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Partea 1 → INTRODUCERE. DESPRE CULTE, ORGANIZATII SI SOCIETATI SECRETE. REALITATILE DE DINCOLO DE MATERIE.

1. INTRODUCERE
Psihologul elvetian Carl Jung spunea: “Cu cat
mai cuprinzatoare sunt organizatiile de orice
fel, cu atat mai inevitabile sunt imoralitatea si
prostia lor oarba.”
Oamenii aleg adesea sa vada ceea ce nu exista
si doresc sa ignore realitatea. Prin urmare, si
viata consta mai mult din inselaciune si
autoamagire la un nivel direct proportional cu
gradul de ignoranta. Este dificil sa inregistrezi
un progres oricat de mic, complacandu-te in
ceea ce este facil, convenabil, popular, dar
amoral, imoral sau disfunctional, adica urmand
indiciile false ale celor mai neproductive traditii, mituri si legende. Mai mult chiar, aceasta fiind o
problema de milenii a omului insuficient trezit, inspirat sau educat, vom constata la o analiza atenta ca
am ajuns sa traim intr-un labirint de minciuni raspandite la toate nivelele.
Pentru cei mai multi oameni este greu sa se orienteze in puhoiul de informatii de care sunt bombardati
zilnic, din moment ce nu si-au dezvoltat suficient puterea de a discerne si rabdarea de a face acest lucru,
dorinta sincera de a cerceta si mobilizarea temeinica inspre a desparti adevarul de minciuna sau binele de
rau.
Instinctul si credinta inradacinate adanc in simturile majoritatii oamenilor se traduc in cele mai multe
cazuri prin dorinta de a nu cunoaste. De aceea este important acum, mai mult decat oricand, sa
participam cu totii la o ampla lucrare a destramarii tuturor povestilor false, de la inceputurile lor si pana
azi.
Nu este greu de sesizat ca multi dintre noi prefera sa creada orbeste in diferite scenarii puternic
mediatizate si sa respinga orice sugestie despre controlul exercitat din culise. Oamenii se incapataneaza
sa nu acorde atentie posibilitatii existentei unor forte - atat concrete cat si subtile - in baza carora sunt
orchestrate cu minutiozitate cele mai importante evenimente politice, sociale si economice din lumea
intreaga. Dinamicile de evenimente despre care invatam atat de putin si de irelevant in manualele de
istorie nu au fost si nu sunt rezultatul hazardului, existand diferite nivele de orchestrare a lor, unele
relativ usor de perceput, altele foarte greu perceptibile.
Daca cineva controleaza televiziunea, presa, biserica, scoala, stiinta, filmul, arta – poate transforma
fiecare adevar in minciuna si fiecare nerozie in intelepciune. Trezirea din transa este un proces dificil si
laborios care necesita cunostinte cheie si abilitati exersate constant vizavi de modul cum raspundem
evenimentelor din viata de zi cu zi.
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2. DESPRE CULTE, ORGANIZATII SI SOCIETATI SECRETE
Indiferent cum alegem sa o numim, o miscare
organizata are potential distructiv pentru
individul apartinator si pentru climatul social
deschis si echitabil in care isi doresc sa traiasca
majoritatea oamenilor, atunci cand se distinge
printr-una sau mai multe din urmatoarele
caracteristici:
1. Falsa declarare a intentiilor organizatiei
impreuna cu inducerea in eroare a membrilor, in timpul recrutarii lor si dupa aceea. Caracteristica este
mentionata si de asociatia suedeza Salvati Individul (FRI) ca si criteriu definitoriu pentru o miscare
autoritarista.
2. Manipularea membrilor in vederea cooptarii in diferite actiuni, prin metode psihologice de control al
deciziilor. Este abil stimulata latura emotionala, adesea dezechilibrata, a persoanelor, folosindu-se pentru
asta cuvinte magulitoare, flatante, de rasfat si preamarire, care pot merge pana la o contrafacere totala a
calitatilor persoanei. Si acesta este un criteriu sugerat de FRI pentru identificarea sectelor si a
organizatiilor subversive.
3. Ofertarea candidatului cu resurse care nu ii sunt la indemana si care sunt oferite DOAR in cazul
adezionarii la organizatie: sansa educationala, putere decizionala, faima sociala, bani, personal lucrativ si
alte avantaje. Devine astfel evident faptul ca nu dorinta organizatiei de a contribui la bunul mers al
lucrurilor la nivel de individ si de societate este obiectivul urmarit, ci recurtarea persoanelor cu potential
in scopul deservirii eficiente a intereselor organizatiei.
4. Existenta vizibila sau ocultata a unui conducator care cere supunere totala in numele unor cunostinte,
abilitati sau meniri pe care pretinde ca le are. Adeptul este invatat sa glorifice liderul si sa il imite.
5. Interdictia de a pune sub semnul intrebarii sau de a contesta doctrina vehiculata la diferite nivele
organizationale. Adeptul este invatat ca indoiala este un lucru rau, impotriva caruia trebuie sa lupte pana
cand raul este biruit.
6. Imaginea despre realitate este zugravita in alb si negru. Membrii sunt “cei alesi” (sau “cei buni”), tot ce
este in afara miscarii este rau si prin urmare trebuie combatut.
7. Sunt o multime de bani in joc care de cele mai multe ori provin din activitati imorale sau ilegale.
8. Vointa grupului va prevala vointei individuale. Persoana este invatata sa adopte identitatea de grup,
renuntand la propria sa individualitate.
9. Performantele adeptilor in implinirea scopurilor organizatiei sunt stimulate prin impunerea disciplinei
pe baza de vina si prin instituirea competitiei acerbe intre adepti.
10. In subsidiar este folosita frica pe post de instrument represiv al vointelor individuale.
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11. Se urmareste inducerea ideii ca viata celui proaspat adezionat la organizatie a fost neimportanta pana
la momentul adeziunii, insa, odata cu intrarea “in randul celor alesi”, viata persoanei a capatat un scop si
un sens superior, nobil, divin.
12. Nu exista cai usoare de a iesi din organizatie odata intrat. Se promoveaza intens ideea conform careia
nu exista un motiv intemeiat sau acceptabil de a mai parasi vreodata organizatia.

