a v Talmudu a Chazaři pouţívali 
hebrejské písmo. V řeči si ale zachovala mateřská řeč Chazarů převahu. 
Obadiah předal trůn svému synu Hesechielovi, tento opět svému synu Manassehovi, a 
Manasseh Hanukahovi, dalšímu synovi Obadiaha. Hanukah předal trůn svému synovi 
Isaakovi, Isaak svému synovi Mojţíšovi (nebo Manaseh II.), ten zase svému synovi Nisimu a 
Nisi svému synovi  Aaronovi II. Sám král Joseph byl synem Aaronovým a dosedl na trůn 
podle práva o nástupnictví Chazarů. Ruští Varjagové se usadili v Kyjevě, aţ po poslední 
bitvě proti Chazarům. Po jedné tvrdé bitvě porazili Rusové Chazary a o čtyři roky později si 
podrobili Rusové celou chazarskou říši východně od Azova. 
Mnoho členů chazarské královské rodiny se vystěhovalo do Španělska, někteří šli do 
Maďarska, ale největší část národa zůstala ve své říši.” (Jewisch Encyklopedia, Volume IV., 
article on Chazars, strana 1 - 5). 
 
Plně určujícím historikem v oboru samozvaných Ţidů je profesor H. Graetz, autor knihy: 
“History of the Jews”108. Na straně 44 vysvětluje, ţe Chasaři provádějí druh fanatického 
náboţenství, směsi smyslnosti a smilstva. Po Obadiahovi přišla celá řada chazarských králů 
Chaganů a podle fundamentálního práva říše mohli na trůn dosednout pouze ţidovští 
králové. A po drahný čas neměli panovníci jiných národů ani ponětí o obrácení mocného  
království na víru judaismu a jak uvádí první pověsti, byli toho mínění, ţe Chazarská říše 
byla osídlena zbytkem původních deseti kmenů. 
Tyto informace nejsou ţádným tajemstvím, neboť jsou vyňaty z ţidovského lexikonu (The 
Jewish Encyclopedia109). A je dokázáno, ţe mimo nepatrného podílu 5% nebo 6% nemá 
dnešní světová ţidovská populace ŢÁDNÉ spojení nebo společný původ s Hebrejci. Tedy 
ţádní Semité!  
Dnešními nejproslulejšími chazarskými Ţidy jsou Rothschildové, jejichţ jméno pochází, jak 
bylo jiţ zmíněno, podle rudého znaku, erbu Chazarů, ten také visel nad Laden Mayer 
Amschal Bauers,  na Ţidovské třídě  ve Frankfurtu. 
Teprve teď můţe být  zodpovězena jistě důleţitá otázka, která by mohla v jednom nebo 
druhém vyvstat v první knize : “Proč právě Ţidé naplánovali, financovali a provedli 
bolševistickou revoluci. Co chtěli Ţidé právě v Rusku?” 
Nyní, dole jmenovanými zakladateli se objasnění, ţe ruskou monarchií zapuzení Chazaři 
vlastně tímto způsobem SVÉ Rusko dobyli zpět.    
 Pro informaci zde uvádím originální chazarsko-ţidovská jména vůdců bolševistické 
revoluce: 
Chernoff  - Von Gutmann  
Trotzki  - Bronstein  
Martoff  - Zederbaum  
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 jako vyslanci východořímské –byzantské říše pobývali v té době u Chazarů nějakou dobu Cyril a Metoděj, 

kteří byli po návratu vysláni na území Velkomoravské říše. Nám jsou známí jako tzv. věrozvěstové 
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Kamhoff  - Katz  
Meshkoff  -  Goldenberg  
Zagorsky  - Krochmal  
Suchanov  - Gimmer  
Dan   - Gurvitch  
Parvus  - Helphand  
Kradek  - Sabelson  
Zinovjeff  - Apfelbaum  
Stekloff  - Nachamkes  
Larin   - Lurye  
Ryazanoff  - Goldenbach  
Bogdanoff  - Josse  
Goryeff  - Goldmann  
Zwedzin  - Wanstein  
Lieber   -  Goldmann  
Ganezky  - Fürstenberg  
Roshal  - Solomon  

         (Die Absteiger, Des Griffin, str. 100) 
Dále prezidenti SSSR, Lenin, Stalin, Chruščev, Gorbatschow, Jelcin, ale i “pravý radikál”  

Ţirinovský byli a jsou chazarští Ţidé. 
 Je velmi důleţité to pochopit, neboť to dokládá, ţe pojem “Anti-semitismus” nemá tak jako 
tak s těmito Ţidy nic do činění, tedy je zcela chybně pouţíván, naproti tomu celý arabský 
svět je semitského původu. Správný pojem by namísto toho byl “Judaäophob”110. Takţe 
přece mají  pravdu ti, kteří tvrdí, ţe není zaznamenán ţádný původ dnešních Ţidů ve vztahu 
k Hebrejcům. A současně nemají desetkrát ţádné právo, na stát Izrael v Palestině! Jasně 
řečeno dnešní obyvatelé Izraele nemají ţádný, ale vůbec ţádný důvod a uţ vůbec ne právo, 
aby ţili ve státě Izrael, neboť nemají ţádný hebrejský či izraelitský původ. Současní  Ţidé 
mají tak nanejvýš nárok na kus země někde v Rusku. Další  ţidovský autor, expert na tuto 
tématiku je Alfred Lilienthal, který si ve své knize “The Zionist Connection“111 nebere ţádné 
servítky a popisuje příšerným dokumentačním materiálem, ţe  
“zřízení izraelského státu v roce 1948 bylo konečným výsledkem masivních politických intrik 
mezi hlavními chazarskými Ţidy a jejich bezboţnými kumpány v Anglii a USA”.  
 Není ţádným tajemstvím, ţe právo sionistického státu Izrael na jeho území nespočívá v 
hypotetickém původu ţidovského národa, ani v mytologickém spolku Abrahamově s bohem 
“Jahve”, nýbrţ čistě v mezinárodním zákonu - rozhodnutí OSN 1947 o rozdělení Palestiny.  
A tento závěr byl Chazary “vynucen”   
 A my uţ jsme si všimli v “Tajných společnostech I.”, kdo zaloţil OSN a kdo za ním stojí. 
Všechna rozhodnutí přišla z New Yorku. Většiné je také zajisté známo, ţe v New Yorku bydlí 
více Ţidů neţ v Jeruzalémě, ţe New York je  téměř zcela ve vlastnictví chazarských Ţidů 
(nejen banky nebo Federal Reserve112) ale i domy, pozemky, supermarkety atd. ...) 
Rabin Stephen Wise potvrzuje tento výrok Lilienthálův v jeho autobiografii, jako historický 
čin.  „Aţ do dnešního dne byli Arabové obelháváni a podváděni, kde to jen šlo.“ (Challenging 
Years, str. 186). 
 
