David Icke feltárja a globális események mögötti valóságot, amely az emberi létezés jövıjét
alakítja, és a világot, melyet gyermekeinkre hátrahagyunk. Félelem nélkül, határozott kézzel
lerántja a leplet egy elképesztı egymásbaágyazódó manipulációs hálózatról. Bemutatja, hogy
ugyanaz a néhány ember, titkos társaság és szervezet kontrollálja életünk mindennapjait. İk
tervelik ki a háborúkat, az erıszakos forradalmakat, a terrorista merényleteket és a politikai
orgyilkosságokat; ık tartják kézben a kemény drogok és fegyverek, sıt az információ
világpiacát és a média idomító gépezetét. A XX. század és az azt megelızı korok minden
egyes negatív globális eseménye ugyanazon Globális Elithez vezethetı vissza, és a
belekeveredett nevek némelyike nagyon is jól ismert. Ezelıtt még soha senki sem tárta fel ezt
a hálózatot ilyen részletes és elsöprı módon a személyzetével és a módszereivel egyetemben.
Ha el akarod kerülni, hogy darabokra törjön a világképed, akkor tartsd távol magadat ettıl a
könyvtıl!
Icke feltárja a globális összeesküvés ezoterikus hátterét. Javaslatot tesz egy lelkesítı
spirituális megoldásra, amelyben minden férfi, nı és gyermek ezen a Föld nevő bolygón
kiszabadul a napi szintő elmeprogramozás karmaiból. Ez a programozás az emberi elme révén
építi börtönünk falait - hisz a modern materialista kvantumfizikatudomány is eljutott (lásd: Mi
a csodát tudunk a világról?) az emelekedett mesterek által évezredek óta hivatkozott
igazságra: a megfigyelı teremti a megfigyeltet. Tehát mi mindanyian a széleskörően hirdetett,
tanított, sulykolt elméletekkel szemben nem csupán tehetetlen megfigyelıi, áldozatai vagyunk
a teremtett világnak, hanem teremtıi is, habár jelenleg nem tudatos teremtıi. Elménk az a
gépezet, amely tudatunktól, akaratunktól jobbára függetlenül, a beépített program -adatok,
tévhitek, elıítéletek - alapján teremti valóságunkat, melyet aztán érzékelünk és objektívnek
gondolunk. Az Elit programozási technikáira ránézve az olvasó maga mögött hagyja azokat,
és visszaveszi végtelen hatalmát, hogy maga gondolkodjék és hozza meg döntéseit a saját
sorsát illetıen. A könyv szavai isnpirálnak mindanyiunkat, hogy végre azzá legyünk akik
valójában vagyunk - tudatos teremtık. Ennek az ismeretnek a birtokában képessé válunk,
hogy sarkig kitárjuk a magunk által tudattalanul épített szellemi börtönünk kapuit, és a
penészes, dohos, sötét tömlöcbıl kisétáljunk a szabadság borzongató fényáradatába.
Ismerd meg az igazságot... és az igazság felszabadít téged.
"VEGYED, OLVASD, KÜRTÖLD VILÁGGÁ!" Perceptions magazin
"KÖTELEZİ OLVASMÁNY" Nexus magazin