3. IMPORTANTA INTELEGERII REALITATILOR DE DINCOLO DE MATERIE
Astrofizicianul britanic Fred Hoyle a formulat in 1983 in cartea sa “The
intelligent Universe” (Universul inteligent) urmatoarea intrebare: “Viata
dupa cum o stim noi este, printre altele, dependenta de cel putin 2000 de
enzime a caror contributie face posibila existenta unor mecanisme teribil de
complexe de sustinere a vietii. Cum au reusit ‘fortele oarbe’ ale marii de
materie prima universala sa puna laolalta elementele chimice
corespunzatoare, in cantitatile corespunzatoare, cu legaturile
corespunzatoare intre ele, pentru a construi enzimele implicate ulterior in
sustinerea unui numar extrem de mare de procese specifice vietii pe Terra?”.
Dupa calculele sale, probabilitatea ca acest lucru sa se petreaca dintr-o pura
intamplare este de 1 impartit la 10 ridicat la puterea 40.000 (10 urmat de
40.000 de zerouri). Este cam aceeasi sansa precum a unui zar sa nimereasca
de 50.000 de ori la rand fateta cu numarul 6. Sau, dupa cum a spus Hoyle:
“Sansa ca forme de viata mai inalte sa fi aparut aleator este comparabila cu sansa ca o tornada care trece
printr-un depozit de fier vechi sa asambleze un avion Boeing 747 din materialele pe care le gaseste acolo.
Nu reusesc sa inteleg dorinta intr-atat de vadita a biologilor si oamenilor de stiinta de a nega ceea ce
pentru orice om de bun simt este mai mult decat evident”.
De remarcat ca sansele despre care vorbeste Hoyle sunt calculate numai in privinta celor 2000 de
enzime. Daca insa toate celelalte macro-molecule importante pentru buna functionare a organismului viu
sunt, de asemenea, luate in considerare, situatia vietii aparute si dezvoltate intamplator devine absurda
si de-a dreptul inexplicabila pentru biologia conventionala si pentru orice filozof din orice timp. Mai mult,
calitatile unice ale omului (morala, inteligenta, constiinta insasi) nu corespund cu nimic din teoriile
materialiste despre viata.
Concret, Fred Hoyle ajunsese la concluzia ca teoria evolutionista a lui
Charles Darwin (conform careia un proces aleator de selectie naturala a
dat nastere la tot ce cunoastem azi ca fiind viata) este un mit daunator.
Ceea ce ne duce catre un plan secund - inevident dar important - al
povestii: teoria evolutionista a fost dezvoltata de societatea secreta
numita “The Lunar Society” (Societatea Lunara), fondata in 1765 in
Birmingham, Anglia, la initiativa celui care avea sa devina mai tarziu
parintele fondator al Americii, Benjamin Franklin. Membrii sai se
adunau in fiecare perioada cu luna plina si aveau ca obiectiv crearea
unei doctrine materialiste revolutionare care sa submineze increderea
omului de rand in existenta unor mecanisme de provenienta divina in
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baza carora functioneaza lucrurile in aceasta lume si mult dincolo de ea, urmarindu-se pe aceasta cale
stoparea investigarii si intelegerii acestor mecanisme de catre cei
mai multi.
Un membru important al Societatii Lunare era Erasmus Darwin,
bunicul lui Charles Darwin. In perioada 1794-1796, Erasmus a
scris “Zoonomia or the laws of organic life” (Zoonomia sau legile
vietii organice). Teoria dezvoltata in paginile acestei carti este
aceeasi cu argumentatia din “The origin of species” (Originea
speciilor) scrisa de nepotul sau, Charles Darwin, in 1859.
S-a inceput in felul acesta un amplu proces de raspandire a
dezinformarii spirituale, prin introducerea in scoli a teoriei
darwiniste. Au fost multe moduri in care aceasta teorie s-a
imixtionat in cultura si educatia maselor. In primul rand a constituit punctul de plecare in stiinta biologiei
care, daca ar fi fost abordata de la nivelul cauzelor si nu al efectelor, ar fi putut sa ateste fara echivoc
prezenta inteligentei divine in spatele tuturor proceselor vietii. Mai departe s-au facut si s-au
implementat la nivelul culturii scolare afirmatii precum: “suntem singuri in univers”, respectiv “universul
s-a creat din nimic”. In cadrul claselor umaniste s-a predat teoria umanistilor de tip Darwinian, conform
carora “dezvoltarea umana se incheie cu moartea fizica” iar religia, care aparent se opunea teoriilor
darwiniste, ne-a invatat ca dupa aceasta unica viata (despre al carei scop si sens nu aflam mai nimic)
mergem in Raiul sau in Iadul Vesnic, de fapt un alt mod de a inocula ideea ca am aparut dintr-un pur
hazard nu se stie cum si mergem in virtutea hazardului nu se stie unde, caci intreaga poveste e
neconvingatoare si descurajanta.
Fara alte argumentatii suplimentare, teoria speciilor a lui Darwin a fost o FRAUDA. Una orchestrata abil
de catre niste oameni care oficial se ocupau cu emanciparea societatii. Insa doar oficial. Caci in spatele
cortinei, in culise, au fost create premisele dezvoltarii la scara mondiala a unor teribile curente de ATEISM
si MATERIALISM, extrem de folositoare pentru nasterea unei societati dependente de tehnologie si de
putinele placeri care pot fi gasite in zona strict materiala a existentei. Cenzurarea oricarei alte cunoasteri
alternative a facut posibila guvernarea acestei lumi de catre grupuri de interese care, controland
informatia si tehnologiile, au reusit sa controleze vietile a multe miliarde de oameni, transformand o
umanitate mai numeroasa decat oricand, din fiinte ganditoare in fiinte lucratoare si obediente.
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4. ISTORIA INTUNECATA A CAVALERILOR TEMPLIERI. CONEXIUNEA CU PREZENTUL.
Hugues de Payens, un nobil francez, a fondat oficial in
anul 1118 Ordinul Cavalerilor Templieri, impreuna cu alti 8
cruciati. Un alt ordin secret s-a aflat permanent in spatele
acestor oameni. El a fost fondat la manastirea Notre-Dame
du Mont, in anul 1099 de catre Godefroy de Bouillon, duce
de Lorraine, liderul primei cruciade orchestrate de Vatican
impotriva musulmanilor din Ierusalim. Marele maestru al
acestui ordin a fost chiar Hugues de Payens, fondatorul de
mai tarziu al Ordinului Cavalerilor Templieri.
Numai in timpul primei cruciade orchestrate de Godefroy
impreuna cu 3 aliati (Boemund de Taranto, Tancred de
Taranto, Raimond al IV-lea de Toulouse), la patrunderea in
Ierusalim a cruciatilor au fost macelariti 70.000 de
musulmani. Conform insemnarilor vremii, macelul a fost
asa de mare, incat oamenii ramasi in viata se balaceau in sange. După cum scria Raymond de Aguiler,
invadatorii crestini calareau in sange pana la genunchi. Cruciadele au mai continuat inca doua secole (au
mai urmat inca 7 cruciade) in Turcia, Egipt, Siria si Palestina, in urma carora milioane de oameni au murit
in cele mai graznice imprejurari, musulmanii fiind macelariti sistematic de francezii, englezii, nemtii si
italienii care se intitulau crestini si marsaluiau sub comanda papei si a Cavalerilor Templieri.
Elita Ordinului Cavalerilor Templieri avea 13 membri (frati) al caror scop principal era sa instaureze
dinastia Merovingiana peste toata Europa si ulterior dincolo de ea. Un personaj cheie in istoria ordinului a
fost Bertrand de Blanchefort, ajuns Mare Maestru al Cavalerilor intre anii 1156 - 1169.
In 1128 primul grup de frati templieri s-a intalnit cu Papa Honorius al 2-lea. Cavalerii au fost recunoscuti
de liderii religiosi ai vremii (ordinul a fost acceptat de biserica de la Roma), in ciuda faptului ca se stia
despre cavaleri ca erau, de obicei, raufacatori fara Dumnezeu, pradatori atroce, ucigasi, oameni care nu-si
tineau cuvantul dat si adulterini. Bertrand de Blanchefort ii numea pe cavalerii templieri de sub aripa sa
“executanti legali ai lui Christos”, obtinand pentru grupare dreptul acordat de Vatican de a purta
permanent arme. In plus, papa i-a absolvit pe fratii templului de pacatul uciderii.
In 1139 Papa Inocentiu al 2-lea i-a eliberat complet pe Cavalerii Templieri de sub influenta regilor, a
printilor si a prelatilor europeni. Acesti cavaleri urmau sa se supuna doar papei.
Cu ocazia unor astfel de grozavii apare intrebarea: daca papa era intr-atat de abilitat sa ofere unor
pradatori titluri, drepturi, onoruri si libertati care sa surcalseze chiar si pe ale printilor si regilor Europei,
fiind recunoscute si respectate de acestia, din ce suprastructura facea parte insasi papa, capabila sa-i
confere acestuia autoritatea pe care el o conferea mai departe ierarhiilor de cavaleri, mercenari, preoti si
regi?
O alta chestiune, inca si mai subtila, este urmatoarea..
Daca exista inca din Evul Mediu o autoritate puternic ocultata, experta in mecanismele raului, din care,
direct sau indirect, toti dirigiuitorii de structuri abuzatoare de pe continent isi trageau stiinta, sustinerea,
oranduielile si cauza, ce impiedica o astfel de autoritate - actionand prin intermediul societatilor secrete
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si pierzandu-si urma in increngatura dintre aceste societati - sa le impuna regilor, administratorilor,
preotilor si mercenarilor timpului sa cedeze la un moment dat controlul asupra Europei, Africii sau Asiei
unei gasti privilegiate de infractori investiti cu puteri depline de catre insasi autoritatea suprema
abuzatoare? In fond, in momentele cele mai intunecate din istoria unei civilizatii, in care NEDREPTATEA si
ABUZUL par singurele ratiuni de afirmare si existenta, este foarte usor pentru cine detine cunostinte,
mijloace si tupeu criminal, sa monopolizeze o lume intreaga uzand, in exercitarea eficienta a raului, de
sefuleti fara scrupule peste alti sefuleti fara scrupule, cu totii arondati pe caprarii si obiective strategice
unui unic centru de comanda si control, fara ca macar sa stie acest lucru. Istoria ne arata ca au existat
dintotdeauna fiinte fara ideologie si fara doctrina care S-AU VANDUT cu placere si maxima usurinta pe
wiskey, mileuri, margele si cartabos sau pe distinctii, recunoasteri, onoruri si functii, pentru a contribui
contra unor astfel de recompense la subjugarea - in orice fel li se dicteaza - a celor mai slabi, a celor mai
putin privilegiati sau a celor care nu ar alege nicicand sa se afirme prin comiterea de abuzuri si atrocitati.
Raul centralizat ar fi usor de instaurat peste mase de oameni tinute in bezna, acei oameni care nu se pot
exprima, nu se pot organiza, nu se pot informa. Cu toate acestea, o ingerinta de acest gen la nivelul unei
societati intregi nu a fost nicicand implementata, cu toate ca au existat tentative serioase: imperiul
roman, imperiul mongol, imperiul otoman, blocul comunist iar mai nou mult dorita "noua ordine tiranica
mondiala". De ce toata aceasta fragmentare si framantare cand totul ar fi putut fi uniformizat de la bun
inceput?
RASPUNSUL nu vine din zona fizica a existentei, ci din cea metafizica, tinand de ratiunile superioare,
divine, ale prezentei fiintelor umane in acest spatiu-timp planetar, si anume AFIRMAREA individului prin
alegere, la nivel de gand-cuvant-fapta, fie in directia oprimarii altor fiinte, fie a empatizarii cu ele. O astfel
de alegere nu poate fi cu adevarat facuta intr-un timp scurt sau atestata in lipsa existentei unui liber
arbitru acordat indivizilor de a se inhama la eforturi sustinute fie inspre intelegerea si practicarea
mecanismelor raului, fie inspre intelegerea si practicarea mecanismelor binelui. Iar pentru asta este
nevoie de fragmentare, de framantare, de multiple centre de influenta si de posibilitatea de a te afilia
unuia, mai multora sau nici unuia. Legea liberului arbitru spiritual, o lege profund cauzala a existentei,
spune ca, datorita RATIUNILOR SUPERIOARE pentru care suntem aici, intr-o societate duala 3D nu se
poate ajunge la un sistem organizational uniform decat cu efort sustinut, dublat de intelegeri si merite,
fie ca vorbim de implementarea unei societati deschise functionand pe baza de compasiune si armonie,
fie a uneia imperialiste bazata pe control si suprematie. Orice solutii “plantate” de-a gata in cadrul unei
societati insuficient afirmate inspre pozitivitate sau negativitate, ar anula jocul tridimensional avand
drept scop lucrul cu propria constiinta si pregatirea fiintelor umane pentru ASCENSIONAREA la un
moment dat in planurile superior dimensionale ale Creatiei, in care urmeaza sa isi continue EVOLUTIA
prin intrupari succesive vreme indelungata dupa incheierea ciclului de intrupari din planul 3D. Aceasta
ASCENSIONARE si EVOLUTIE ULTERIOARA ce urmeaza a se derula pret de zeci, sute sau mii de milioane de
ani terestri fie doar in serviciu fata de altii, pe baza de compasiune si armonie, fie doar in serviciu fata de
sine, pe baza de control si suprematie, are ca punct de plecare ALEGEREA facuta si demonstrata aici.
In urma dezlegarilor date de papa, Ordinul Cavalerilor Templieri s-a extins foarte mult si a devenit foarte
puternic in sudul Europei. Organizatia avea in proprietate numeroase terenuri si castele din Anglia,
Scotia, Franta, Spania, Portugalia, Italia, Ungaria si ale tari. In aceasta perioada de maxima inflorire a lor,
templierii au inventat bancile si au fost primii care au folosit cecuri. Erau camatari de temut. Au devenit
bancheri ai finantelor pe regiuni mari din Europa medievala. Erau interesati de farmacopee si medicina,
monopolizand majoritatea informatiilor din acest domeniu.
Una din practicile uzuale ale templierilor pentru luarea in stapanire de bogatii, teritorii si mai apoi de
putere monarhica era imprumutarea cu dobanda mare a unor importante sume de bani monarhilor
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saraci sau nevolnici. Ei organizau transferul eficient al banilor prin conexiunile lor din Europa. Regii multor
tari ajung intr-o perioada de timp nu foarte lunga sa le datoreze sume imense. Toate aceste practici au
pavat calea catre capitalism si catre sistemul bancar de azi.
Domnia in Franta intre anii 1285 - 1314 a regelui Filip al 4lea (cunoscut si ca Filip cel Frumos) le incurca insa
ascensiunea si planurile. El a fost iritat de Cavalerii Templieri
deoarece erau aroganti si ii erau net superiori din punct de
vedere militar. Filip le datora o adevarata avere si, mai mult
decat atat, atunci cand dorise la randul sau sa faca parte din
ordin, fusese refuzat.
Acest fapt ne dezvaluie un alt aspect ocultat despre
ierarhiile de putere, valabil din cele mai vechi timpuri si pana
azi: atunci cand analizam cu atentie conducatori de ţară sau
de castă, lideri ai miscarilor politice sau reprezentanti la varf
ai unor dinastii, dincolo de faptele punctuale ale derularii
disputelor si razboaielor in care acestia sunt implicati (ce pot
trezi anumite simpatii vizavi de un personaj sau de altul),
realizam ca in fundal se da o alta batalie, adevarata batalie,
faţă de care nici un spirit animat de idealuri inalte nu poate
ajunge sa simta afinitate sau admiratie, acea batalie care este
despre dobandirea controlului asupra unor multimi cat mai
mari de oameni (privite ca forta bruta de constructie a
imperiilor), precum si despre luarea in posesie a unor bogatii cat mai mari (ca extensie a egoului si
autoritatii celui care isi aroga statutul de stapanitor, tiran, despot). Este o poveste despre manipulare,
monopol, complot, sclavie, crima, nicidecum despre adevar, generozitate, onoare, libertate, umanitate.
Filip al 4-lea decide sa-i infrunte pe templieri facand tot posibilul sa scape de amenintarea lor. In
primavara lui 1307, un prizonier condamnat la moarte si-a negociat viata in schimbul unor informatii
cruciale pentru Filip al 4-lea, pe care le obtinuse atunci cand impartise la un moment dat celula cu un
cavaler templier. Regele a fost informat pe aceasta cale ca o figurina care il reprezenta fusese injunghiata
in mod repetat in timpul ritualurilor de magie neagra pe care le practicau cu regularitate Cavalerii
Templieri. Perversiunile sexuale fusesera si ele prezente. Templierii sacrificasera copii in timp ce invocau
forte demonice carora le cereau sustinere si indrumare.
Apropierea de Vatican a sangerosului ordin, sprijinul si cooperarea de care a beneficiat in mod
sistematic din partea papalitatii, cruciadele criminale purtate in numele Romei ne furnizeaza un prim
indiciu despre natura inrudita a politicilor si practicilor celor doua institutii - Ordinul Templier si Biserica
Catolica. Pe culoarele Vaticanului de azi gasim expuse imense tapiterii infatisand sacrificii de copii.
Intregul Vatican este pictat si tapetat cu scene de o violenta macabra, macelarirea copiilor fiind insa cea
mai revoltatoare.
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Tapiterie 1 (apropiere poza: apasare simultana Ctrl + / distantare poza: apasare simultana Ctrl - )