Pod tímto zorným úhlem  jsou podle pravdy největší „antisemité“ sami moderní ţidé 
popřípadě Chazaři, neboť oni arabské národy, které jsou skutečně Semité, trýzní většinou 
prostřednictvím válek a pomocí mezinárodních ţidovských bankéřů a ropných magnátů! Je 
Vám to všechno srozumitelné? Vidíte, ţe, jedno odkud se díváte, příběhy, které slyšíte 
v mediích, jsou opakem pravdy. Všechno je leţ a podvod! 
Také politický sionismus není ovocem hebrejských činů, nýbrţ jedině chazarským dílem. Tím 
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tedy nemůţe být někdo, kdo bojuje proti sionismu, označován jako „antisemita“. Nanejvýše 
„antisionista“. Přesto i pojem „ZION“ byl Chazary zfalšován. 
Ţidé vztahují horu „Zion“, horu na které ţije národ vládců, na sebe, coţ je ale groteskní. 
 
V „Nové jeruzalémské Bibli“ ţalm 48. stojí: „ Velký je Hospodin a vysoko je velebeno město 
našeho boha. Jeho svatá hora se tyčí  velkolepě do výše, ona je potěšením celého světa. 
Hora Zion leţí daleko na severu, ona je městem velkého krále.“ Hora Zion je k tomu ještě 
špatně přeloţena. V hebrejštině se čte „Sion“ a popisuje horu „Sin“ (sumersky), coţ popisuje 
severní horu – podle chrámových písem (Societas Templi Marcioni) půlnoční horu – tedy 
dnešní Německo. Tak to říká právě také ţalm 48 : „Hora Zion leţí daleko na severu“! 
 

Dále pokračujme s judaismem. Otázku po významu judaismu by zodpověděli mnozí lidé 
v Německu jistě bez otálení výrokem, ţe judaismus je náboţenstvím Ţidů – tedy jejich 
systémem víry.   Judaismus řekli by, je náboţenstvím Starého zákona a  je 
moudrostí vystavěné v podstatě na Mojţíšově učení.  Tato odpověď, kterou by jistě dali 
mnozí, která zní také velice dobře – je přesto naprosto špatná! 
Judaismus v jeho dnešní, tak jako tehdejší formě je absolutním protikladu (jak Vám potvrdím 
později se slovem Mesiáš). Judaismus je Talmudismus!  Studium judaismu je Talmudem, tak 
jako studium Talmudu je judaismem. Nejsou navzájem oddělitelné. Talmud je shrnutím obou 
velkých písem ţidovstva – Mischny a Gemary. Charakteristická pro Talmud je jeho 
pregnantní113 stručnost a jeho ostrá dialektika, které vyrůstají z diskusí škol. Talmud je do 
jisté míry perfektním projevem náboţenského hnutí a odráţí –zrcadlí v sobě v kodech 
zalistované popisy a minutové ceremonie, které představují dokonalost kompletního nástroje 
náboţenské ideje. Denní studium Talmudu, coţ začíná ve věku deseti let a končí teprve 
s fyzickou smrtí, je nutnou gymnastikou pro rozum přísného Ţida, coţ se opět projevuje 
v jeho obchodním ţivotě. 
  Zkusme se přesto ještě jednou zamyslet nad několika výroky z Talmudu, abychom 
porozuměli, co je  kaţdodenně čteno, a co mezi jiným pohnulo takový válečný národ jako 
Chasarové, aby  se chtěli přidat k tomuto náboţenství. 
 
Talmud o lidské existenci a vyvolenosti Židů114: 
 
„ Nejprve byla stvořena země Izrael  a teprve poté ostatní svět. Země Izrael bude zavodněna 
dešti a ostatní svět zbytkem.“  (Taanit 10a) 
 
Účel stvoření světa leţí pouze v Ţidech. Ačkoliv je tady vše jasné, musí se toto slovo 
posoudit chutnat na patře.“ (Zerror Hammor. Krakau 1595 Fol. 145 Kol.4) 
 
Jako se nemůţe existovat svět bez větru, tak nemůţe také existovat bez Ţidů“  (Taanid 3b, 
Aboda zara 10b) 
 
„ Kaţdý jediný (Ţid) si musí říkat, kvůli mně byl stvořen svět“  (Sanhedrin 37a) 
 
„ Jen Ţidé jsou lidé, Ne-Ţidé nejsou lidé, nýbrţ zvířata. (Goimové – lidská dobytčata, 
jednotné číslo „Goy“ (Kerithuth 6b Seite 78, Jebhammoth 61a) 
 
„Vy Israelité budete nazýváni lidmi, naprotitemu národy světa si nezaslouţí pojmenování 
„lidé“, nýbrţ zvířata.“ (Talmud z Babylonu, Písmo Baba Metzia, list 114, sloupec 2) 
 
„Děti a potomci cizinců jsou jako chov zvířat.“ (Talmud z Babylonu, ‚Písmo Yebamotha, List 
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94, sloupec 2) 
 
„Ne-ţidé byly stvoření, aby slouţili ţidům jako otroci. (Midrasch Talpioth 225) 
 
„Ne-ţidům je nutné se vyhýbat více neţ nemocné svini“ (Orach Caiim 57, 6a) 
 
