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POKOL

 A politika szó a görög polis szóból származik, jelentése:  városállam. A politika 
az állam (a mindenkori uralkodó osztály elnyomó erőszakszervezete)  igazgatásából áll. 
A  politikusok az állam igazgatói, és erre egy kormánynak hívott összetett szervezetet 
használnak. A kormány szó a görög kubernan szóból származik, jelentése: igazgatni, kor-
mányozni, vezetni. Hivatalosan a politika a társadalmon belüli hatalom megszervezésével 
és gyakorlásával foglalkozik. Célja biztosítani egy állam összes alanyának védelmét és 
biztonságát, azaz túlélését. Cserébe ezeknek alá kell vetni egyéni érdekeik érvényesítését 
a társadalom működtetéséhez szükséges kötelességeknek és kötelezettségeknek. A való-
ságban az igazság ettől nagyon távol esik, hiszen a kormány szerepe annak biztosítása, 
hogy a kisebbség (elit) uralkodhasson a kizsákmányolt többségen (a nép).

Mint a jó pásztorok, a politikusok vezetik az emberi 
nyájat. Az engedelmességet három répával (hatalom, 
pénz, tekintély), és három bottal (kizárás, elkobzás, 
kiselejtezés)  biztosítják. Értékes segítőik a  juhász-
kutyák (rendőri erők, bírók, tanárok), akik vissza-
terelnek minden kóbor birkát a  nyájba. Kerítések 
(törvények)  jelzik a  határokat, amelyeket a  nyájnak 
tiszteletben kell tartania. 

„De hisz nem vagyunk állatok!” Biztos vagy ebben? 
Emlékezz, hogy nem vagyunk mások, mint csupasz majmok, csak egyszerűen elkezd-
tünk egyre többet gondolkodni. Értelmes majmokká váltunk, fejlett csimpánzokká, 
de lényegében még mindig állatok vagyunk! Viselkedésünk továbbra is a faj túlélése és 
a halálfélelem körül forog. Még mindig félős állatokként viselkedünk, puszta birkák-
ként, akik állhatatosan keresnek maguknak, és aztán fenntartanak egy 
jó pásztort, aki majd vigyáz rájuk. 

 E jó pásztor személyesíti meg a külső hatóságokat. A spirituá-
lis vagy vallási környezetben ő Isten, valamint fia (Ábrahám, Krisna, 
Mohamed vagy Jézus), és képviselői, a papság. A világi-politi-
kai keretek között ez az államfő és képviselői, a politikusok. 
A pokol eme háromszögében a gonosz farkas a birka-áldozat 
félelmét kiváltó külső ellenség. 

   2 MI A POLITIKA?

  A POLITIKA SZÍNPADA

   3 A POLITIKAI SZÍNPAD

 Mint az engedelmes bábuk, a politikusok táncolnak és énekelnek, a politikai 
színpad függönyei mögött rejtőző bábosaik manipulációjának megfelelően. Az előa-
dás sikere egyetlen tényezőn múlik  –  a  közönség öntudatlanságán, akik azt hiszik, 
hogy amit látnak, az a valóság. Amennyiben a nézők rájönnének, hogy elejétől végéig 
kitalált történeteket tálalnak elébük, egyszerűen legyintve felállnának és kisétálnának 
a nézőtérről. A bábok és a bábosok elvesztenék létük értelmét, s a függöny lehullana. 
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CLINTON ÉS OBAMA BÁBUK

 Természete szerint minden emberi lény szabad 
akarattal rendelkezik, és vágyódik a  szabadságra. Hogy 
folytatni tudja az emberi nyáj irányítását, az elitnek 
biztosítania kell, hogy az emberi lények tudattalanok 
maradjanak valódi egyéni hatalmukat illetően. Minden 
rendben van, egészen addig, amíg helyükön maradnak, 
és továbbra is nézik az előadást, abban a  hitben, hogy 
amit látnak az valós, és elmennek szavazni az egyik vagy 
a  másik bábura. A  táncoló marionett figurák harcolnak 
a  politikai arénában, a  tévében összecsapnak, ahol min-
denki támadja az ellenfelét, a  média hangos és túláradó 
kommentálása közepette. Bábú-politikusaink nyilvános 
beszédeket tartanak, amelyek különbözőnek látszanak, de 
mindig ugyanaz a  lényegük:  növekvő globalizáció, ami 
együtt jár az állampolgárok jogainak és kiváltságainak csökkenésével, és kötelességeik 
növekedésével. Emlékezz, hogy a hatóságok sohasem a mi érdekeinket szolgálják! 
Minden tevékenységükkel csupán az abszolút hatalomhoz igyekeznek közelebb jutni. 

 Az ősi Rómában a szavak res (dolog), publica (köz), a republic (köztársaság) a poli-
tikát jelentették. Manapság a köztársaság egyfajta politikai rendszert jelöl. A wikipédi-
ában felsorolt országok közül 135 köztársaság, 22 királyság, 9 államszövetség és 3 feje-
delemség. A népszerű köztársaság különböző beállítottságú lehet: szocialista (Vietnam), 
demokratikus (Kongó), népi (Kína), iszlám (Irán), szövetségi (Németország) stb. Bármi 
is a kedvelt minta, az eredmény változatlan: a nagyhal megeszi a kishalakat.  

 Bár találhatsz felszínes különbségeket, az összes politikus gondoskodik arról, 
hogy kizárja a népet a döntési folyamatból. „De miért egyeznek bele az emberek a rájuk 
osztott passzív szerepbe?” Mert kényelemből birkáknak hiszik magukat, egy külső 
teremtő szerencsétlen áldozatainak. Bégetve a  birka jó pásztorért könyörög, egy jó 
kormányért, és nem túlságosan törődik azzal, hogy a képviselői kékbe, vörösbe, zöldbe 
vagy bármilyen színbe öltöznek, amíg megígérik, hogy kielégítik alapvető birkaszük-
ségleteit. Tényleg kényelmes álláspont, nem? 

   4 A KORMÁNY

 A kormány az alávetettjei fölött teljes uralmat gyakorló szu-
verén hatalmat személyesíti meg. Az uralkodók uraltak fölötti fel-
sőbbrendűségét két alapvető szerepével biztosítja: kormányzás és 
hazudozás (vagyis illúzióteremtés); 

• KORMÁNYZÁS:  az emberi lények a  kormányzó/kor-
mányzott kettősségében lubickolnak. Egy szűk csoport 
uralja a  nyáj többi részét, rájuk kényszeríti törvényét. 
Ténylegesen a  kormány csak egy fedőszerv. A  politikai 
színpad lehetővé teszi a titkos elit számára, hogy a hát-
térből uralja és kizsákmányolja a többséget. Más sza-
vakkal: a halál akváriumában úszkálunk, ahol a nagy-
hal megeszi a kishalakat. Ez a dzsungel törvénye, az 
erősebb törvénye. Az a  gond, hogy nem egyszerű, 
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    5 ÖLTÖNY-NYAKKENDÕS ÁLLATIASSÁG

hanem értelmes állatok vagyunk. Ezért a  legerősebb törvényéből a  legravaszabb, 
a legagyafúrtabb törvénye lett, aki ráerőlteti magát az emberi nyájra; 