8 / 252

Partea 3 → DEZVOLTAREA SISTEMULUI MASONIC DE MINCIUNA, CORUPTIE SI OPRESIUNE

Tapiterie 2 (apropiere poza: apasare simultana Ctrl + / distantare poza: apasare simultana Ctrl - )
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Tapiterie 3 (apropiere poza: apasare simultana Ctrl + / distantare poza: apasare simultana Ctrl - )
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Regele Filip avea la vremea respectiva proprii sai spioni infiltrati in Ordin. A inteles imediat ca Templierii
ajunsesera mult prea periculosi, planuind in detaliu conspiratiile. A inteles de asemenea ca viata ii era in
pericol. Prin urmare, la 22 septembrie 1307 a ordonat arestarea Cavalerilor Templieri. Deciziile au fost
trimise in plicuri sigilate tuturor guvernatorilor si oficialilor Coroanei din tara. Ordinul a fost indeplinit in
zorii zilei de vineri, 13 octombrie 1307, cand 600 de Cavaleri Templieri au fost capturati. La Paris au fost
arestati 140 de Cavaleri Templieri, inclusiv Marele Maestru al Ordinului, Jaques Bernard de Molay.
Cu aceasta ocazie foarte multe din proprietatile Cavalerilor Templieri au fost confiscate. Averea colectata
era imensa: domenii vaste si peste 9000 de castele (inclusiv palatul din Paris). Regele a preluat si
controlul Ciprului. Jaques Bernard de Molay a fost condamnat la moarte si ars pe rug in fata catedralei
Notre Dame din Paris. Ordinul Cavalerilor Templieri a fost abolit si de catre Roma printr-un decret papal
emis in anul 1312.
Acesta a fost sfarsitul oficial al celei mai puternice societati secrete din istoria medievala.
Filip cel Frumos nu a reusit insa distrugerea tuturor conspiratorilor, in mod special a tuturor celor de la
varful ordinului templierilor. Acest fapt a permis conspiratiei sa continue sub alte forme, abil intretinuta
de cei care au scapat oprobiului..
Templierii adorau fiinta malefica Baphomet, un idol
satanic androgin. Cultura baphometica impunea sacrificii
de sange. Acesta a fost motivul pentru care templierii
macelareau copii pe altare de sacrificiu ritualic. Cu cat era
sacrificat mai mult sange tanar, cu atat mai puternic urma
sa devina Ordinul.
In ritualurile de magie neagra, anumite inlesniri sau puteri
sunt acordate celui care le cere de catre fiinta demonica
invocata, in schimbul unor plati cu valoare de vanzare a
sufletului si legare de ierarhiile demonice, respectiv de
legile dupa care functioneaza lumile intunecate. Aceste
puteri sau inlesniri astfel acordate au efect atata timp cat
sunt folosite pentru a manipula fiinte fara o puritate prea
mare a sufletului, respectiv lipsite de cunoasterea cailor
luminii sau ale intunerciului (in general multimea nici prea
buna, nici prea rea, slab educata si adesea nepreocupata
suficient de propria evolutie si emancipare).
Iata ce scrie istoricul Harry Haywood despre Cavalerii
Tempieri: “..visau la un stat care sa cuprinda intreaga lume
si in care ei insisi sa joace rolul de conducatori despoti”.
Doar exponentii unei societati extrem de malefice pot visa la o asemenea realizare.
Cavalerii Templieri au ramas in istorie drept un ordin sangeros si criminal cu radacini in perioada
cruciadelor, bucurandu-se de suprematie timp de aproape 2 secole dar cazand ulterior in dizgratia si
oprobiul altor grupari sangeroase si criminale, mai exact cele conduse de Filip cel Frumos si insasi Papa de
la Roma. Din acest ordin deriva ordinele intunecate de mai tarziu cunoscute sub numele de Cavalerii
Teutoni, Cavalerii Ioaniti, Cavalerii de Malta, Cavalerii Iezuiti, Cavalerii Iacobini, Cavalerii Rozei Cruci
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(Rozacrucienii), precum si tot ce se cunoaste azi ca fiind Francmasonerie, grupare oculta internationala
puternic infiltrata in viata politica, economica si militara a statelor lumii, avand ca ratiune suprema
instaurarea unei dictaturi mondiale - referita ca Noua Ordine Mondiala.
Conducatorii Templierilor au fost precursorii tentativelor actuale de globalizare tiranica, planuind ca
Europa sa devina genul de stat in care toate natiunile, cu toti regii si conducatorii lor, sa fie incluse ca
state membre intr-o uniune a statelor. Cavalerii Templieri din straturile inferioare ale organizatiei nu
aveau nici o idee despre planurile de mare anvergura pe care maestrii lor conspirativi le plasmuisera unificarea intregii Europe sub o conducere centralizata. Pas cu pas, templierii au reusit sa-si sporeasca
puterea financiara intr-un rastimp de 200 de ani, incercand sa obtina controlul total asupra tranzactiilor
prin intermediul sistemului bancar, pentru ca, in felul acesta, natiunile sa devina dependente de un acces
la resurse realizat prin mijlocirea si sub controlul strict al membrilor Ordinului. Cu ajutorul unor banci
internationale, ei au incercat sa devina mai puternici decat guvernele nationale. Totusi, guvernele
nationale cu suport popular si sustinere publica au aparut pretutindeni in Europa si astfel aceasta
incercare medievala de globalizare a esuat si a devenit poveste.