„Pohlavní styk s ne-ţidem, je jako pohlavní styk se zvířetem.“ (Kethuboth 3b) 
 
Plodnost ne-ţidů  musí být masivně potlačována. (Zohar II,4b) 
 
„Tak jako se nahradí ztráta vhodnou krávou nebo oslem, tak se má nahradit zemřelý ne-ţid.“  
(Iore Dea 337,1) 
 
„ Dát Izraelci pohlavek je stejné, jako by se pohlavkoval bůh“ (Sanhedrin 37a) 
 
„Kaţdý, kdo obdrţí v ţivotě ţidovskou duši, je jako ten, kdo obdrţel celý svět.“ (Sanhedrin 
37a) 
 
„Kaţdý, kdo zničí ţidovskou duši, je jako ten, který zničil celý svět.“ (Sanhedrin 37a) 
 
„Významné je obřezání. Kdyby ono nebylo, nemohl by svět existovat“ (Schabbat I/37b) 
 
„Všichni ţidé jsou narozené královské děti“ (na dvou místech  Talmudu současně II/1/67a, 
II/1/128a) 
 
„ Na Ţidy se bůh (Jahwe) vůbec nikdy nezlobí, nýbrţ pouze na ne-ţidy“ (Talmud IV/8/4a) 
 
„Ţidé jsou podle Talmudu bohu milejší neţ andělé“ (Talmud V/3/91b) 
 
Bůh (Jahwe) nechá pod svým majestátem ţít pouze jemu naslouchající Ţidy“ (Talmud I/1/7a) 
 
„ Člověk (Ţid) musí kaţdý den vyslovit tři poţehnání (modlitby?), aby ho Jahwe neučinil 
Goiem115, ţenou a nevědoucím.“ (Talmud V/2/43b+44a) 
 
„Všude kde se chtějí Ţidé usadit, musí se tam stát pány, a tak dlouho dokud nezískají 
neohraničené panství (vládu) se musí cítit jako vyhnanci a vězni, i kdyţ uţ nějaký národ 
ovládli, tak dlouho dokud neovládnou všechny, musí nepřestávajíc volat: Jaká strast, jaká 
ostuda! “ (Talmud z Babylonu, Sanhedrin 104a, sloupec 1) 
 
„ Já (Jahwe) činím tebe (ţidovstvo) praotcem mezi všemi národy, činím tě vyvoleným mezi 
národy, činím tě králem nad všemi národy, činím tě nejmilejším mezi všemi národy, činím tě 
nejlepším ze všech národů, činím tě nejdůvěrnějším mezi všemi.“ (Schabbat 105a)¨ 
 
 

Talmud o ženách: 

 
„ Co je to nevěstka? Jakákoliv ţena, která není ţidovkou“  (Eben-ha-Eser, 6 a 8) 
 
„S ne-ţidovkou se ţid nedopustí ţádného cizoloţství….. Ţidům je pouze zakázáno 
cizoloţství s další, to znamená ţidovskou ţenou. Ţena ne-ţida je vyjmuta.“ (Talmud 
IV/4/52b) 
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Manţelka není pro Goyima (Ne-ţida), oni skutečně nejsou vaše ţeny“  (Talmud 
IV/4/81/+82ab) 
 
 
Talmud o židovském peněžním obchodě: 
 
„Vy jste udělali mne, Jahweho, jediným pánem světa, proto udělám já vás (Ţidy) jedinými 
pány světa“   
Kdo chce být chytrý, zaměstnává se záleţitostmi peněţního procesu, neboť není ţádná větší 
opora v tóře, neboť ony jsou jako prýštící prameny.“  (Talmud IV/3/173b) 
 
„ Ţidé musí stále zkoušet, podvádět ne-ţidy“  (Zohar I,168a) 
 
„ Zabývej se obchodem s Ne-Ţidy, kdyţ mají peníze na zaplacení “(Abhodah Zarah 2a T) 
 
„Neţidovské vlastnictví patří Ţidovi, který si je jako prvý vyţádá.“  (BabbaBathra 54b) 
 
„ Kdyţ dva Ţidé podvedli jednoho Ne-ţida, musí se o zisk rozdělit.“  (Babha Kama 133a) 
 
„ Kaţdý Ţid smí lţí a křivou přísahou Ne-ţida svrhnout do záhuby“  (Babha Kama 113a) 
 
„ Dobrota Goyimů je stejná jako poušť bez pána, a kaţdý, kdo ji ovládne, ji získal “ (Talmud 
IV/3/54b) 
 
„Ţidovi je dovoleno, aby  těţil z omylu Ne-ţida a podváděl ho “  (Talmud IV/1/113b) 
 
 
„ Ne-ţidovi se smí vzít lichva“     (Talmud IV/2/70b) 
 
O Mesiášovi:  
 
„Jakmile přijde Mesiáš, stanou se všichni otroky Ţidů „   (Erubin 43b) 
 
„ Mesiáš dá Ţidům panství nad celým světem. A vy budete mít podmaněny všechny národy.“    
(Talmud z Babylonu, Schahh-písmo, strana 120, sloupec1) 
 
„ Mesiáš dá Ţidům královské ţezlo vlády nad světem a všechen lid jim bude slouţit a 
všechny národy světa jim budou podřízeny.“  (Talmud z Babylonu, Sanhedrinovo písmo, list 
88b, sloupec 2 a list 89 a 99a sloupec 1) 
 
Poté tvrdí Pesachimovo písmo v Talmudu, ţe v čase Mesiáše: 
 „…. Ţidé budou nekonečně bohatí a veškeré bohatství lidstva jim padne do rukou“   (Talmud 
z Babylonu, Pesachimovo psaní, list 168) 
 
Jalgut Simeoni říká ve svém výkladu Talmudu, ţe v časech Mesiáše:  
„Kaţdý Ţid bude mít dvatisíceosmset slouţících.“   (Jalqut Simeoni, list 56 a Bachai list 
118b) 
 