• HAZUDOZÁS: hogy engedelmességre kényszerítse az értelmes birkák nyáját, a nyáj 
és a mező valódi tulajdonosának rejtve kell maradnia. Ezért uralkodik az elit titok-
ban a színpad háta mögül. Amikor a birkák elégedetlenek a pásztor-politikussal, azt 
hiszik, hogy sorsuk megjavul, ha lecserélik egy szimpatikusabbra. Közben a kormány 
leigázza állampolgárait, és  meggyőzi őket, hogy engedelmeskedjenek hatalmának, 
és tartsák be törvényeit. A politikusokat egy furcsa és halálos betegség fertőzte meg, 
a HMÁÁ kór: Hazugságok, Manipuláció, Árulás és Átverés. Az elbűvölt állampol-
gár-rabszolgák pedig feladják mindenható velük született szabad akaratukat, mint 
ahogy a róka kiénekli a sajtot a varjú csőréből a híres La Fontaine mesében. Hogy ez 
sikerüljön, a bábosok (titkos elit) úgy állítják össze tervüket, hogy mind a bábokat 
(politikusokat), mind a közönséget (emberi nyáj) mindvégig irányítsák. 

 A kormány először a jó pásztor álruhája alá rejtőzik. Azt állítja, hogy a köz érde-
kében jár el, megvédi birkáit a gonosz ragadozóktól, akik saját személyes érdekeiket akar-
ják érvényesíteni a közérdek ellenében. Azt hirdeti magáról, hogy demokratikus: a nép 
választotta, a nép érdekében. Mint egy jó apa, a pásztor eteti gyermekeit/birkáit, gondos-
kodik biztonságukról, és cukorkával jutalmazza őket. Az emberi lények tudatlanságban 
maradnak igazi idesszai természetüket illetően, az oktatási rendszer, a vallás és a média 
cinkosságának köszönhetően. Erre az alapvető hazugságra alapozza a kormány és rejtett 
vezetői létezésüket. Hiszen ha nincs birka, nincs szükség a  jó pásztorra. A kényelmes 
birkaságban lubickoló birkák teremtik meg, és tartják fenn a pásztort.

 Úgy viselkedem, mint egy külső teremtő teremtette értelmes állat, aki a legerő-
sebb túlélésén alapuló állati törvények között él. Az emberiség az öltöny-nyakkendős 
állatiasság jelképe. A teremtő és teremtmény közti elválasztás kettősséget, hierarchiát, 
megosztottságot, háborút és halált hoz létre. Mindig vannak nyertesek és vesztesek, 
pásztorok és birkák, erősek és gyengék. Az uralkodó/uralt kettősség a  legalapvetőbb 
állati félelemből táplálkozik: vagy én uralkodom vagy engem uralnak. Ez megmagya-
rázza az összes kormány szükségletét hatalmának növelésére, és a  kékvérű családok 
késztetését, hogy világméretű diktatúrát hozzanak létre. 

 E kettősség két szinten nyilvánul meg. A  min-
dennapi életben láthatjuk a  politikusokat a  politika 
színpadán. E bábok a kézzelfogható világ kis akvári-
umában köröznek. A második akváriumban találhat-
juk a  bábosokat a  VRSzTTSz1 közepette, rángatják 
a marionett bábuk madzagjait, és titokban felhasznál-
ják a titokzatos világ okkult erőit (3. kötet). Mindkét 
szintre szükség van a politika olajozott működéséhez. 
A VRSzTTSz elsődlegesek annak biztosításában, hogy 
a  birkák megmaradjanak a  jó és rossz kettősségének 
illúzióvilágában. Másodikként jönnek a politikusok, akik 
kihasználják e kettősséget a mindennapi életben. 

1   VRSzTTSz: Vallások, Rendek, Szekták, Titkostársaságok, Tudományok és Szellemi irányzatok (lásd 3. kötet).

A HALÁL AKVÁRIUMA



A politika színpada 11

 A VRSzTTSz vak hitet követelnek illogikus hiedelmeik iránt. A politika hazasze-
retetet hirdet, és vég nélküli háborúkat visel. A rabszolgaság egyenlete nyilvánvalóvá válik: 

VALLÁSOS  HIT + HAZASZERETET = VAK ENGEDELMESSÉG

 Az illúzió világa, amelyben élünk, azon a hiten alapszik, hogy létezik egy külső 
teremtő, akinek képviselői uralják az emberi nyáj életének spirituális (pápák, dalai 
lámák), és világi (királynők, elnökök) aspektusait. Mindenható uralkodóknak kiáltják 
ki magukat. Néhányan még azt is hirdetik, hogy tévedhetetlenek. 

 A valóságban én, az emberi lény, Idessza vagyok, az ő összes jellemző tulajdonságá-
val. Én teremtem a világot saját képemre és hasonlatosságomra. A Földet és minden rajta 
találhatót egy halálos, fájdalmas, szennyezett, erőszakos és kegyetlen környezetnek látom, 
mert öntudatlanságom emberi szemüvege eltorzítja az idesszai Anyag csodálatos világát. 

    6 BOLDOG RABSZOLGÁK

 Néró, római császár azt hirdette: „Kenyeret és cirkuszt”, és tudta, hogy amíg a nép 
élelmet és szórakozást kap, engedelmes marad. Vajon változott ez? A gazdag országokban 
az állam minimális bevételt biztosít polgárainak (segélyek, nyugdíj). Ez a kenyér. Az arénák 
oroszlánjait és gladiátorait felváltotta a tévé, filmek, sportcsillagok és a politikusok serege. 
A napi hírek ezerszer véresebbek, mint a legdurvább harcok voltak a római arénákban. 

 Az állampolgár úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja társadalmi helyzetét. Büszke 
állampolgárságára, mivel fogalma sincs e szó valódi jelentéséről. Állampolgár: egy uralkodó 
alattvalója, aki következésképpen aláveti magát az államnak vagy egy uralkodónak. 

 Tudatlan és öntudatlan lévén az állampolgár hisz egy sereg veleszületett 
jogban és kiváltságban, amelyek a  Rendszerrel való együttműködéssel járnak. 
Szorgalmasan végrehajtja kötelességeit és kötelezettségeit egészen addig, amíg 
(1) öntudatlan, (2)  jut abrak, (3) és biztosítva érzi, hogy van elég méz a madza-
gon, vagyis megkapja az alávetettség szórakoztató három S-ét:  Szex, $ és Sport. 
Cserébe kész feláldozni gyerekeit ágyútöltelékként, hogy táplálja a világbankárok 
soha véget nem érő háborúit.