5. INCEPUTURILE FRANCMASONERIEI
Francmasoneria a inceput sa activeze pentru prima
data in Europa Medievala ca forma de asociere tip
brealsa a lucratorilor in constructii. Cei priceputi in a
ridica monumente arhitectonice precum catedrale,
castele, poduri, au dorit sa isi protejeze cunoasterea,
constienti fiind ca o astfel de cunoastere inseamna
putere. In limba engleza “mason” inseamna “zidar”. In
timp, acesti “zidari” (masons) au mai adaugat
denumirii generice a grupului din care fac parte
prefixul ”liber” (free) si au devenit astfel “freemasons”
– in traducere libera “francmasoni”, adica “zidari
liberi”. Vom vedea insa ca aceasta denominare nu
este decat o figura de stil, caci numai despre libertate
nu a fost vreodata vorba in interiorul acestei
organizatii.
Francmasonii si-au fondat prima loja in orasul York din Anglia de Nord, in anul 926 d. Hr. luand drept
model “collegia fabrorum” sau “colegiul muncitorilor” de pe vremea romanilor. In lojile de inceput ale
francmasonilor, discipolii erau instruiti in secrete complicate ale arhitecturii geomantice (stiinta utilizarii
anumitor legi, fizice si metafizice, pentru a crea complexe arhitecturale si amplasamente optime din
punct de vedere al longevitatii lor si deservirii scopurilor pentru care au fost concepute).
Odata cu aparitia unor cercuri conspirative foarte puternice precum Ordinul Cavalerilor Templieri, a
inceput infiltrarea in Fracmasonerie a elementelor de conspiratie. Organizatia initiala a francmasonilor a
fost treptat preluata de societatile secrete ale vremii (ale caror scopuri mergeau mult dincolo de
conservarea cunoasterii). Cu timpul, societatea francmasonica a fost transformata intr-o miscare de
uneltire la cel mai inalt nivel, totul sub acoperamantul atractiv si convingator al unei uniuni a vizionarilor,
filantropilor, arhitectilor si artistilor, dupa cum chiar si azi se prezinta. Pe nivelele ierarhice superioare ale
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structurii astfel create, Cavalerii Templieri dirijau lucrurile din umbra si foloseau magia neagra pentru a
prelua controlul asupra lumii.
Francmasoneria conspirationista moderna a inceput in centrul Londrei, la Westminster, in data de 24
iunie 1717, cand Marea Loja Unita a Angliei a fost creata prin unificarea a 4 loji mai mici. Londra a devenit
astfel sediul unei puteri secrete care a crescut rapid. Fracmasoneria devenise oficial unealta
manipulatorilor si isi incepuse asaltul. Marea Loja din Londra a devenit Loja Mama a Lumii.
Multi frati masoni londonezi erau membri ai
clubului “Hell Fire” (Flacarile Iadului), in care erau
venerati demoni, se faceau vraji, precum si acte
sexuale ritualice. Motto-ul membrilor clubului –
afisat deasupra usii de la intrarea in loja
(amenajata in abatia ruinata Medmenham) – era
“Faceti ce doriti!”, in engleza “Do what thou
wilt!”.
Orgiile ritualice si tot felul de perversiuni sexuale
in care se foloseau femei si copii din patura de jos
a societatii erau practicate intens in aceasta
organizatie care a existat vreme de 5 decenii.
Cateva consideratii despre karma si destinul celor
ajunsi victime ale ritualurilor sexuale si
sacrificiale..