A Abarbanel, jeden z nejlepších ţidovských znalců Bible a Talmudu ujišťuje:  
„Času Mesiáše bude předcházet obrovská válka, ve které zahynou dvě třetiny lidstva.“   
(Abarbanel, Masmia Jesua, list 49a) 
 ( pramen: přímý překlad z hebrajského Talmudu, také zveřejněno v  „Wußten Sie schon“ od 
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Johanese Rothkranze a  „Jüdische Selbstzeugnisse“116 , dr. Johann Pohl, Buchdienst 
Witten) 
 

Pokusme se vcítit po přečtení těchto citátů do sebe. Co v nás způsobují? Kdo je ten Jahwe – 
El Schaddai, který něco takového vyučuje, mimozemšťan nebo ne? A můţete si představit, 
ţe někdo něco takového vezme doslova? Jak můţe nějaký národ něco takového označovat 
jako „ svaté písmo“? Musím tedy docela váţně říci, ţe mnou tyto řádky docela pěkně otřásli 
v základech, kdyţ jsem je přečetl poprvé. A tak to stojí v Talmudu ještě dnes, stejně jako 
tenkrát. Tak se to dnes vyučuje, stejně jako tenkrát. Otázka: Řídí se také dnes podle toho 
někdo, tak jako tenkrát? 
A ţe talmudisté jsou si plně a docela vědomi toho, co stojí psáno ve „svaté“ knize, potvrzuje 
okolnost, ţe je zakázáno překládat Talmud doslovně do Goyi-jazyků117. 
 
Přesto vraťme se zpět na zem. Přirozeně se Talmud neskládá pouze z těchto textů. Přesto 
jsou tyto výroky základním pilířem Talmudu a tím i talmudistů. 
Nyní se nezajímejme , v našem horkém tématu, pouze o ty kteří, se nedrţí výše uvedených 
příkazů, nýbrţ o ty kteří jsou přesvědčeni o  tom, ţe to tak skutečně je a ţe se musí ve svém 
denním konání těmito výroky s Talmudu řídit. 
Opět znovu nás nezajímá, zda v to věří nebo ne, ten ţidovský obchodník na konci ulice, ale 
majitel nějakého bankovního koncernu nebo zástupce televizní společnosti atd. 
Předpokládám, ţe si umíte představit, co to musí mít za následky, kdyţ nějaká skupina osob, 
která na něco tak plného zla věří a navíc je na to ještě hrdá a ta potom obsadí masová 
media a bankovní systémy! Podle jejich plodů je lze poznat!  Podívejte se, co Hollywod se 
svými filmy o násilím, horory, sexem ve světě natropil zla a uvidíte plody tohoto konání. Proč 
by měl člověk, který má ještě docela zdravou hlavu, produkovat hororový film? Co je jeho 
pohnutkou? 
 
A jak si stojí „ovoce“ bank? 
 
„ Dejte mi kontrolu nad měnou nějakého národa a  bude to pro mne mít stejnou 
platnost jako to co tvoří jeho zákony.“ 
 
Amschel Mayer Rothschild (1743-1812) 
 

i nejmocnější  současně nejznámnější Chazaři a současně horliví talmudisté jsou jiţ 
uvedení Rotschildové. Zde ještě jednou krátký přehled o jejich historii (jen na 
připomenutí): 