Az állampolgár hite, hogy rendelkezik az élet alapvető jogaival, biztonsággal, szabad-
sággal és tulajdonnal, jelzi öntudatlansága nagyságát. Még a végső répát is követelhe-

ti: a  jogot a boldogságra való törekvésre. Nevetséges! Az 
állampolgárnak semmilyen joga nincsen. Addig 

élvezheti szabadságát, amíg úgy dönt, hogy 
vakon aláveti magát az állam akaratának. 
Amennyiben habozik ezt megtenni, gyorsan 
megtanulja saját kárán, hogy a jogok és kivált-

ságok nem garantáltak. Végül ráébred, hogy 
a boldogság is egy illuzórikus álom csupán. 

 Legyünk világosak – soha semmilyen jog 
sem garantált. Az állam gyakran hatályon kívül 
helyezte őket, és továbbra is így jár el, titokban 

A BOLDOGSÁG KERGETÉSE A DOLGOZZ, 
 SZENVEDJ, ÖREGEDJ ÉS HALJ MEG PROGRAM  

RABSZOLGÁI SZÁMÁRA 
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vagy nyíltan. Az emberi lény egyetlen dologban haladja meg az állatot, és ezt senki sem 
veheti el tőle: szabad akarata. Megvan a választása, hogy elfogadja rabszolga társadalmi 
helyzetét, vagy visszautasítja. Továbbra is gondolhatja azt, amit mondanak neki, hogy 
gondoljon, akarhatja azt, amit mondanak neki, hogy akarjon, teheti azt, amit mondanak 
neki, hogy tegyen – vagy felhagyhat ezzel. A rabszolga nem használja szabad akaratát, és 
állati állapotba alacsonyítja magát. Az uralkodó – állam, diktátor, fejedelem – ellopja alatt-
valói szabad akaratát, és helyettesíti azt saját akaratával. A rabszolgaságot nem szüntették 
meg a XIX. században, egyszerűen átváltoztatták a nevét: állampolgárságra. 

   7 A KORMÁNYZÓ HATALOM 

 A kormányok összes fajtája egyszerűen az emberi nyáj igazgatásának különféle 
módjai. Akár kék, vörös, zöld vagy narancssárga a  kormányzó párt, a  politikusokat 
a függönyök mögül irányító bábosok ugyanazok maradnak. E titkos vezetők úgy válo-
gatják meg irányítási módszerüket, hogy az megfeleljen az időszaknak és a kultúrának, 
alkalmazkodnak hazugságaikkal a birkák fajtájához, hitrendszeréhez és gyengeségeihez. 
Egészen addig, amíg az emberi lények továbbra is civilizált állatokként viselkednek, 
a  hatalom külső marad, továbbra is a  hatalom/engedelmesség kettősségen és az állati 
programon alapul:  a  legerősebb túlélésének törvényén. Csak a  kormány hamis külső 
hatalmának felváltása az egyéniesült lélek igazi belső hatalmával, képes létrehozni egy 
valós politikai átalakulást. A következő oldalakon meg fogjuk vizsgálni a legnépszerűbb 
nyáj-igazgatási fajtákat, és később a legígéretesebbeket egy változó emberiség számára. 

ÁTALAKULÁS
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    8 KIÉ A HATALOM  (-KRÁCIA)

 Sok szó társul a politikához. Az első sorozat a -kráciához kapcsolódik, a görög 
kratos (hatalom) szóból. Az összes -kráciára végződő politikai zsargon azt jelzi, hogy 
kinek a kezében van az állam hivatalos hatalma. Álljon itt néhány közismert forma, és 
azok hivatalos, bár illuzórikus jelentése: 

• autokrácia (autos, görög: ön): egyetlen egyén kezében az abszolút világi hatalom. 
Az ilyen személy egy diktátor: „az, aki beszél” (latin); 

• teokrácia (theos, görög: isten): Isten egyedüli vagy több képviselője tartja kezében 
az abszolút világi és spirituális hatalmat; 

• arisztokrácia (aristos, görög: jobb): a legbefolyásosabb állampolgárok kormányoz-
nak érdem, vagy öröklődés alapján. Ezek lehetnek egy nemesi, értelmiségi, pénz-
ügyi, vallási vagy katonai elit része; 

• plutokrácia (ploutos, görög: vagyon): a hatalom a leggazdagabbaké.
• Kriptokrácia (kryptos, görög:  rejtett):  a  hatalmat gyakorló emberek rejtettek 

maradnak, és titokban működnek; 
• a bürokrácia gyenge végrehajtó hatalmat jelöl, ami szigorú szabályokon, elosztott 

felelősségen, és erős hierarchián alapszik; 
• technokrácia (tekhne, görög: művészet, rendszer): szakosodott szakértők uralkod-

nak a fennhatóságuk alatt álló szakterületeik révén; 
• demokrácia (demos, görög: nép): a hatalom a nép kezében van, közvetlen (törvények-

kel), félközvetlen (népszavazások, vétók) vagy közvetett formában (képviselők révén). 

 Sok különböző -kráciát találhatsz a  különféle országokban. 
Mindegyik nyáj úgy gondolja, hogy az ő -kráciája jobb a másokéinál. 
Úgy vélhetnénk, hogy a végső -krácia a demokrácia, hiszen ott a többség 
diktatúrája érvényesül a kisebbség fölött, szemben a legtöbb -kráciával. 
A demokrácia azonban külszín, mivel az állampolgárok továbbra 
is csak olyan képviselőket választanak, akiknek a  kezében nincs 
valódi hatalom. Az összes korábban felsorolt -krácia  –  beleértve 
a demokráciát – hamis. Az uralkodó/uralt kettősségen alapszanak, 
ami elválasztottságot és ebből eredően örökös háborút hoz létre. 

 Az emberi nyájat mindig az elit kisebbség uralta a nemzetál-
lamok megalapítása óta. Idővel a kormányok összetetté, kifinomult-
tá és titkossá (kriptokrácia) váltak. Irányítási módszereiket folyama-
tosan az aktuális helyi igényekhez igazították, mert az emberiség 
tudatossága egészében lassan, de megállíthatatlanul emelkedett.

„A DEMOKRÁCIÁBAN A POLITI-
KA ANNAK MŰVÉSZETE, HOGY 
ELHITESSÜK AZ EMBEREKKEL, 

ŐK VANNAK HATALMON.” 
(LOUIS LATZARUS,  
FRANCIA BANKÁR)

    9 HÁNYAN URALKODNAK? (-ARCHIA)

 A politikai szótár összetettebbé válik, ahogy megvizsgáljuk, hány ember tart-
ja kezében a  hatalmat. A  következő kategóriákban minden szó rendelkezik a  görög 
 arkhein (parancsolni) szóból származó -archia raggal:

• monarchia (monos, görög: egyedül): általában öröklődés által kiválasztott személy 
tartja kezében a hatalmat. Az uralkodó külső istentől függ, és irányítása kiterjed 
a papságra és a nemességre; 
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• oligarchia (oligos, görög: kevés): egy uralkodó osztály kényszeríti magát a népre, olyan 
kritériumok alapján, mint öröklődés, erő, vagyon, népszerűség vagy hozzáértés;

• szinarchia (syn-, görög: együtt): egy ezoterikus és mágikus titkostársaságokon belül 
titokban találkozó egyesült elit uralkodik;

• poliarchia (poly-, görög: sok): a hatalmat egy pénzügyi javakat, tudást és képességeket 
birtokló csoport gyakorolja. A népességnek csak korlátozott részvételt biztosítanak. 