Acum aproximativ 700 de ani, preotii mayasi si cei incasi
practicau sacrificiile umane rituale pe altarele piramidelor inca
si maya. Ei au fost numiti “oameni de stiinta”, “vizionari”,
“instructori ai umanitatii” sau “reprezentanti ai unor civilizatii
evoluate” de catre cercetatorii nostri contemporani care le-au
studiat istoria, teoreticienii de azi fiind insa complet rupti de
realitatea ororilor infaptuite de liderii acestor societati etichetate drept avansate. Printr-un gest simbolic
atat de mic si aparent lipsit de importanta cum este trecerea sub tacere a crimelor pe care si-au bazat
existenta societatile inca si maya, oamenii de azi, cu familie, servici, studii universitare si un nivel de
confort al vietii net superior celui de atunci, se fac partasi la crima prin aducerea ei intr-o zona a
permisiunii morale acordate atrocitatii de a se fi derulat atunci, asa, nu pentru ca azi nu s-ar mai putea
intampla, ci pentru ca, atata timp cat nu li se intampla lor, pentru acesti oameni aproape ca nu conteaza
ca ea exista sau a existat. ATITUDINEA CARE NU AMENDEAZA ABUZUL ESTE CEA CARE IL LEGITIMEAZA.
Acelasi lucru s-a petrecut si cu respectivele societati, care, desi erau decimate de crime oribile, nu doar ca
le acceptau, dar le si considerau norma sociala, indivizii ne fiind capabili sa ia decizii constiente contra
raului, preferand sa se complaca in macel si carnagiu, fiind miscati cel mult de propria lor drama atunci
cand se intampla sa devina chiar ei sau familia lor subiectii unor astfel de sacrificii. Mult mai recent,
manualele de istorie abunda in informatii cu privire la miscarile de trupe ale lui Hitler si Stalin, ne fiind
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insa deloc comunicative atunci cand vine vorba de mentalitatea sociala care se impune schimbata daca
ajungem sa si simtim toata aceasta istorie plina de abuzuri si masacre atunci cand o studiem, in loc de a
insira doar o simpla cronologie de fapte care oricum nu conteaza.
In general oamenii care aleg sa nu acorde atentie unor lucruri esentiale pentru bunul mers al societatii si
al vietii, ajungand sa ia contact cu ele doar la nivel superficial, sunt si oamenii care, PE FIR KARMICCAUZAL, sunt predispusi sa se intalneasca din nou cu povestea care nu i-a putut sensibiliza, de fiecare
data intr-o formula mai sensibilizatoare decat anterior. Aceste aspecte de predestinare nu se intind doar
de la un moment al vietii la altul, ci si de la o viata la alta. Drama care intamplandu-se altora nu te-a
impresionat, poate ajunge sa te impresioneze intamplandu-ti-se chiar tie. Se prea poate SA COMITI CHIAR
TU ABUZURI GROAZNICE intr-o situatie de criza catre care te-ai indreptat datorita in principal ignorantei
si nepasarii, abuzuri care aproape sigur vor conduce pe cale de consecinta la reiterarea lor cu tine victima.
Atata timp cat nu esti pe o cale a evolutiei constiente prin negativitate, facand lucruri ingrozitoare cu o
anumita legitimitate si doar in anumite circumstante si cu anumite ratiuni (oamenii aflati cu adevarat in
aceasta categorie fiind foarte putini), acumulezi datorii karmice pe care trebuie sa le platesti pentru a
reveni la un parcurs de viata mai bland. Aceasta plata se poate face prin cunoastere asidua si aplicarea ei
SAU prin durere atroce si penitenta. Tocmai fiindca lumea, datorita actiunilor sale dezonorabile, a
cumulat in mii si mii de ani cantitati uriase karma de manipulare, de agresivitate si de posesivitate, au
aparut si au persistat teatrele de raboi, lagarele de concentrare, dictaturile oribile, saracia lucie si justitia
extrem de precara. Toate acestea au facut posibil ca oamenii cu cele mai multe datorii morale, adesea
nascuti in cele mai neprietenoase conjuncturi, fara drepturi si libertati sau fara nimeni caruia sa ii pese de
ei, sa devina victime sigure si nestiute ale adeptilor caii intunecate.
Interesant de constatat la nivel de date istorice este si faptul ca Dashwood, unul dintre fondatorii
clubului Hell Fire, era vistiernic al Angliei si prieten apropiat cu Benjamin Franklin, viitorul parinte
fondator al Americii de azi. Insusi Franklin era, de asemenea, Mare Maestru al lojii franceze “Cele Noua
Surori”.
Dupa anul 1717, cand vechile bresle mestesugaresti francmasonice si-au incetat oficial existenta,
membrii masoni ai noilor loji s-au implicat intr-o actiune fara precedent de impiedicare a dezvoltarii
spirituale a umanitatii, aruncand in lupta toate mijloacele de care au
reusit sa dispuna pentru a-si duce la indeplinire scopul secret al
realizarii unei uniuni imperialiste mondiale conform perspectivei oculte
a fratiei.
Iar cand vorbim de perspectiva oculta a francmasoneriei asupra lumii,
este important sa stim ca aceasta organizatie isi intemeiaza activitatea
pe mituri sumbre si sangeroase, un amalgam de idei care provin din
magia neagra egipteana, misticismul sufit, cabala, precum si din
ritualurile Cavalerilor Templieri. Adesea se incearca demonstrarea si
promovarea ideii conform careia valorile si actiunile de bine ale tuturor
celorlalti oameni din societate nu au calitatea si nici puterea de a
contracara pretentiile masonice de dominatie asupra lumii. Bazandu-se
pe faptul ca lumea materialista si ateista pe care au creat-o nu dispune
de acele cunostinte si abilitati care sa ii alimenteze miscarea intr-o
directie buna, francmasonii au iesit la inaintare cu atatea mituri false,
povesti de adormit copiii, pretentii de semizei si masti sociale, incat a
devenit foarte greu sa gasesti informatii coerente atat despre
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fracmasonerie cat si despre combaterea ei, capabile sa faca diferenta dintre autentic si derizoriu atunci
cand vine vorba de calitatea vietii.
Prima loja din Franta a noii Masonerii a fost fondata in anul 1725 la Paris. In anul 1726 apare prima loja
in Austria. In 1728 in Spania. In 1733 in Italia, 1735 Suedia, 1736 Elvetia, 1737 Germania, 1739 Polonia,
1740 Rusia. Prima loja din Danemarca este fondata in 1745 iar prima din Norvegia in 1749.
Francmasoneria conspirativa a patruns si in India in 1730, in China in 1767 si in Australia in 1863.
Observam cum s-a raspandit noua francmasonerie cu o viteza incredibila. La 10 ani dupa ce a fost
fondata prima loja din Paris, erau deja 5 loji in acest oras, iar in 1742, la 17 ani diferenta, activau deja 22
de loji.
In tarile crestine Masoneria este descrisa drept crestina, in timp ce in tarile musulmane poarta o masca
musulmana. Pe cat de duplicitara e in afara, pe atat este si in culise. Realitatea din interior se schimba
complet atunci cand cineva se ridica in grad. Cei de la gradele mici nu au habar despre ce se petrece la
gradele mai mari. Juramintele depuse in ceremonii si ritualuri leaga membrii intre ei ca scop si sens
general dar ii diferentiaza ca nivel de implicare in lucrarea conspirativa.
Cele mai inalte grade sunt rezervate conducatorilor Ordinului. Gradele mai mici sunt doar pentru
pregatire prealabila, actiuni punctuale realizate prin interpusi si o fatada pentru cei ignoranti. Acesta este
motivul pentru care cei de la gradele mai mici nu au idee cum se abuzeaza de ei. Multi au dificultati in a
intelege ca Masoneria e stat in stat si o amenintare serioasa la adresa demnitatii si libertatii umane.
Am cunoscut personal oameni traiti, cititi si umblati care cred cu naivitate ca fratii masoni vor sa traiasca
in pace cu noi, ceilalti, nemasonii, si doar prejudecatile sociale fac acest fapt imposibil. Realitatea
Masoneriei nu este insa una umanitara. Francmasonul de rang inalt dispretuieste tot ce nu este aliniat
principiilor masonice in spiritul carora a fost educat, avand o simpatie surprinzatoare pentru cele mai
josnice tipuri de oameni, in special pentru criminali. Masoneria nu este nici mai mult nici mai putin decat
O CONSPIRATIE PERPETUA.
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6. DEZVOLTAREA SISTEMULUI MASONIC
La inceput existau doar doua
grade, ucenici si calfe, care
alegeau “Maestrul Scaunului”.
Mai tarziu acest nivel a devenit
gradul 3. Termenul de
“maestru” a aparut doar in 1725
in francmasoneria politica.
Aceste prime 3 grade s-au
mentinut pana azi, fiind
cunoscute ca Masoneria
Albastra sau Lojile Albastre. Un
al 4-lea grad a fost introdus
ulterior in Scotia.
Putinele grade din lojile initiale
nu erau destule pentru a
satisface interesele fortelor care
doreau sa utilizeze politic
francmasoneria. Nu era posibil
ca fratii cu atat de putine grade
sa fie folositi eficient drept
unelte de conspiratie. De aceea
a fost introdus un sistem nou.
El a fost lansat in Franta si s-a numit sistemul Sfantului Andrei.
In 1745, descendentii merovingienilor care, sub conducerea lui Charles de Lorraine, controlau
francmasoneria din Franta, au pus bazele unui sistem de grade franco-scotian. Acest nou sistem avea
initial 25 de grade iar ulterior a mai primit inca 8. Sistemul scotioano-francez contine deci 33 de grade
impartite in 7 clase.
Sistemul a fost dezvoltat prin organizarea si reorganizarea sa de catre conducatorii europeni ai diferitelor
loji. Printre acestia s-a numarat si Stephen Morin, cel care in timp a devenit conducatorul tuturor
ordinelor si caruia i s-a dat sarcina in anul 1761 de a expansiona Francmasoneria in America.
La 31 mai 1801, Morin a fondat Consiliul Suprem al Gradului 33 in Charleston, Carolina, SUA. Din el au
dismeninat multe loji si oranduieli masonice in Statele Unite, fapt care i-a atribuit acestei loji statutul de
“loja mama a tuturor lojilor americane”. In 1875, Consiliul Suprem s-a mutat mai aproape de centrul
puterii, la Washington. A fost apoi privit drept Consiliul Suprem al Francmasoneriei Modiale si a influentat
fiecare eveniment politic important din epoca.
Liderul masoneriei din a doua jumatate a secolului 19, Albert Pike, considera ca gradul masonic 30 este
primul dintre cele cu adevarat importante, din moment ce de aici incepe lupta activa impotriva altor
credinte, ideologii, oranduieli si curente spirituale. In aceasta etapa membrii sunt intitati in Cabala,
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presupusa cheie spirituala a templului masonic si tot acum membrii incep sa lucreze activ cu magia
neagra a lui Osiris.
Cum am putea intelege aceasta magie neagra? In romanul “Jocul cu margele de sticla” (1943), Hermann
Hesse descrie natura omului ca generoasa si nobila atunci cand urmeaza calea adevarului. Cand insa
adevarul este tradat, cand nu se mai respecta ceea ce este armonic si universal, construindu-se si
alimentandu-se tot felul de iluzii avand drept consecinta subjugarea unor fiinte de catre altele, omul isi
pune la vanzare calitatile cu care a fost inzestrat nativ – impreuna cu idealurile care decurg de aici – si
devine satanic. Utilizarea mecanismelor iluziei pentru a indeparta o lume intreaga de adevar si de
armonie subjugand-o printr-un rau cat mai persistent se numeste Magie Neagra.
Unii francmasoni nu au putut sa reziste raului pe care ritualurile il provocau lor insisi si au parasit
ordinele. Un fost mare maestru si finantator din Londra i-a facut cercetatorului Martin Short o marturisire
povestita in cartea “Inside the brotherhood” (In interiorul fratiei) publicata la Londra in 1990. El a
declarat:
Am devenit francmason in 1970, dar chiar si atunci
cand am trecut prin ritualul primului grad am avut
indoieli. Era ciudat sa fac acel juramant oribil pe
Biblie, in timp ce un varf de cutit era impins cu putere
in sanul meu stang dezgolit. A fost si mai ciudat sa mi
se ceara sa pecetluiesc juramantul sarutand Biblia, ca
mai apoi sa mi se impinga fata inspre compasul si
echerul care erau inghesuite in paginile ei deschise.
In ciuda presimtirilor rele, am trecut prin cele 3
grade de mestesugari in doar 3 intalniri. In timpul
ritualului de la gradul 3, diaconii m-au intins pe
podea si m-au invelit intr-un giulgiu: un cearceaf
negru cu cranii albe si oase incrucisate brodate pe el.
Mi-au spus sa fiu la fel de nemiscat ca un mort, pana
ma ridicau in picioare si maestrul lojii aplica
strangerea mainii maestrului mason.
Cum stateam acolo am perceput brusc prezenta
coplesitoare a raului. Niciodata nu ma mai gandisem
constient la rau pana atunci. Cu atat mai putin sa-i fi
simtit prezenta, dar acum pulsa in creierul meu. Am
simtit o durere ascutita in craniu, ca cea mai
groaznica durere de cap pe care v-o puteti imagina.
Chiar si asa am parcurs intreaga ceremonie si am
devenit maestru mason.
Durerea de cap violenta s-a reintors mereu – nu numai in serile de la loja, ci in toate serile timp de peste
10 ani. In dormitor aveam cele mai groaznice atacuri, asa ca am recurs la obiceiul compusliv de a pune o
pereche de sosete incrucisate pe podea, langa pat, inainte de a ma culca. Nu stiu daca sotia mea a
observat acest lucru. Incercam cumva sa resping raul, desi niciodata nu m-am gandit serios la asta in acea
vreme.
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Am mers la loja masonica timp de 7 ani, apoi am renuntat sa o mai frecventez. Mai tarziu mi-am dat
seama ca aceasta perioada a coincis exact cu anii in care am suferit constant de febra glandulara,
faringita cronica, hemoragii spontane si cancer de piele. E posibil sa mi le fi indus eu singur, datorita
stresului, dar cancerul de piele intrece puterile psihosomatice ale celor mai multi oameni.
Inghiteam constant calmante si somnifere, in special Valium. Eram de asemenea afectat de nevralgie
acuta de nerv facial trigemen care imi provoca paralizii ale fetei precum atunci cand faci o injectie cu
anestezie la dentist, numai ca in acest caz durerea era prezenta si intr-atat de intensa incat tipam deseori
de atata chin.
In 1980 ajunsesem in pragul sinuciderii. Intr-o duminica in care imi era cu adevarat foarte rau, am mers
la biserica din parohia mea si m-am simtit obligat sa ma impartasesc. Cand am ajuns la grilaj, am
implorat iertarea si am cerut sa fiu hranit cu “painea vietii”. Nu-mi amintesc sa fi luat impartasania dar,
cand am ajuns acasa, intreaga familie mi-a spus ca imi stralucea fața.
Poate suna incredibil si ciudat, dar eu l-am gasit pe Dumnezeu. Am devenit un crestin convins si am
vorbit grupurilor din toata tara, dar eram inca in chinuri, dupa cum mi-am dat seama in timpul unei
intalniri avute in orasul englez Peterborough. Cel care conducea intalnirea mi-a spus sa ma rog pentru toti
oamenii de acolo care erau la necaz. Cineva a venit in fata, disperat dupa ajutor, dar eu nu aveam
experienta cu asa ceva. Am incercat sa-mi intind mainile in semn de sustinere dar coatele mele erau
intepenite. M-am simtit groaznic. Am iesit din sala cat am putut de repede. Stiam ca era ceva in neregula
cu mine, asa ca am cerut ajutor.
M-am lasat in seama unui prieten care mi-a facut cunostinta cu un preot penticostal. Acesta mi-a spus ca
simtea ca am avut legaturi cu lucruri ascunse care in ochii lui Dumnezeu mi-au legat spiritul. Mi-a mai
spus ca s-au folosit obiecte ca sa ma simt rau si ca sursa raului fizic era in dormitorul meu, pe dulap si in
noptiera.
Erau locurile unde imi tineam costumul masonic si cartile ritualice. Cand am ajuns acasa, le-am luat si leam dus direct la preotul meu. El a decis ca singurul lucru pe care puteam sa-l facem era sa le distrugem,
asa ca le-am aruncat in focul din semineu.
In acea noapte am incetat sa-mi mai aranjzez sosetele in forma de cruce. Simteam ca blestemul fusese
frant. Gandindu-ma la ceremonia in care simtisem pentru prima data acel rau coplesitor, mi-am dat
seama ca pot sa fiu deosebit de sensibil la astfel de lucruri. Poate ca am puteri paranormale iar
majoritatea celorlalti francmasoni pur si simplu nu sesizeaza aceste vibratii. Oricare ar fi explicatia, nu as
dori nimanui ceea ce am trait eu in Francmasonerie atat de multi ani!