Moses Amschel Bauer, putující chazarský penězoměnec a Goldschied, se usadili ve městě, 
ve kterém se narodil syn Mayera Amschela Bauera roku 1743 – ve Frankfurtu. Nad svým 
skladem v Ţidovské ulici  umístil červený znak,  znamení Chazarů, které později Mayer 
Amschel  vloţil do svého jména. Po smrti Mosese Bauera začal Amschel Bauer jako 
bankovní pomocník v bankovním domě Oppenheimerů v Hannoveru a stal se v krátkém 
čase mladším partnerem.  Uhelným kamenem moci Rotschildů byla známost s generálem 
von Estorff, který v této době pracoval pro dům Oppenheimerů jako poslíček. (Bankovní dům 
Rotschild je dnes stále ještě velmi úzce svázán s bankovním domem Oppenheimer). Skrze 
toho se dostal k princi Wilhemu von Hanau a stal se jeho nejuţším rádcem. Roku 1770 se 
oţenil se 17-letou Gutel Schnaper a zaloţil velkou rodinu s pěti syny a pěti dcerami. 
Rotschild, jako agent „ obchodníka s lidským dobytkem“ Wilhema von Hanau, který své 
oddíly pronajímal libovolné vládě, načrtl podle výroku zpravodajského důstojníka královského 
kanadského námořnictva Williama Guy Carra plán na zaloţení bavorských Illuminátů a 
pověřil potom Adama Weishaupta jejich vytvořením a dalším vývojem. 
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Se sumou celkem 3 milionů dolarů, které Rotschild zpronevěřil princi Wilhelmovi, se rozhodl, 
své obchodní podnikání rozšířit ve velkém stylu – stal se prvním mezinárodním bankéřem. 
Amschel předal tyto 3 milliony dolarů svému synovi Nathanovi, který spravoval rodinné 
záleţitosti v Londýně a skrze jeho půjčky vévodovi Wellingtonovi svou sílu zečtyřnásobil.  
S tímto majetkem otevřeli Rotschildové dceřinné pobočky v Berlíně, Vídni, Paříţi a Neapoli, 
které byly obsazeny jednotlivými syny. Londýn zůstal a je dále hlavním sídlem Rotschildů. 
V závěti Mayera Amschela stálo mezi jiným, ţe všechny klíčové pozice musí být obsazeny 
členy rodiny a členové rodiny musí vstoupit do manţelství se svými bratránci a vzdálenými 
příbuznými z prvého a druhého kolena, aby se moc rodiny uchránila. Toto pravidlo bylo 
později trochu uvolněno, aby mohly vstoupit na jeviště i jiné ţidovské bankovní domy, a 
několik Rotschildů začalo vyhledávat členy jiných ţidovských „elitních rodin“ za účelem 
sňatku a rozmnoţení moci. Bylo známé, že Rotschildové byli velmi fanatickými 
talmudisty a obsah knihy byl členům rodiny někdy i předčítán i denně. My jsme mezitím 
poznali část toho co se v této knize nachází. Proto popsal ţivotopisec Frederic Morton 
Mayera Amschela a jeho pět synů ve své knize „ Rotschildové“ jako  
„ …mágy financí a ďábelské počtáře, kteří byly poháněni démonickým pohonem, aby dovedli 
své tajuplné plány k úspěchu.“   
Talmudu odpovídá totální bezohlednost vůči Goyimům a naproti tomu obchodní odvaha ve 
všem záleţitostech. Po jejich, v prvé knize jiţ, sledované počiny  kolem Waterloo ( převzetí 
„Bank of England“ a City) a ve Francii, odešli Rotschildové do Ameriky. Ztratili sice první 
kolo, v tom, ţe od nich zaloţená soukromá americká banka – „Bank of the United States“ 
byla prezidentem Jacksonem, odvoláním podle práva veta uzavřena, přece to však nevzdali. 
Podněcovali nejprve obě strany americké občanské války v letech 1861-1865 a financovali 
jak jiţ bylo dříve uvedeno obě strany pomocí své paříţské a londýnské banky. 
V roce 1914 etablovali své hlavní agenty společnosti  Kuhn & Loeb & Co. a J.P.Morgan & 
Co. a M.M.Warburg. Jacob Schiff převzal špičku a podporoval svými styky k německým 
zástupcům Rotschildů,  bankovní dům „ M.M. Warburg Gesellschaft“ v Hamburgu a 
Amsterdamu budování Rockefellerova imperia Standard Oil, ţeleznici Edwarda Harrimana a 
ocelárny Carnegiiho. 
V roce 1907 nechal dům Rotschildů sklouznout Ameriku s pomocí bankovních domů Kuhn & 
Loeb & Co. a J.P.Morgan & Co. a M.M.Warburg do, do té doby největší, měnové krize, ke 
které byla Rotschildy soukromá banka „ Federal Reserve Bank“ s jejich agentem a 
spolupracovníkem Kuhna a Loeba Paulem Warburgem na špici postupně donucena. 
(Paul Warburg byl také předsedou I.G. Farben) 
Jacob Schiff bylo pro Rotschildy koordinátorem a financovatelem bolševické revoluce a 
osobním financovatelem Chazarů (Trotzki a jeho rebelové), aby Rusko opět, jako 1000 let 
předtím, dostali do panství Chazarů. Jak víme z plánů Pike a Mazziniho, běţelo  všechno 
podle plánu a bylo předehrou k velkému scénáři světové „studené války“. Můţe se tedy asi 
říci, ţe Rusko, Rudá armáda jmenovitý nositel znaku Chazarů, tedy „patří“  Rotschildům.  
To jen špička ledovce zvaného Rotschildové. Přece jen však bude srozumitelnější, proč se 
těchto osob ani v nejmenším nedotklo, kdyţ v Rotschildy financovaných válkách od roku 
1917 do 1953 muselo být obětováno.přibliţně 85 milionů mrtvých komunistického reţimu. 
Frederic Morton píše:  
„Dnes pečuje rodina starostlivě o dojem neslyšné a nejisté existence. Díky tomu někteří věří, 
ţe z velké legendy zůstalo jen málo a Rotschildové jsou docela spokojeni, ţe jejich veřejný 
obraz je tvořen podle legendy. (The Rotschilds, S.19). 
Ţe to tak absolutně není, jsme zpozorovali jiţ v poslední knize, přesto to bude později ještě 
podpořeno. Dále frankfurtská veletrţní věţ  tvořená třemi díly pyramidy Illuminátů, je ve 
městě, ve kterém se počalo impérium Rotschildů (zakladatelé Illuminátů), nepřehlédnutelná. 
Jasné znamení, kdo ve Frankfurt „ vládne“. 
 
Já jsem přesto toho mínění, ţe čin spiknutí malé elity nedává nikomu právo, aby ničil jiné 
ţivoty a jiţ vůbec ne, kdyţ se jedná o obyčejné občany, ţeny a děti. To uţ je jiná kapitola. My 
zde chceme sledovat politické pozadí. 
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Pochopte jen, proč měli tak mnozí králové, prezidenti a šéfové vlád nenávist k nositelům 
ţidovských monopolů (Illuminátů, bank, olejářů, obchodníků s obilím, vědců) ? 
A dějiny Chazarů a talmudistů nemohou být jistě prezentovány jako parádní příklad vzorného 
národu Země navštíveného mimozemskou rasou, byli z  kaţdé země, ve které delší čas ţili, 
vyhnáni.  Z  Anglie 1290 (vrátili se zpět 1655), Francie 1306 (zpět 1682), Maďarsko 1360 
(zpět 1582) , Belgie 1370 (1700), Slovensko 1380 (1744) a podobně s Holandska, 
Rakouska, Španělska, Portugalska, Itálie, Bavorska a ještě jiných evropských národů. 
 