 „Hova soroljuk Kanadát?” 1867-es megalakítása óta Kanada 
„alkotmányos monarchia, parlamentáris kormányzati rendszerrel.” 
(Wikipédia). Ez azt jelenti, hogy II. Erzsébet a mi hivatalos bábunk. 
Ezért virít ráncos arca még mindig a pénzünkön. A média és a törté-
nelemkönyvek azt sugallják, hogy ő csak egy tisztán jelképes vezető. 
Még is, ha elolvasod a Nemzetközösség sok törvényét, rá fogsz jönni, 
hogy a tagállamok parlamentjei szigorúan szertartásosak. Vizsgáljunk 
meg néhány kanadai példát:

• szövetségi rendőrségünket Királyi Kanadai Lovas Rendőrségnek hívják; 
• Kanada területének 89%-a a Koronához tartozik;
• minden új törvénynek királyi szentesítést kell kapnia a hatályba lépéshez; 
• a királynő által kinevezett Általános Kormányzó megvétózhat bármilyen törvény-

tervezetet, és feloszlathatja a parlamentet. Ez ténylegesen megtörtént 2008-ban; 
• a korona büntető bíróság elé állíthat minden kanadai jövedelemadót nem fizető 

állampolgárt. 

 A kanadai állampolgárok nem szentimentális okokból tartják II. Erzsébetet. 
Gyermekeik, vagyontárgyaik, országuk és saját maguk is mind a Korona tulajdona, ami-
nek képviselőjét az alábbiak szerint írják le: „II. Erzsébet, Isten kegyelméből az Egyesült 
Királyság Királynője, Kanada az Ő birtoka és területe, Ő a Nemzetközösség Feje, a hit 
Védelmezője.” A Nemzetközösség legtöbb országa királyság. Az Európai Unió 27 álla-
ma sem jár sokkal jobban. Vezetőiket nem választják, hanem kinevezik. És az Államok 
hatalmának egyre növekvő részét (80%) átruházzák az EU-ra, ami a legtöbb gazdasági, 
környezeti és társadalmi döntést hozza. Ugye milyen szép a demokrácia? 

KANADAI PÉNZ

   10 POLITIKAI IDEOLÓGIÁK (-IZMUSOK)

 Egy ország, akár királyság, oligarchia, demokrácia vagy autokrácia, alapulhat 
különböző ideológiákon, melynek neve a  görög isma képzőből származó -izmussal 
végződik, ami egy hitrendszert jelez, mely szerint a kormány igazgatja a nyájat: 

• imperializmus (imperare, latin: parancsolni): a leigázás és uralkodás politikai elve. 
Gyakran a birodalmi hatalom annak hirdetésével igazolja magát, hogy kulturális, 
értelmi, technológiai, gazdasági, vagy faji felsőbbrendűség birtokosa; 

• kapitalizmus (caput, latin:  fej):  egy a magántulajdonon alapuló gazdasági és tár-
sadalmi rendszer, aminek legfőbb célja a  nyereség. A  szegények tömegei óriási 
vagyont termelnek egy nagyon kisszámú haszonélvezőnek; 

• szocializmus (socius, latin: társ): a kapitalizmus ellentéte, a termelőeszközök közös-
ségi tulajdonán alapuló társadalmi berendezkedés. Karl Marxnak a  szocializmus 
a magántulajdon megsemmisítését, és a termelőeszközök államosítását jelentette; 

• kommunizmus (communis, latin:  közös):  közös termelőeszközöket birtokló 
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 osztálynélküli társadalom. Mint a szocializmus végső célja, a kommunizmus magá-
ban hordozza a magántulajdon teljes eltörlését; 

• nacionalizmus (nationem, latin:  nemzet, faj):  egy politikai elmélet, ami a  nem-
zet – egy néha ingadozó földrajzi határokkal meghatározott emberi közösség, ahol 
a közösség közös ismertető jele egy saját nyelv, közös kultúra vagy hasonló érté-
kek – érdekei érvényesítésének elsődlegességét hangsúlyozza a többiekkel szemben;

• szocialista állam (status, latin: egy ország állama/állapota): egy nagyon központosított 
politikai szervezet típus, ami lehetővé teszi az állam számára, hogy monopóliumot 
tartson fenn a gazdaságban, a társadalmi, kulturális szolgáltatásokban és a médiában; 

• totalitárianizmus (totalis, latin:  egész):  egy ideológiáját az összes állampolgárra 
rákényszerítő politikai rendszer, egyetlen párttal, egy karizmatikus vezetővel, egy 
irányítási eszközéül terrort használó rendőri erővel, központi gazdaságirányítással 
és az összes média és fegyveres erő fölötti monopóliummal; 

• korporatizmus (corpus, latin:  test):  egy politikai rendszer, amit teljes mértékben 
hatalmas cégek irányítanak: konszernek, szakmai szervezetek, nagyvállalatok, diák- 
és alkalmazotti szervezetek és állami cégek.

 Ha egyszer az alapvető politikai hazugságokat meghonosították, még elvete-
mültebb társaságokat hozhatnak létre, mint pl.  demokratikus szocializmus, testületi 
kriptokrácia, autokrata monarchia, szinarchikus teokrácia stb. Mindegyikük közös 
nevezője: céljuk a hatalom központosítása a maroknyi, rejtett bábos kezében. E bábo-
sok a politikai színpad függönyei mögé bújnak, kezükben tartják bábjaik madzagjait, 
legyenek azok akár önkényes diktátorok vagy nemes szívű elnökök. Ki tűnik a hatalom 
birtokosának, hányan tűnnek irányítani azt, és hogyan színlelik használatát, mindez 
semmi más, csak levegő, hangzatos jelszavak, hogy létrehozzanak egy hívő és szendergő 
népességet, aki lenyeli a rabszolgaság kényelmesnek tűnő, ámde keserű piruláját.  

  11 BŰBÁJOS FASIZMUS

 A legfontosabb -izmust még meg kell említeni. Ez a  fasizmus, 
a  latin fasces (köteg)  szóból. Kétezer éve a Római Birodalom hatalmasra 
nőtt, és nehézkes volt Rómából irányítani. A birodalom sok részében kis 
nemzeti erőket alapítottak. Ezt a fajta szervezetet egy vesszőköteggel jelké-
pezték. Egyetlen nyél helyett a fejszének egy köteg vesszeje (nemzet) volt, 
szorosan összeerősítve (együttműködés), és egyetlen fejszefeje (a császár).