***
Intr-o alta carte relativ recenta – “Ordinul Suedez al Francmasonilor” – Andres Bjork (fost Ministru
francmason al Apararii Suediei), povesteste despre ritualul acceptarii la primul grad..
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“Cu varful unei sabii indreptate spre
piept, aplicantul este condus la usa lojii
legat la ochi. Aplicantul este intrebat
daca este pregatit sa accepte credinta
francmasonilor si sa o abandoneze pe a
lui. Intrebarea este formulata inca o data.
Maestrul explica apoi ca aplicantul
trebuie sa fie folositor scopurilor si, mai
presus de toate, trebuie sa aiba o
supunere neabatuta fata de ordinele si
directivele primite.”
Andres mai spune ca, printr-o intrebare
inteligent formulata, maestrul vrea sa stie
daca initiatul este pregatit sa se supuna
Ordinului Masonic chiar daca sunt
implicate fapte ilegale. La sfarsitul initierii toti fratii isi indreapta sabiile catre pieptul candidatului dupa ce
acesta este dezlegat la ochi. Presedintele adunarii spune ca daca adeptul indrazneste sa reveleze
publicului ritualurile facute, angajamentele luate, ordinele primite sau actiunile intreprinse, persoana va
fi privita ca dusman si tradator, suportand consecintele.
Sunt multe materiale care documenteaza umilintele si abuzurile la care sunt supusi membrii in
ritualurile de initiere de la diferite grade. Astfel de lucruri se intampla uneori chiar si dupa ce membrul a
fost inititat, pentru a-l face sa-si insuseasca pozitia si conditia dincolo de orice rezistente. Cum in
Masonerie totul inseamna CONTROL, probabilitatea este foarte mare ca umilintele si abuzurile sa fie
inregistrate pentru a fi utilizate in cazul in care s-ar dovedi necesar (util scopurilor).
MORALA? Cand liberul arbitru este cedat fara conditii si fara discernamant, fie ca vorbim de guvernul
cedent (care slujeste orbeste la organizatii oculte), fie ca ne referim la poporul cesionat (care deleaga
neconditionat instante si autoritati sa-l reprezinte si sa-l managerieze), nimic din ceea ce aceasta lume ar
putea sa fie si inca nu este nu mai poate fi considerat un deziderat realizabil.
Candidatul primeste un sort de piele sau de matase, o pereche de manusi de dama si o sabie.
Ceremoniile care vor fi realizate cu aceste obiecte includ elemente de astrologie, cabalism si magie
egipteana. Ritualurile cu sange sunt mentionate doar in brosurile ritualice ultra-secrete, foarte greu de
obtinut. Cercetatorul norvegian in francmasonerie Sverre Dag Mogstad sustine ca exista un grad secret in
francmasoneria norvegiana numit 10:2 in care au loc pentru prima data ritualurile cu sange.
In 1830 erau aproximativ 3.300 de loji masonice in intreaga lume. In 1990 numarul lor era de 33.000,
dintre care aproximativ 9000 erau doar in Anglia. In anul 2000 erau inregistrati aproximativ 7.000.000 de
masoni in toata lumea, din care aproximativ 5.000.000 numai in America (tara cu cea mai pronuntata
activitate masonica). Numarul membrilor Masoneriei la nivel mondial ajungea in 2012 la 11.000.000
confrom declaratiei publice a unui maestru al ordinului din Italia. Toti
conducatorii politici africani si cei asiatici sunt francmasoni.
Foarte interesant este faptul ca exista si organizatii pre-masonice
pentru copii si adolescenti, pepiniere de viitori francmasoni adulti. Doua
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exemple de notorietate sunt Miscarea Cercetasilor si Clubul Rotaract (divizia pentru juniori a Clubului
Rotary).
Clubul Rotary International a fost fondat in Chicago in martie 1905 de francmasonul Paul Harris, de
profesie avocat, membru al ordinului masonic B’nai B’rith (Fii Legamantului). Doua treimi din membrii
clubului Rotary in anul 1930 erau francmasoni. Presa masonica a laudat activitatea
cluburilor Rotary din lumea intreaga deoarece acestea s-au dovedit foarte utile
promovarii proiectelor si conceptelor masonice. In anul 1952, miscarea Rotary avea un
milion de membri in 7650 de cluburi din 84 de tari. In prezent numarul declarat al
acestora este de 1,2 milioane la nivel mondial. Exista numeroase loji in fancmasoneria
britanica activand cu denominarea "Rotary" sau "Rotarian Lodge".
Un alt club masonic de notorietate este The Bohemian (cunoscut si ca
BOHEMIAN GROVE – Mormantul Boemian). A fost fondat ca organizatie
a jurnalistilor in anul 1872, la 121 de km de San Francisco, SUA, in
Monte Rio, pe strada Bohemian Avenue. Acest club s-a transformat
treptat intr-o fratie masonica de notorietate mondiala datorita
personalitatilor de la varful politicii SUA care i-au devenit membri:
Henry Kissinger, George Bush, George W. Bush, Colin Powell, Donald
Rumsfled. In fiecare an, pe data de 15 iulie, cateva zeci de membri iau
parte la intalniri si ritualuri speciale. Ei sunt imbracati in robe cu gluga,
atribuindu-si devizul de “pazitori ai focului” si se deplaseaza in jurul
unei efigii mari in forma de bufnita reprezentandu-l pe demonul Molok,
incendiata la un moment dat in timpul invocatiilor ritualice.
Pe data de 15 iulie 2000, realizatorul de filme documentare Alex Jones si asociatul sau Mike Hanson s-au
infiltrat in campusul clubului de elita, avand asupra lor doua camere ascunse si fiind deghizati in membri
ai Bohemian Club. Alex Jones povesteste despre acea seara: “Dintr-o data bufnita a fost inconjurata de
flacari puternice, iar in jurul ei se agitau cam 100 de preoti, imbracati majoritatea in robe rosii si negre, iar
cativa in robe argintii si verzi. Eram martorul a ceva asemanator picturii medievale ’Privelisti din Iad’:
cruci de metal arzand, indivizi costumati monahal cat vezi cu ochii, marele preot purtand o capa rosie,
trupul in flacari al unui om legat care tipa in chinuri, o bufnita uriasa din piatra purtand coarne,
conducatori ai statelor, bancheri, mass media, directori de academii si corporatii, toti participand in delir
la ritual. Era o nebunie generala!”.
Skull & Bones (Cranii si Oase) este o alta fratie masonica devenita de
notorietate datorita apartenentei la ea a presedintilor americani din
clanul Bush: George Bush si George W. Bush. Initial aceasta fratie s-a
numit The Brotherhood of Death (Fratia Mortii). Fratia este fondata in
1833 sub numele de Loja 322 la Universitatea Yale din New Heaven (in
apropiere de New York). Inca de la inceput, acest ordin a fost finantat
din traficul ilegal de narcotice. Universitatea Yale este pepiniera de
membri Skull & Bones. La Yale sunt recrutati cel putin 15 membri noi
Skull & Bones din fiecare promotie universitara. Lozinca ordinului este
RAZBOI. In afara de presedintii Bush, din acest ordin au mai facut
parte: fondatorul din 1923 al ziarului Time – Henry Luce, presedintele
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SUA intre 1909 si 1913 – Howard Taft, guvernatorul statului New York intre 1955-1959 si consilier a 4
presedinti americani – Averell Harriman.
In ultima vreme lojile s-au grupat tot mai mult pe activitati tematice si obiecte de interes. Sectorul
energetic, industria nucleara, armata si telecomunicatiile sunt bastioanele de varf ale Francmasoneriei,
unde lojile tematice sunt de mare importanta. La un nivel mai mic de importanta sunt lojile create in asa
fel incat sa atraga in Francmasonerie oameni capabili din aproape orice domeniu: Loja Spartacus a fost
creata in Franta pentru oamenii de radio si televiziune, Loja Stindardul Instelat (La Banniere Etoile) este
pentru oamenii de afaceri francezi care vor sa investeasca in Statele Unite, Loja Spiritul Olimpic (L’Esprit
Olympique) este pentru campionii din lumea sportului, loja Les Cabires este pentru masonii interesati de
problemele franco-africane. Este important sa intelegem ca apartenenta la organizatii subterane face din
toti performerii lumii niste marionete in mainile celor care au de implementat o agenda subversiva
globala si au nevoie de pioni si mijlocitori fara prea multa minte in acest joc pervers de mare anvergura.
Nu in ultimul rand exista o puternica loja care controleaza industria de film de la Hollywood..
Hollywood-ul ca institutie se afla inca din anii 1930 sub controlul bancherilor francmasoni Goldman Sach,
Kuhn si Loeb & Co. Ordinul masonic B’nai B’rith a fondat in 1920 o loja la Hollywood cu Paramount
(Baranay Bapaban), Warner Brothers (Harry Goldberg) si alte personalitati aflate la varful industriei
americane de film. Numarul de inregistrare al lojii a fost 1366. Intre anii 1925-1935, “regele filmelor”
Willy Hayes a oferit presedintelui B’nai B’rith, Alfred M. Cohen, puterea de a verifica toate scenariile.
B’nai B’rith a fondat mai apoi Loja de Film Speciala de la Hollywood (noiembrie 1939). In 1974 aceasta a
devenit Unitatea de Cinema 6000. In 1977 a fost reorganizata sub denumirea de Unitatea Cinema-RadioTV 6000. Toti francmasonii B’nai B’rith din mass media au fost reuniti in aceasta loja. In 1979 loja numara
1600 de membri care erau actori, producatori, regizori si scenaristi. Toti acestia aveau o influenta enorma
asupra dezvoltarii distractiilor violente si a diseminarii minciunilor propagandistice in mentalul colectiv.
Larry Hagman, cel care l-a jucat pe inraitul J.R. Ewing in serialul Dallas, a fost unul din membrii acestei loji.