Německý lid je představován jako národ ţidobijců, který je nejhorší ze všech, pokud jde o 
téma pronásledování ţidů. Také to nemohu jen tak nechat být. Přečtěme si jednou, co 
zveřejnil Martin Luther: 
„Rozhodl jsem se vlastně jiţ více nepsat, ani o Ţidech, ani proti Ţidům. A sice, protoţe jsem 
naučil, ţe tito špatní, zlomyslní lidé se nevzdají, aby nás, křesťany nepřevzali na svou stranu 
… a já jsem dovolil, aby se tato kníţečka rozšířila, abych byl snad jednou nalezen mezi těmi, 
kteří se postavili proti tomuto jedovatému jednání Ţidů a kteří museli před tím chránit 
křesťany. Byl bych si nemyslel, ţe by to křesťan dovolil, aby byl povaţován Ţidy za blázna a 
sdílel s nimi exil a bezpráví. Přesto je ďábel pánem tohoto světa a kde se nenalézá boţí 
slovo, tam má ďábel místo k rejdům, a to nejen mezi slabými, ale i mezi silnými. Milovaný 
boţe stůj při nás. Amen. 
A jako jasné znamení, abychom toto poznali, je, ţe oni mezi jiným ještě rozdmýchávají svou 
víru a hořkou nenávist, tím ţe říkají: „ Nech nás pokračovat. Vidíte jak je bůh mezi námi a 
nezapomněl na svůj lid v exilu. My nepracujeme, necháme to tak dobře jít, ţe leţíme na líné 
kůţi a prokletí Goyimové pro nás musí pracovat, my dostáváme jejich peníze, zatímco jsme 
jejich pány a oni zase našimi sluhy. Pokračujte děti Izraele přece je to lepší neţ nic. Náš 
Mesiáš přijde, kdyţ  budeme pokračovat v přivlastňování majetku pohanů skrze lichvu!“ 
Neříká jejich Talmud a nepíší jejich rabínové, ţe  není ţádný hřích, zabít pohana, přesto ţe 
je hříchem zabití bratra z Izraele? Není ţádným hříchem, kdyţ on nedodrţuje přísahu vůči 
pohanovi. Tím je to sluţba bohu, kdyţ se krade majetek pohana (tak jak to dělají skrze jejich 
lichvu). Oni jsou toho přesvědčení, ţe oni nikdy nemohou být proti nám „příliš“ tvrdí a také 
proti nám spáchat ţádné hříchy, protoţe oni jsou ta „vznešená krev“ a ti „obřezaní světci , my 
jsme naproti tomu nejsme nic neţ prokletí Goyimové.“ A oni jsou páni tohoto světa a my 
jsme jejich slouţícími, ano jejich dobytkem!“ 
Věřil –li by někdo, ţe jsem hovořil jiţ příliš mnoho, musím říci, ţe tomu tak není, neřekl jsem 
mnoho – řekl jsem toho příliš málo! Protoţe já ve svém písmu vidím jak oni nás Goyimi 
denně proklínají a nám přejí všechno nejhorší na tomto světě ve svých školách a motlitbách. 
Loupí pomocí své lichvy naše peníze, a vţdy kdyţ mohou, pokouší se nás nejhorším 
způsobem obelstít….. 
Vy máte pochopit, ţe Ţidé nactiutrhají a hanobí jméno našeho spasitele a to den za dnem … 
z tohoto důvodu, mé dámy a pánové, je nemáte tolerovat nýbrţ vyhnat. Oni jsou našimi 
otevřenými nepřáteli a provozují neslýchanou blasfemii o našem pánu Jeţíši Kristu. Označují 
… Marii jako děvku a jejího svatého syna jako kurvy-syna (Mamzer)…. 
Kdyby nás mohli zabít, udělali by to s radostí. Skutečně z toho také provádějí mnoho věcí, 
speciálně takové, které lze nalézt v lékařském a chirurgickém povolání. Vyznají se jako 
Italové – Borgiové a Medicijští118- velice dobře ve vyuţívání medikamentů, které lidi otráví 
tak, ţe zemřou během jedné hodiny nebo teprve po týdnu.“ 
(The Jews and their Lies119, E 62 strana 189) 
 
Byl Martin Luther člověkem, který fanaticky nenáviděl Ţidy? 
To sotva. Kdo srovná texty z Talmudu s tímto posledním výňatkem, vidí srozumitelně, ţe 
hovořil docela speciálně o talmudistech. 
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Nebo jím byl také americký prezident Benjamin Franklin (1706-1790), který uvedl: 
„ musíme tento mladý národ ochránit před záludným vlivem…. Toto nebezpečí, moji pánové, 
jsou Ţidé!  V kterékoliv zemi se Ţidé usadili, zničili existující morálku, devalvovali komerční 
integritu a vyčlenili se a nezařadili. Křesťanskému náboţenství, na jehoţ cílech  je postaven 
náš národ, zesměšňovali a se pokusili se jej podmanit. Vystavěli stát ve státě, kdyţ byli 
s tímto činem konfrontování, pokusili se zemi finančně zardousit….. 
Jsou to vampýři a vampýři neţijí z vampýrů.  (!)  Nemohou ţít sami ze sebe. Ţijí z křesťanů 
nebo jiných národů, které nepatří k jejich rase. Kdyţ je nevyloučíme z ústavy USA, budou 
k nám v kratší době neţ  dvě stě let putovat v tak obrovských rojích, ţe naší vlast ovládnou a 
pohltí a forma naší vlády bude pozměněna. Kdyţ je nevyloučíme, budou si naši následníci 
dříve neţ uplyne dvě stě let objednávat pole, aby udrţeli jejich vlastnictví, během toho oni 
budou sedět v početných domech a mnout si ruce. Varuji Vás, moji pánové, kdyţ je 
nevyloučíme, budou Vaše děti vyhnány od Vašich hrobů.“ 
(Des Griffin: „ Anti-Semitism and the babylonian Connection“120 Str. 28). 
 
A americký prezident George Washington k tomu připojil:   
„ Ţidi proti nám pracují efektivněji neţ armády nepřátel. Jsou stokrát nebezpečnější pro naší 
svobodu a jsou velkou příčinou, ve které jsme zapleteni. Je to skutečně s podivem, ţe kaţdý 
stát nezačal jiţ dávno, Ţidy, jako mor společnosti a největší nepřátele, jaké kdy Amerika 
měla, lovit a vyhlazovat.“ 
(Maxims of George Washington, von A.A.Applaton and Co.,str. 125) 
 