 Bárhol is bukkanunk a vesszőköteg jelképére, biztosak lehetünk 
benne, hogy a fasizmus ott áll mögötte. Gondolj csak a Napóleon irányí-
totta Franciaországra, a Mussolini vezette Olaszországra, a Hitler uralta 
Németországra, és a Franco alatti Spanyolországra. Ugyanezt a jelképet 
használja az Egyesült Államok is megalapítása óta. Roosevelt ráérzett 
a  veszélyre, amikor az alábbiakat mondta:  „A demokrácia szabadsá-
ga nincs biztonságban, ha a  nép elnézi a  magánhatalom növekedését 
a pontig, amikor az erősebbé válik, mint maga a demokratikus állam. Ez 
a helyzet lényegét tekintve a fasizmus – a kormány kisajátítása egy egyén, 
egy csoport vagy bármely irányító magánhatalom által.” 

 Hogyan válik egy állam fasisztává? A  módszer mindig ugyanaz. 
Mindenekelőtt a nemzetnek gazdasági válságtól, katonai vereségtől vagy más  katasztrófától 
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kell szenvednie. A kihirdetetten vagy leplezetten fasiszta párt megszerzi az emberek szim-
pátiáját azzal, hogy beígéri a gazdaság vagy a nemzeti büszkeség helyreállítását. A fasiszta 
vezetők elnyerik a  frusztrált középosztály bizalmát, aki visszautasítja, hogy fizesse a  sze-
gények követeléseinek kielégítését. Aztán a  fasiszták feltüzelik a  különbözőségektől való 
félelmet, s ez a népesség egy kisebbségével szembeni fajgyűlölet formáját ölti.  

 A média irányítása lehetővé teszi a propaganda mindenféle formájának bevetését 
a fasiszta politika hirdetésére, és hogy cenzúrázzanak mindenkit, aki ellene van. A média 
úton-útfélen azt harsogja, hogy a demokrácia korrupt, és nem képviseli a nép hangját, 
aki erős vezetőért kiált. A fiatalságot bátorítják a fasiszta szervezetekhez csatlakozásra, ahol 
arra oktatják őket, hogy a hazáért meghalni dicsőség. A titkosrendőrség lerombol minden 
ellenállást. Meg kell teremteni egy közös ellenséget. Ennek nevét folyamatosan ismétlik 
azzal a  feltételezéssel együtt, hogy alapjaiban fenyegeti a nemzet biztonságát. Ily módon 
fenntartják a  folyamatos háború állapotát. Végül bevezetnek egy korlátozott szókincset, 
hogy minimalizálják a kritikus gondolkodás, és annak kifejezésének egyáltalán lehetősé-
gét. Trockij Leo szerint „A fasizmus történelmi szerepe, hogy szétzúzza a munkásosztályt, 
lerombolja szervezeteit, és hogy megfojtsa a politikai szabadságot, amikor a kapitalisták 
képtelenségnek találják a kormányzást és uralkodást demokratikus gépezetük segítségével.”

  12 VÁGY A SZABADSÁGRA

 Az elit kis mesterkedései ellenére, sok elégedetlen fekete birka rájött a  titkos 
összeesküvésre. Idővel a tudatosság tovább növekedett, és a kommunikációs eszközök 
is. Manapság bárki szörfölhet az Interneten, és felfedezheti, hogy a  globális össze-
esküvés nemcsak egy városi legenda, hanem kézzelfogható és bizonyított valóság. 
Ténylegesen, egyszerűen lehetetlenség, hogy a  történelmi események ily pontosan 
összekapcsolódjanak egy gondos és titkosan előre megtervezett globális ütemterv nél-
kül. Minél mélyebbre ásunk, annál tisztábban tárul elénk az elit stratégiája. 

 A modern feketebirkák ambiciózusabbak, mint valaha. 
Fegyverekkel, Alkotmányokkal, vallási iratokkal, karizmatikus 
vezetőkkel és alternatív eszmékkel felvértezve, elözönlik az utcá-
kat, tankok elé állnak, petícióikba fullasztják a politikusokat, és 
lágyítják a bolygó rezgéseit tömeges meditációkkal. A fejlettebb, 
sárga szőrű birkák is felbukkantak (lásd a mellékletet), akik „igazi 
demokráciát” követelnek, és új megoldásokat ajánlanak: 

• szociokrácia (socio, latin: megosztani):  egy kormányzási rendszer, 
a társadalmilag kapcsolatban álló emberek egyetértésen (nem ellen-
kezésen) alapszik (lásd  10. kötet);

• anarchia (an-, görög:  nélkül):  egy kiegyensúlyozott helyzet, ami az állam és 
a kizsákmányolás összes formája megszüntetésének eredménye. Külső hatalom nél-
küli rend, köszönhetően a szabad társulásoknak és az egyéni felelősségvállalásnak;

• pluralizmus (pluralis, latin: egynél több): elismeri a vélemények különbözőségét, 
támogatja az emberek és eszmék szabad körforgását, elősegíti a magántulajdont és 
szabadságot, valamint bátorítja a határok átjárhatóságát. 

 E megoldások mégsem működnek, mert a feketebirka vagy a fejlettebb sárgabir-
ka tudatosságának felelnek meg. Globális visszautasítást képviselnek, egy végső NEMET 
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a külső hatóságokra. De visszautasítva valamit, elismered azt! A megoldás a birka – fehér, 
fekete vagy sárga – szuverén paripává való mutációjával jelenik meg (1. kötet). A szu-
verén paripa IGENT mond belső hatalmára. Tudja, hogy mindenki magában hordozza 
a  legfelsőbb hatalmat, és azonos fontosságú a  döntési folyamatban. Így születik meg 
a Perszonokrácia (a személy hatalma), és az omniarchia (minden személy uralkodik). 

 A múltban én, az emberi lény, el sem tudtam képzelni ezeket a megoldásokat. 
Túlságosan is ragaszkodtam megmentőmhöz, aki megvéd a dolgok rosszra fordultán. 
Manapság egyik lábammal a rabszolgaság, másikkal a szabadság oldalán állok, s e két 
oldal között szakadék tátong. Nem merek átugrani a szabadság oldalára, mert túlságo-
san félek az ismeretlentől. Végül is még mindig jobban szeretnék egy jó diktátort, mint 
a garanciák nélküli szabadságot. Minden áron, minden észérv ellenére ragaszkodom 
a pásztoromhoz, mert továbbra is birkaként gondolok magamra. 

   13 A HAZUGSÁGOK FINOMÍTÁSA

 A POLITIKAI SZÍNPAD MÖGÖTT

 A feketebirkát feltörő szabadságvágya lázadásra sarkallja. A  hatóságok elle-
nőrzésük növelésével válaszolnak. Innentől kezdve beindul az ördögi kör, ami egyre 
fokozza a rendetlenséget. A politika színpadán minden alkalommal, amikor a közön-
ség tudatossága emelkedik, a bábosoknak hozzá kell igazítaniuk bábjaik nyelvezetét, 
fokozatosan finomítva a  hazugság és átverés művészetét. Fontos, hogy a  színpadon 
történtek továbbra is hipnotizálva tartsák nézőket, hogy ne próbálják kideríteni, mi 
folyik a színpad mögött, és ne leplezzék le a hatalom igazi birtokosait. 