Sora buna a industriei de film controlate de masoni a fost din plin mass media editoriala, ai carei patroni
la varf erau aceiasi indivizi care controlau nu doar ziarele, ci si posturile de stiri, canalele de film,
emisiunile de divertisment din radio si tv: Rupert Murdoch, Randolph Hearst, Adolph Ochs, Michael
Ringier, Silvio Berlusconi sau, pe plan local, Adrian Sarbu (ProTv, Acasa Tv, MTV Romania), Dan Voiculescu
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(Antena 1, 2 si 3), Sorin Ovidiu Vantu (Realitatea TV), Sebastian Ghita (Romania TV) si Emilian
Schwartzenberg (B1 TV). In peisajul autohton al televiziunilor masonice de propaganda si-a facut aparitia
in forță o prezență pe cat de noua pe atat de activa, televiziunea DIGI (RDS & RCS) a miliardarului oradean
de origine ungureasca Zoltan Teszari, omul retelei francmasonice de firme offshore (neplatitoare de taxe)
avand la varf pe proprietarul fondului de investitii Everest Trust, miliardarul american Alan Grant,
descendent al familiei masonice Quasha.
Utilizarea mijloacelor media pentru a induce pe scara larga acele rationamente dorite de masoni vizavi
de principalele evenimente nationale si globale e una din cele mai uzitate functii ale acestei industrii
aservite grupurilor de interese si nicidecum consacrata expunerii adevarului (exceptand cazul in care
anumite adevaruri sunt expuse pentru a fi utilizate drept arma in bataliile dintre loji). Manipularea prin
intermediul mass media este insa usor de sesizat in momentul in care un anumit tipar – limitat si rigid –
de prezentare a unor fapte este folosit obsesiv-compulsiv de TOATE ziarele si televiziunile. Un exemplu
recent vizeaza presupusa moarte a patronului penal de la Hexi Pharma intr-un accident de circulatie in
urma caruia nu a existat o confirmare a identitatii cadavrului pretins a se fi gasit langa masina si nici
documente foto sau video care sa ateste insasi existenta unui cadavru la locul accidentului. Pana la
finalizarea cercetarilor, inscenarea mortii patronului Hexi Pharma in vederea extragerii lui de pe scena
publica era o posibilitate la fel de mare ca sinuciderea, crima sau accidentul (daca nu chiar mai mare). Cu
toate acestea, la putin timp de la eveniment, INSCENAREA este complet scoasa din ipotezele de lucru
prezentate de ziarele, revistele, radiourile si televiziunile care au dezbatut cazul.
Iata cum toate ziarele prezinta la unison aceeasi versiune de stire despre Dan Condrea. Ziaristica
independenta si neaservita este un mit:
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***
O alta functie indeplinita fara exceptie de mass media masonica este difuzarea de GUNOI informational,
pe principiul “Daca nu-i poti face pe oameni sa asimileze fix ce vrei si cum vrei tu, atunci macar
innebuneste-i!”. In acest sens, ziarele, revistele, radiourile si televiziunile se intrec in a intoxica publicul cu
cele mai neinsemnate buletine asa zis informative, avand cele mai ridicole continuturi posibile, menite sai zapaceasca pe cei slabi de inger si sa-i faca sa se identifice cu realitatea derizorie a unor astfel de
informatii, indepartandu-i pe cat posibil de tot ce este valoros, autentic, important, relevant.
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***

Dezinformatorii de opinie sunt mult mai activi si mai organizati
decat am putea noi sa credem. Iata un documentar excelent
despre laboratoarele radio-tv ale contrafacerii informatiei,
functionand toate dupa aceleasi unice tipare si retete servite de
undeva de sus, insusite si reproduse ad-litteram de fiecare crainic
si redactor inregimentat in activitatea de indoctrinare, manipulare
si dezinformare: https://youtu.be/QVY3Su3k9WY.

Revista interna “Auf Der Warte” a francmasonilor germani evidentiaza fara echivoc in numarul 5 din
anul 1925 natura centralizata a tuturor activitatilor entitatii conspirative mondiale: “Francmasoneria este
coordonata la varf si unitara, ea nu are o valoare nationala sau traditionala. Cel care afirma altceva, este
orb si umbla pe cai total gresite!”.
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7. SIMBOLISTICA MASONICA
Cei care devin francmasoni sunt fortati sa recunoasca
faptul ca inainte erau in intuneric si ca lumina se afla in
interiorul Francmasoneriei. Acestia ajung sa se
considere iluminati, la fel cum si membrii fratiei
Illuminati sustin ca sunt la randul lor.
Cercetand mai mult semnificatia "iluminarii" (si a
calitatii de "iluminat") am constatat ca acest concept
reprezinta unul dintre cele mai vag intelese concepte si
gresit (sau voit gresit) promovate. Faptul de a fi sau nu
iluminat (in sensul de punere in serviciu fata de SINE
sau in serviciu fata de ALȚII in mod constient si sustinut,
acumuland astfel autoritate / substanta spirituala pana
la nivelul de absolvire a ciclului de intrupari 3D pe
ramura NEGATIVĂ sau POZITIVĂ a sa) il afli deabia dupa
ce treci dincolo, adica dupa ce mori in acest spatiu-timp
aflat sub văl (in planul fizic) si faci revizia in timp-spatiu
(in planul metafizic). Cand esti inca sub vălul uitarii
memoriei sufletului, adica in acest trup, in aceasta viata,
in aceasta lume, nu poti avea certitudini de genul
acesta. Poti doar sa muncesti din greu pana in ultima zi
a vietii tale pe calea spirituala desemnata ca
reprezentativa in constiinta ta, lasand ca succesul
demersurilor tale sa se ateste la trecerea dincolo, unde fiecarui aspirant la propria inaltare i se va revela
gradul de adevar sau de falsitate a calitatii sale de potential iluminat. Practic, odata trecut dincolo, el va
putea sa-si perceapa conditia fara văl si sa realizeze daca DA sau daca NU, intelegand totodata de ce DA
sau de ce NU. Insusirile spirituale ale fiintei se construiesc in planul fizic si se confirma in planul metafizic.
Cei care sustin ca sunt iluminati (ca s-au iluminat in timpul vietii lor pe acest Pamant) sunt cel mai adesea
impostori, sau, uneori, doar niste oameni auto-iluzionati de anumite abilitati pe care le au sau pretind ca
le au, blocati in ele si in incapacitatea de a depasi atasamentul de aceasta conditie.
In multe variante ale ceremoniilor de initiere in Masonerie candidatul este pus sa stea legat la ochi, cu
pieptul dezgolit, avand O SPADA INDREPTATA SPRE INIMA, atestand in felul acesta ca e dispus sa i se
anuleze umanitatea, prin toate demersurile care vor urma si cu toate consecintele care decurg de aici.
DETURNAREA INIMII - ca simbol al dragostei - de la scopul si sensul ei armonic si universal este invatatura
centrala si opera nucleu a intregii lucrari masonice.
In capela castelului construit la Campina de masonul Bogdan Petriceicu Hasdeu in scopul contactarii
spiritului defunctei sale fiice, Iulia Hasdeu, este asezata o statuie in marime naturala a lui Isus Christos
avand inima legata cu lanturi si ingradita cu niste piroane asemanatoare unor prisme bazaltice cu muchii
ascutite..
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Aceeasi simbolistica o intalnim in multe alte locuri, acolo unde in mod normal ea nu ar avea ce sa caute.
Cum ar fi in concertele Madonnei..
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Sau chiar in bisericile crestine..