To mě skutečně udivuje, proč bylo Hitlerovi nadáváno, protoţe přece američtí prezidenti 
nezveřejňovali nic jiného. 
Také Winston Churchill se k tomu také připojil, v tom ţe v roce 1920 věděl a podal zprávu  
o světovém ţidovském spiknutí: 
„Tento pohyb mezi Ţidy není nic nového. Od časů Spartaka-Weishaupta (zakladatel 
bavorských Illuminátů na zakázku Rotschildů) přes Karla Marxe (člen „Společnosti čtyř 
ročních období“, odnoţe bavorských Illuminátů), aţ k Trockému (Rusko), Belu Kuhnovi 
(Maďarsko), Rose Luxemburkové (Německo) a Emmě Goldmanové (USA), rostlo toto 
světové spiknutí na svrţení civilizací a novou výstavbu společností, které jsou pod kontrolou, 
pomocí závistivé zlomyslnosti a neuskutečnitelné rovnosti. Hráli důleţitou a jasně 
rozeznatelnou roli v tragédii francouzské revoluce. To bylo hlavní příčinou všech 
subversivních121 pohybů během devatenáctého století…. 
A nemusí se ţádným způsobem přehánět, kdyţ se tvrdí, ţe role Ţidů v bolševismu a 
skutečné příčina bolševické revoluce se odehrála pomocí těchto internacionálních a 
především ateistických Ţidů. 
(Illustrated Sunday Herald, 20.Februar 1920, str.5) 
 
V poslední knize jsme jiţ viděli historii bolševické revoluce a nepřehlédnutelnou roli Ţidů. 
Rabín Stephen Wise dokonce říká:  
„Mnozí to nazývají marxismus. Já to nazývám judaismus“. (The American Bulletin, 15 Mai 
1935). 
Nebo: Jistě to není ţádná náhoda, ţe marxismus se narodil z judaismu. A také není ţádná 
náhoda, ţe to byli Ţidé, kteří vlastně zplodili marxismus.“ (A program for the Jews and an 
Answer to all Anti-Semitism122, von Harry Waton str. 148) 
 
To nejzajímavější na tom je, ţe takové informace nebyly nebo nebudou vyneseny na denní 
světlo nacisty, muslimy nebo křesťany, nýbrţ Ţidy samými. Velcí učenci nebo rabíni vysvětlili 
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činy chazarských Ţidů. Je to nějak logické, není pravda? 
Zde snad ještě jedno malé vlastní doznání z druhé světové války, jak bylo jiţ prvé knize 
pojednáno a to sice z řeči prezidenta světového ţidovského kongresu ( Jewish World 
Congress) 8 prosince 1942 v New Yorku:  
„ My to nepopíráme a nemáme ţádnou obavu přiznat pravdu, ţe tato válka je naší válkou a 
je vedena za osvobození ţidovstva. Říkáme, ţe bez nás by nebyl úspěch spojenců 
myslitelný. Silnější neţ všechny fronty dohromady je naše fronta, fronta ţidovstva. My 
dáváme této válce nejen naši úplnou finanční podporu, zajištění vítězství se staví hlavně na 
oslabení protivníkových sil, na ničení v jeho vlastní zemi, uvnitř jeho pevnosti, jeho centra 
odporu. A my jsme ten trojský kůn v pevnosti nepřátel. Tisíce v Evropě ţijících Ţidů jsou 
hlavním faktorem při zničení nepřátel “. 
 
Dále existuje dokument, který rovněţ popisuje téma Illuminátů jen trochu přesněji 
s exaktními plány a diagramy k řízení hospodářství, energie, kontroly zlata a peněz, tak jako 
světových medií. Jedná se o „Silent Weapons For Quiet Wars“ ( nehlučné zbraně pro 
tichou válku). Tento dokument byl 7.července 1986 nalezen jedním zaměstnancem Boing 
Aircraft Company v jedné přebytečné IBM-kopírce, kterou koupil v draţbě. Jednalo se zde o 
plán  od našinců pro našince,  jak ovládnout  svět skrytými prostředky psychologické a 
hospodářské války a jméno Rotschild bylo přitom nejednou zmíněné. Nechci to zde  
otisknout, neboť je to ten samý plán jako prvé knize, jen v zeleném. Pokud si ho přesto 
přejete mít,  dávám zde k dispozici adresu: „Silent Weapons For Quiet Wars“ (A 
programming manual and Study in economic manipulation)123 Cosmic Voyage Publications, 
P.O.box 1116 McMinnville, OR 97128, USA. 
Tak, tím je toho uţ dost. 
 

                                                           
123

  



Jan van Helsing – Tajné společnosti II  

 1. verze překladu – originál kapitola 1-9, str. 1 –77 

 

 67 

111333...      Existuje tvrzení, že “protokoly siónských mudrců” nemají být pravé.  

   Co si o  tom myslíte? 
 

o jak se mi doneslo k uším,  odbylo několik izolovaných čtenářů obsah mé knihy (téma 
„spiknutí“)  argumentem, ţe „protokoly siónských mudrců“, které jsem ve výňatcích pouţil 
jako příklad pro aplikaci principů „třetí strany“, nebyly pravdivé. Copak na tom, prosím, nemá 
být pravého? Kdo četl výňatky s Talmudu, které jsou ve svých výrocích s „protokoly 
sionských mudrců“ téměř identické, nemůţe při nejlepší víře původ protokolů jiţ dále popírat. 
Je to sice neţádoucí, ţe byl Talmud doslovně přeloţen do goyi- jazyků, přesto to není 
zakázané. Tak není moţné nikomu zakazovat, uveřejňovat z toho výňatky (viz.  také 
„Wußten Sie schon“124 Johannes Rothkranz  a „Jüdische Selbstzeugnisse“125 Dr. Johann 
Pohl, Buchdienst Witten.) 