 A politikában mindig a  legjobb hazudozó nyer. Minél magasabb helyet tölt 
be a politikai hierarchiában valaki, annál inkább kénytelen hazudni, hogy megtartsa 
helyét. „Tényleg úgy hiszed, hogy lehetséges millióknak hazudni?” Ó, igen! Még könnyű 
is, mert az elit kézben tartja az összes médiát, és mély ismeretekkel rendelkezik az 
emberi birkapszichológiáról. Minden részletet jó előre kitervelnek. S ha egyszer bekö-
vetkeznek az események, a politikusok egyszerűen úgy tesznek, mintha meglepődné-
nek, mint ahogy G. W. Bush tette 2001. szeptember 11-én. 

„A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami megtörténik, biztos 
lehetsz benne, hogy úgy tervezték.” (Franklin  D. Roosevelt)

 A népszerű egyetemeken az ígéretes ifjakat korán beszervezik az összes tudo-
mányterületen. Ők válnak a szakértőkké, akik finomítják a hazugságokat, és megszerve-
zik a médiát valamint az oktatást oly módon, hogy az emberi nyáj továbbra is képtelen 
maradjon megérteni, hogy mi folyik az orra előtt. Pl. folyamatosan bombáznak minket 
a demokrácia eszméjével, miközben a tényleges politikai rendszer egy szinarchikus teok-
rácia, aminek egyértelmű célja a világfasizmus. Bátorítanak minket, hogy vonuljunk az 
utcára, és kiáltozzuk:  „szabadság, egyenlőség, testvériség” (szabadkőműves jelszó), míg 
a szegény minden nappal szegényebb, és a gazdag megállíthatatlanul egyre gazdagabb, és 
míg a népirtások tagadhatatlanul milliók halálát okozták az elmúlt évtizedben.

 Briliáns tanácsadók (technokrácia) szervezik a dolgokat úgy, hogy a titkos elit 
(kriptokrácia), aki manipulálja szavazásainkat (demokrácia), elfogadhatóvá tegye az 
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elfogadhatatlant az emberi nyáj számára. Évtizedekkel előre módszeresen előkészítik 
tervük összes aspektusát. E terv fokozatos bevezetése lehetővé teszi a társadalmi-gaz-
dasági feltételek (jólét, munkakörnyezet, keresetek, egészségügyi ellátás, iskoláztatás, 
utak és infrastruktúra) fokozatos és állandó leromlását anélkül, hogy kiváltanák a for-
radalmat, amit ugyanezen megszorítások hirtelen bevezetése okozna. Egy népszerűtlen 
döntést úgy is ránkkényszeríthetnek, hogy kellemetlen szükségszerűségnek tüntetik 
föl. Előzetesen figyelmeztetéseket tesznek közzé a  sötét és homályos jövőt illetően, 
míg meghagyják a reményt egy lehetséges javulásra. Lassan a birkák beletörődnek az 
életfeltételek örökösen növekvő romlásába, sőt hozzászoknak, természetesnek veszik. 
Éljen a pszichológia! 

   14 BÁBOK ÉS BÁBOSOK

 „Nehezemre esik elhinni, hogy a  politika évszázadokon keresztül ilyen precíz és 
machiavellisztikus módon szerveződött. Hogyan tudnak művelői ily fokú titoktartás elér-
ni?”  Hogy megértsd, hogyan lehetséges ez, először rá kell jönnöd, hogy minden, amit 
olvastál a történelemkönyveidben, minden, amit tanáraid és szüleid tanítottak neked, 
minden, amit eléd tár a média, minden-minden abszolút hamis. Most pedig nézzük 
meg, ki rejtőzik a politikai színpad függönyei mögött! 

 Először is, hogy bábossá vál-
jon valaki, különleges csoportok tag-
jának kell lennie. A  leghírhedtebbe-
ket diszkrét társaságoknak hívják. 
Nevüket gyakran említik, és sok tag-
jukat ismerjük is. E csoportok kivált-
ják az állampolgár/rabszolgák tiszte-
letét. Tevékenységüket csak hierar-
chiájuk legmagasabb szintjein tartják 
titokban, mely szinteket a tagok csak 
egyre növekvő nehézségű beavatá-
sokon való részvétellel érhetnek el, 
miközben tanúbizonyságot tesznek, 
hogy hallgatási fogadalmaikhoz hűek 
maradnak. Ily módon ellenőrzik loja-
litásuk megingathatatlanságát és a magasabb posztok elérése iránti eltökéltségüket.

 Amennyiben készek eladni anyjukat is a továbblépés érdekében, bábjaink meg-
érettek a  fél-titkos társaságokba való belépésre. Ezek is viszonylag jól ismertek, de 
tevékenységük egy része titkos. A legígéretesebb jelölteket egy nap előléptetik a gyakor-
nok bábos rangjára, és az előadás rendezőjévé válnak. E hatalmat a titkos társaságok 
berkein belül gyakorolják, melyek neveit sokan ismerik, azonban tevékenységük teljes 
mértékben rejtett az avatatlan szemek előtt. Végül a bábosok irányítói hozzák az összes 
többi működésére vonatkozó döntéseket, az ultra- titkos társaságokban, melyeknek 
még létezését is sűrű homály fedi. Ők világunk nagy bábosai. Emlékezz, hogy a nép-
szerű politikusok mindig végrehajtók (bábok), sohasem döntéshozók (bábosok).

 E három társaság mindegyikének közös nevezője: 1) a titkosság hierarchiája, ahol 
a magasabb játékosok mindig többet tudnak, mint az alacsonyabbak; 2) az  engedelmesség 

Ultratitkos társaságok
                            (Fej)

  Titkos társaságok
                     (Kéz)

Bábosok

  Féltitkos társaságok

Diszkrét társaságok
Bábok

Állampolgárok Nézők
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hierarchiája, ahol az alacsonyabb szintek fejvesztés mellett teljes engedelmességgel tartoznak 
a magasabb szinteknek; 3) részegységekre osztás – minden egyes társaság az összeesküvés 
egy részéről gondoskodik, és sosem lát rá a nagy képre, kivéve az ultra titkos szinten. 

   15 DISZKRÉT TÁRSASÁGOK

 A diszkrét társaságok magukra öltenek egy spirituális, oktatási, környeze-
ti, szociális, politikai, média irányultságú, tudományos vagy humanitárius álarcot. 
Íme néhány példa:  Kolumbusz Lovagjai, Izabella Leányai, Lions, Shriners, Rotary 
Klub, Green Peace, Liberálisok, Szocialisták, Zöld Párt, Dominikánusok, Karmelita 
Nővérek, Egyesült Út, Vörös Kereszt, Nobel-díj, Rhodes Scolar, ENSZ, WHO, WTO, 
Unesco, Unicef, Orvosi Kollégium stb., végestelen végig. E diszkrét társaságok tagja-
inak többsége jó szándékú ember, aki egyáltalán nincs tudatában e társaságok valódi 
céljainak. Például a  Kolumbusz Lovagjai helyi tagjai nem vesznek tudomást arról, 
hogy a begyűjtött vér egy részét nem vérátömlesztésre, hanem sátánista ceremóniákra 
és emberi klónozási kísérletekhez fogják használni a titkos laboratóriumokban.

 Az emberi nyáj uralásához hozzájáruló diszkrét társaságok tagjait busásan 
megjutalmazzák. A  birkát egyenesen az akolba hajtó juhászkutya nagy csontot kap. 
E  csontok elismeréseket jelképeznek (díjak, kitüntetések, címek), kulcspozíciókat 
(követ, ügyvezető igazgató, bíró), támogatásokat (projektek, kutatások) és népszerűséget. 
Hatalom, gazdagság és elismertség a jutalma azoknak, akik segítenek az elit uralmának 
növelésében. Vegyünk például két Quebec-it, akik 2008-ban megkapták Franciaország 
legmagasabb kitüntetését, a Becsületrendet: Paul Desmarais, milliárdos, Sarkozy men-
tora (Nagy Kereszt), és Céline Dion, nemzetközileg elismert énekesnő (Lovag). Egy 
másik botrányos példa, a Nobel-díj. Álljon itt néhány jól ismert díjazott, akik hithűen 
és fáradhatatlanul szolgálták a  globális elit terveit:  Kissinger, 1973 (számos háború 
felbujtója, köztük a ruandai, iráni és afganisztáni háború); Teréz anya, 1979 (eltérített 
adományok); Nelson Mandela, 1993 (máltai Lovag – a pápa hadserege); Jimmy Carter, 
2002 (számos antidemokratikus elnöki utasítás); Al Gore, 2007 (égbekiáltó hazugságok 
a globális felmelegedésről), Obama (2009, afganisztáni, iráni, pakisztáni gyilkos hábo-
rúk. Előkészületben: Irán, Jemen, Venezuela, Haiti, Szomália stb.)

   16 FÉLTITKOS TÁRSASÁGOK

 A Kerekasztal egy sok fél-titkos csoportot irányító titkostársaság. 1891-ben 
Cecil Rhodes alapította, a Rotschildok pénzelték, szerepe a globális politikai esemé-
nyek megszervezése. Többek között a Balfour deklarációért is felelős volt, ami meg-
engedte a  zsidó közösségnek Izrael állam megalapítását Palesztinában. Megszervezte 
a I. és a II. világháborút, megalapította a Nemzetszövetséget, majd utódját az ENSZ-t, 
és a Világkereskedelmi Szervezetet. Íme néhány Kerekasztaltól függő fő fél-titkos tár-
saság. Legfontosabb játékosai az első három csoport tagjai: 

• Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsa (CFR), egy 1921-ben az Egyesült Államokban 
alapított agytröszt. Összehozta a politikai, banki, vállalati, média, titkosszolgálatok 
és a katonaság vezetőit; 

• Bilderberg csoportot 1954-ben alapította a  jezsuita Joseph Retinger és a  koráb-
bi SS tiszt és I.G. Farben titkosszolgálati vezető, holland Bernard herceg. Ez 
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a  legnagyobb befolyású ismert hálózat egyesí-
ti a legfontosabb nemzetközi döntéshozókat. 

• Trilaterális (Háromoldalú)  Bizottság (TC), 
egy David Rockefeller és Zbigniew Brzezinski 
által közösen, 1873-ban alapított agytröszt. 
Egyesíti Észak-Amerika, Nyugat-Európa és 
Japán vezetőit; 

• Chatham House-t 1919-ben Londonban ala-
pították. Hivatalos vezetője II. Erzsébet, de 
tagjainak listáját titokban tartják. Bankok, 
multik és kormányok pénzelik. A  Brit 
Nemzetközösség minden országának van egy 
azonos, párhuzamos kormányként szolgáló 
agytrösztje, ahol magándöntéseket hoznak 
a közügyekben. Kanadai megfelelője a CIIA 
(Canadian Institute of International Affairs, Kanadai Nemzetközi Ügyek Intézete);

• Római Klub tagjai főként európai politikai és gazdasági vezetők. 1968-ban alapította 
a Vatikán-barát olasz Aurelio Peccei. Tagjai legtöbbje mind szabadkőműves, mind kato-
likus. A Római Klubnak van egy hivatalos vatikáni képviselője, aki mindig egy jezsuita; 

• ami a  szabadkőművességet illeti, léteznek balszárnyú (szocialista)  és jobbszárnyú 
(vallásos)  páholyai. A  testvériségek irányítják az összes szakmát. Mindegyikük 
a szabadkőműves érdekeket szolgáló törvényjavaslatok részletes kimunkálásán dol-
gozik. A vállalati lobbizás összefonódott hálózatát alakították ki;

• hírszerző ügynökségek dolgoznak ugyanezen nemzetközi szervezeteknek. Itt van néhány 
példa az USA-ból:  CIA, JIA, AIA, DIA, NGA, NRO, NSA, ONI, FBI, INR; 
Oroszország: FSB, FSO, FAPSI, GRU, SVR; Franciaország: DGE, DCRI, CRM, DPSD; 
Kanada: CSIS, CSE, DND, CISC, RCMP, CBSA. Micsoda misztikus ábécé! Gyakran 
ezeket a csoportokat részben vagy teljesen magánérdekeltségek pénzelik és irányítják.  

 A politikai és hírszerzési érdekek mellett a leghatalmasabb fél-titkos társaságok 
a  bankcsoportok (FED, Világbank, IMF, BIS, nemzetközi bankok), kereskedelmi 
csoportok (WEF, WTO), oktatási csoportok (UNESCO, WWF, Greenpeace, Lucis 
Trust) és vallási (Vatikán, United Church, WWC, Iszlám, New Age). Mindez hatalmas 
pókhálót képez, aminek célja ragacsos szálaival elkapni az emberi birkákat. 

   17 TITKOS TÁRSASÁGOK

 E ragacsos háló bizonyos szálai láthatatlanok maradnak. Ezek a  titkos társa-
ságok, amelyek valódi céljai és tevékenysége rejtett. E szervezetek legtöbbje a szabad-
kőművesekhez vagy a Vatikánhoz kapcsolódik. David Guyaert szerint: „Az Opus Dei 
és a nagyszámú egyéb titkos katolikus és fasiszta csoportok olyan tevékenységekben 
vesznek részt, mint gyilkosságok, pénzmosás, kábítószer-kereskedelem, II. világhábo-
rús  kincsek lopása, pénzügyi támogatások eltérítése, a pénzügyi piacok manipulációja, 
és sok más törvénytelen tevékenység. Végső céljuk, hogy a Vatikán maradjon a nyugati 
kereszténység spirituális bástyája.” Nincs ebben semmi meglepő, hiszen a katolikus szó 
a görög katholikos szóból származik, és egyetemest jelent. Íme néhány titkos társaság:
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• Opus Dei, gyakran octopus deinek (Isten polipjának) becézik, katolikus szervezet. 1928-ban 
alapította Escriva de Balaguer. 2004-ben 85 ezer tagot számlált, akik 98%-a világi személy 
volt, 60 különböző országból. Rendkívül sok politikai és pénzügyi összeesküvésbe kevere-
dik. Mint a polipnak, az Opus Dei-nek három szíve van: egyház, állam és maffia; 