Také je mi nepochopitelná otázka  „pravosti“ To by odpovídalo výroku, ţe by deset 
boţích přikázání (Desatero) nebylo pravých. Je však naprosto stejně platné, ať je Desatero 
od boha, mimozemšťanů nebo od pana Müllera126. Nyní existují, kaţdý je můţe číst, udělat si 
na ně svůj názor a také je pouţívat. Původ je úplně irelevantní. A tak je to také s „protokoly“.  
Věci, které jsou v nich popsány, budou vyuţívány. Je jedno, zda byly sepsány sionisty, 
Ochranou (carská tajná sluţba) nebo panem Müllerem. A to bylo moje přáni, abych toto 
sdělil čtenáři. 
Naproti tomu je druhořadé, kdo je pouţívá. Sionisté je pouţívají kaţdopádně, ale ještě snad někdo jiný? Faktem je, 
ţe budou pouţívány a lidé by  měli být seznámeni s tím, ţe to jsou lidé s velmi velkou mocí, kteří vysávají malé 
občany a nechtějí, aby se ti o tom vědomě něco dozvěděli. 
    Na podzim 1994 byl vydán jeden soudní rozsudek, který prý chtěl dokázat, ţe „Protokoly“ měly být 
vymyšleny Ochranou, tajnou carskou sluţbou, aby měla záminku proti Ţidům. Jaká strast, můj váţený soudče, 
kdyţ Ochrana byla  vedena Ţidy. Tak krásný vlastní gól se vidí málokdy. 2:0 pro mě v bodě dokazování způsobu 
vyuţití. Co se Iluminátů týče: 2:0 za zastírání a zamlţené tahy ! 
 
 
 
 
 

111444...   Kdo je spolkový kancléř Helmut Kohl? 

 
 
idovský autor Jakov Lind píše ve své, v roce 1988 v Německu vydané, knize „Der 
Erfinder“127 (nakladatelství Carl Hanser Mnichov, ISBN 3-446-14989-9), na straně 80: 

„Pradědeček nynějšího spolkového kancléře se psal ještě s „n“ místo „l“, byl podomním 
obchodníkem z Buczasu. Mám potvrzovací listiny, důkazy. Celou knihovnu důkazů v trezoru 
Národní banky ve Vaduzu.“  
   Kohlovi předci by tedy měli být bývalými chazarskými Ţidy a jako obchodníci ţili pod 
jménem K o h n v Buczasu, jiţním Polsku - Galicii. Následovně měli putovat s velkou 
ţidovskou vlnou na západ v době francouzské revoluce a potom se vystěhovali do Německa, 
nechali se pokřtít a dostali německy znějící jméno Kohl. Historik Treitschke popisuje tento 
postup tehdejších historických událostí. To je také doloţeno zprávou prof. Gottholda Rhoda, 
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obsaţenou v jeho tlustém dějepisném díle „Nachbarn seit 1000 Jahren“128 (Nakladatelství 
Hase & Koehler, Mainz). 
 
   Poté mi bylo předloţeno anonymní psaní, ve kterém je na fotografii vyobrazen náhrobek 
rodiny Heilmann - Kohnových s vyobrazením rodokmenu u bráně 1. centrálního hřbitova ve 
Vídni. Tam jsou uloţeny ţidovské hroby. V tomto dopise se píše: „ Obraz ukazuje náhrobek 
rodiny Heilmann - Kohnových, přičemţ nejvíce zápisů se vyskytuje v hebrejském písmu. Zde 
leţí prarodiče spolkového kancléře Helmuta Kohla, tedy Sara Kohn a Salomon Kohn. 
Khonovi byli galicijští Ţidé a přišli přes Prahu do Vídně, zůstali do své smrti ve Vídni a byli 
posléze známi jako bohatí obchodníci. Potomci zmizeli do Ludwighafenu  na Rýně. Tam se v 
dubnu 1930 narodil syn Henoch Kohn. Jako politik CDU se později pojmenoval Helmuth 
Kohl.“ 
 
   Ţe by měly být tyto historické příběhy povaţovány ještě za aktuální, ukazuje následující: 
byla mi předloţena kopie oznámení jednoho pána T. Rudolpha, Postfach 130, z 49328 Melle 
5, ve kterém obviňuje spolkového kancléře z velezrady. Přičemţ tvrdí, ţe Helmuth Kohl je 
známým členem výhradně ţidovské lóţe svobodných zednářů „B’ nai B’ rith“. Tato velká 
ţidovská lóţe přijímá pouze Ţidy. Oni jsou generálním štábem světového ţidovství při všech 
akcích. 
   Přitom také tvrdí, ţe tato ţidovsko zednářská loţe kancléře Helmuta Kohla vyznamenala 
nejvyšším ţidovským krvavým řádem – Josephs Orden129 -  který byl udělován pouze za 
mimořádné zásluhy,  Ţidům, kteří se vynikajícím způsobem zasadili o blaho ţidovského lidu. 
Také  Menachem Begin je drţitelem tohoto vyznamenání, poněvadţ v zájmu svého lidu 
vykonal unikátní převratné činy: v letech 1945-48 vymetl z Palestiny Araby, kteří zde bydleli, 
přičemţ nechal vhodit jednu celou arabskou vesnici Deir  Jasin, ţijící ţeny, děti a starce do  
vesnické kašny a naházet tam ruční granáty, aby umlčel křik umírajících. Poté, co se stal 
známým, tento bestiální čin uprchli Arabové v bezhlavém zděšení ze své vlasti - a Ţidé  
převzali tuto zemi do vlastnictví. 
   Rudolph také tvrdí, ţe kancléř Kohl je vysoce postaveným svobodným zednářem a 
nejbliţším přítelem svobodného zednáře vysokého stupně Mitteranda. Jako vysoký stupeň 
svobodných zednářů se zavázal, plnit rozkazy těchto tajných řádů. Není tedy jiţ více vázán 
úřední přísahou. 
   Kohl je podle výpovědi pana Rudolpha prominentní spolubojovník svobodozednářského  
panevropského  hnutí Ţidovské Coudenhove - Calergie. 
   Právě tak má být nejbliţším přítelem rodiny Rothschildových v Paříţi a Londýně a 
pravidelně se účastnit na rodinných slavnostech, těchto velkých bankéřů. 
To se v příštích letech ještě ukáţe, zda stojí kancléř Kohl na straně lidu nebo ne. Nezávisle 
na tom , jestli je ţidovského nebo jiného původu. 
Zájemci naleznou také v knihách Johanesse Rothkranze právě popsané vývody, plus celé 
mnoţství údajů o našem kancléři! („Die Verträge von Maastricht“ - Maastrichtská dohoda - 
svazek I. a II.) 
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