• a  Máltai Lovagrendet a  XI. században alapították 
Jeruzsálemben. Azt mondják, jelenleg ő irányítja az 
IMF-et, és a  nemzetközi pénzügyi élet összes aspektu-
sát. Fő irodája Rómában van, és szoros kapcsolatban 
áll a  Vatikánnal. Ezen a  képen Nelson Mandela (bal 
oldalon)  Gloucester hercegétől (jobb oldalon)  veszi át 
a Máltai Lovagok Nagy Keresztjét; 

• a szabadkőművesség a titkos társaságok egész hálózata, amelyek titkos eredete visz-
szanyúlik egészen az ősi Mezopotámiába (Babilon). Manapság szabadkőműveseket 
találsz világszerte, akik ősi és erőteljes mágiát használnak az események menetének 
megváltoztatásához. Az összes amerikai elnök, George Washingtontól Obamáig 
szabadkőműves volt, kivéve Kennedy-t és Lincolnt – mindkettőt meggyilkolták. 
Európában a szabadkőművesség három ága a Nagy Keleti Páholy Franciaországban, 
a Skót Rítus Nagy-Britanniában, és a P2 Páholy Olaszországban. Mindhármat tit-
kosan párhuzamos kormányként használják ezekben az országokban; 

• a  Koponya és Csontok a  Yale Egyetem titkostársasága. Célja az USA politikai, 
pénzügyi és értelmiségi elitjének toborzása. Az összes legtekintélyesebb amerikai 
család neve megtalálható a Koponya és Csontok taglistáján;  

• a Priory of Sion-t Godefroy de Bouillon alapította, amikor 1099-ben apátságot 
épített Jeruzsálemben a Zion hegyen, hogy megvédje Jézus Krisztus Meroving vér-
vonalat képviselő állítólagos utódait. Olyan nagymesterek vezetése alatt folytatták 
működésüket, mint Flamel, Botticelli, Leonardo de Vinci, Nostradamus, Newton, 
Debussy és Cocteau. 1880-ban visszavonultak a nyilvánosság elől. A rendet Pierre 
Plantard hozta vissza a közéletbe 1956-ban; 

• a Templomos Lovagok rendjét ugyanabban az időben alapították, mint a Priory of 
Sion-t, ugyanazok a lovagok. E kettő 1188-ban vált elkülönült renddé. Befolyásuk 
a mai napig rendkívül széleskörű, mivel ők irányítják a Koronát (lásd később); 

• a  Garter Rend, egy 1348-ban III. Edvárd király által alapított brit lovagrend. 
A legnagyobb méltóságnak tartott rend az Egyesült Királyságban. A rend lovagjait 
és úrnőit a királynő nevezi ki, anélkül, hogy tanácskozna kormányhivatalnokokkal. 
Tagjai közé tartozik a brit nemesség és sok politikus; 

• a  Thule Társaságot 1918-ban alapították Németországban, és okkultizmus, 
miszticizmus, alkémia, nacionalizmus, antiszemitizmus, szufizmus, lámaizmus 
keveréke, együtt a rózsakeresztes és szabadkőműves tudással. Később Hitler náci 
pártjává, és a  híres katonai-okkult SS-é vált. Az viszont kevésbé ismert, hogy 
a II. világháború után a Thule társaság az Egyesült Államokban folytatta tevé-
kenységét, köszönhetően a  náci szakértők ezreit Amerikába szállító Paperclip 
(Gémkapocs) hadműveletnek; 

• a  Rózsakeresztes Rend (AMORC)  egy titkos keresztény rend, amit először 
a  XVII. században említettek Németországban. Eredete ugyanúgy, mint alapí-
tója, Christian Rosenkreut ellentmondásos, de ez a  rend valószínűleg követte 
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a   templomos  lovagokat, akiknek tanításai 
visszanyúlnak az ősi Egyiptomba. 
• a Bohemian Grove egy 1872-ben alapí-
tott amerikai titkos társaság. Sátánista szertar-
tásokat szervez egy San Francisco-hoz közeli 
magánbirtokon. A  rend sorai között állam-
elnökök, kormánytagok, sajtófőnökök, művé-
szek, írók, tudósok és nagyvállalatok (fegyver-
gyártás, olaj és bankok) ügyvezetői találhatók. 
 Titkossági esküjük miatt a  különböző 

titkos és féltitkos társaságok tagjai jeleket hasz-
nálnak alattvalói elkötelezettségük kimutatásá-

ra: mano cornuta (lásd bal oldali képen), különleges kézfogások, gyűrűk, érmek, jelké-
pek, számok (13, 23, 33, 666, 999), ruházat (kötény, tóga, zubbony, térdszalag, kalap). 
Íme néhány jól ismert ember, akik ország-világ előtt ki merik mutatni a  Sátán iránti 
hűségüket szarvai felmutatásával (lásd következő oldal). 

SARKOSY ALATTVALÓI ELKÖTELEZETTSÉGE

   18 ULTRATITKOS TÁRSASÁGOK

 „Hallottam, hogy világunk igazi urai az Illuminátusok. Kik ők?” Az Illuminátusok 
modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 
1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), 
Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsu-
ita) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember). 

A Bajor Illuminátusok Zürich-i főhadiszállásának ajtaja fölött e  szavak állnak: Ordo 
ab chao (rend a káoszból). Az ősi trükk rendetlenséget teremteni, aztán kihasználni ezt 
a lehetőséget az irányítás megragadására, míg azt tetetni, hogy visszahozzák a rendet. 
Az elit tudja, hogy az emberek mindig hajlandóak lesznek feláldozni szabadságuk 
egy részét a biztonságért. Íme néhány ultratitkos csoport, akik a háttérből szervezik 
a káoszt, és akik az igazi Illuminátusok: 

• a 300-ak Bizottságát 1729-ben alapította a Brit Kelet-Indiai Társaság, hogy gondoskod-
jék a nemzetközi kereskedelemről és banktevékenységről, és így támogassa az ópium-
kereskedelmet. Egyesíti a világ 300 leggazdagabb családját a Brit Korona vezetése alatt. 
Egészében megszemélyesíti a  bankrendszert, együtt a  nyugati államok legfontosabb 
képviselőivel. Mindegyik bank a 300 Bizottságán 
keresztül kapcsolódik a Rothschildokhoz. E tár-
saság két legismertebb tagja Henry Kissinger 
(balra) és Paul Volcker (Federal Reserve);

• a B’nai B’rith (a Szövetség gyermekei) a legrégibb 
ma is aktív zsidó szervezet. 1843-ban zsidó szabad-
kőművesek alapították New York-ban. Törekszik 
mindenkit elhallgattatni, aki a  zsidók ellen fele-
meli szavát, azzal, hogy antiszemitának bélyegzi. 
Hierarchiájának csúcsán a zsidó Kabbalah követőit 
találhatjuk, ami az ősi Babilonig és Egyiptomig 
visszanyúló misztikus iskola; 

HENRY KISSINGER 
A BAGOLY ÉS MANO CORNUTA
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