In cadrul acelorasi initieri masonice candidatul poarta un lat in jurul gatului. Fratii declara ca de acum
inainte il tin pe noul frate in loc cu ajutorul unui lat ferm. Latul este de asemenea simbolizat de franghia
pe care Cavalerii Templieri o purtau la pelerina lor pentru a o fixa de gat. Prin analogie, cravata moderna
este un obiect vestimentar masonic menit sa perturbe curgerea energiei prin centrul energetic al gatului,
fapt care afecteaza intelegerea sensurilor profunde ale actiunilor omului, precum si exercitarea liberului
arbitru spiritual, predispunand fiinta catre formalizare si ritualizare.
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Sub amenintarea ca va fi omorat intr-un ceremonial oribil, noul initiat este pus sa jure ca va sluji Ordinul
si va pastra secretele. Un astfel de juramant se dovedeste a fi de departe cea mai paguboasa forma de
contract privat, caci angajamentul luat nu este doar despre tacerea mormantala, ci si despre supunerea
oarba la care adeptul se angajeaza. Intrunirile si juramintele de acest gen aduc in joc energii demonice
puternice. In cazul in care dezvaluie planurile organizatiei, candidatii isi dau acordul sa li se taie limba, sa
li se scoata ochii, sa li se gaureasca pieptul, sa li se smulga inima, sa le fie aruncate maruntaiele in mare,
trupul ars si cenusa imprastiata pentru ca nimic din cel considerat tradator sa nu mai ramana printre
masoni. Iata o parte a juramantului masonic adoptat de Loja Resita din Romania..

Iar pentru cei care se intreaba cum de ne dezvaluie noua un anume mason Florin pe postul national de
televiziune Antena 3 juramantul secret pentru a carui divulgare se plateste cu viata, explicatia este
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simpla.. acestea nu sunt niste dezvaluiri propriuzise, ele ne fiind facute in premiera de acest mason.
Juramantul a fost dezvaluit de altii, cu mult timp in urma, aceia fiind, cel mai probabil, cei care au platit cu
viata pentru dezvaluirea lui sau, poate, au reusit sa-l divulge fara sa se fi aflat vreodata exact cine anume
a divulgat. Masonul Florin din reportajul Antenei 3 nu face decat sa "dezvaluie" ceea ce i se spune sa
"dezvaluie", tocmai pentru ca organizatia secreta vrea probabil sa convinga ca nu (mai) este secreta.
Lucru evident fals. Tot o minciuna este si afirmatia de pe burtiera care zice "fost mason" cu referire la
acelasi Florin. Din Masonerie, ca din orice alta organizatie satanica, odata intrat nu mai iesi niciodata. Nu
e ca la clubul de tenis din care te poti retrage oricand. La secretele diavolului nu ai acces fara sa devii al
diavolului.

***
Cele mai relevante si mai des intalnite simboluri masonice sunt urmatoarele..
- Sicriul, Scheletul si Craniul au ca semnificatie venerarea mortii de catre mason. Cel mai periculos aspect
al venerarii mortii este pierderea respectului pentru viata. Calitatea umana de baza care intretine viata, o
expansioneaza si o face sa infloreasca, adica empatizarea cu celelalte fiinte, este suprimata. Straduintele
spirituale care urmaresc intelegerea sensului vietii, trezirea si manifestarea compasiunii, cautarea
frumusetii, sesizarea naturii efemere a lucrurilor de care ajungem sa ne inconjuram, devin lipsite de
inteles in noua doctrina masonica a cultului mortii.
- Compasul ii furnizeaza masonului un cadru in relatia sa cu restul umanitatii. Acest instrument defineste
limitele raului in relatia cu binele. Descoperim astfel, chiar in simbolistica utilizata de acest ordin
intunecat, faptul ca raul nu este in afara oricarui control, ci mai degraba este folosit ca instrument atent
reglementat de catre ierarhii superioare ale ordinii universale pentru a trezi in omul care se confrunta cu
el exact ceea ce acesta consimte sa manifeste: lumina sau intunericul.
- Echerul reprezinta sistemul valoric al francmasonului, normele interne dupa care membrii cultului
mortii isi conduc si dozeaza actiunile.
- Firul cu plumb este un indicator al vointei, preciziei si determinarii in implinirea lucrarilor masonice.
Inseamna stabilitate.
- Nivela simbolizeaza egalitatea de principiu a celor din Ordin.
- Dalta si Ciocanul sunt simbolurile puterii masonice care distruge lumea veche sculptand-o pe cea noua.
- Litera G vine oficial de la geometrie. Semnificatia ei oculta este aceea de Dumnezeu (God), insa nu este
vorba despre Dumnezeul tuturor fiintelor, ci despre Dumnezeul Francmasoneriei, acel demiurg intunecat
care implineste lucrarea raului. Membrii Masoneriei numesc acest demiurg “Marele Arhitect”. Doar la
gradele cele mai inalte i se comunica adeptului ca Marele Arhitect se numeste Jahbulon.
- Podeaua in carouri albe si negre este prezenta in toate lojile francmasonice; ea semnifica dualitatea
intretesuta bine-rau a lumii in care se deruleaza lucrarea masonica. Din punct de vedere al curgerii
energiilor, acest tip de matrice afecteaza negativ energia umana: ea disturba, irita, fragmenteaza si
nelinisteste fiinta.
- Obeliscul (sau monolitul vertical patrat la baza si ingustat la varf) este un simbol folosit pentru prima
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data in Egiptul antic cu mai multe mii de ani in urma. In varful obeliscului era plasata o piramida acoperita
adesea cu aur sau argint. Se spune ca faraonii ridicau obeliscuri gigantice in scopul utilizarii acestor
constructii geometrice regulate pentru aducerea in manifestare a unor energii care sa induca populatiei
un soi de transa colectiva. Manipuland prin intermediul acestor mega-structuri forte telurice si cosmice
capabile sa deformeze perceptia umana lipsita de profunzime si focusare, faraonul devenea o imagine vie
a puterii tratate cu veneratie de catre supusi. Obeliscul masonic isi are originile in Egiptul antic si
intruchipeaza energia masculina sau falusul care domina imprejurimile prin prezenta sa incisiva.
Obeliscurile par sa fi fost asociate cu sacrificiile umane rituale inca de la inceput. De exemplu, langa
templul Soarelui din Abusir (atribuit lui Niuserre) a fost gasit un altar cu jgheaburi sapate in piatra a caror
menire se considera ca era colectarea sangelui provenit din macelarirea victimelor.
Simbolurile pot fi RELEE pentru forte negative sau pozitive. De aceea este periculos si nerecomandat sa
porti simboluri carora nu le cunosti atat originea cat si modul in care acestea te influenteaza fizic si psihic.

Conspiratia masonica are ca mijloc primar de comunicare propriul ei cod de semne..
1. Semnul de recunoastere pentru primul grad este plasarea mainii peste gat simuland strangerea,
urmata de tragerea mainii de la stanga la dreapta, ca si cum gatul ar fi taiat. Acest semn arata ca fratele
accepta sa i se taie gatul daca divulga secretele Francmasoneriei in randuielile careia tocmai a fost initiat.
2. La gradul doi, semnul distinctiv este mana dreapta peste inima, in timp ce mana stanga este ridicata in
aer cu palma deschisa, ca la un juramant. Asta inseamna ca fratele accepta sa-i fie smulsa inima daca
tradeaza secretele la care i se da acces.
3. La gradul 3, degetul mare de la mana dreapta este pus pe abdomen in zona buricului. Cine tradeaza
Francmasoneria va muri de cutit in felul acesta.

Sunt multe alte semne de recunoastere care urca progresiv catre gradul cel mai inalt, 33, despre care cei
de mai jos nu stiu mare lucru. Un semn distinctiv pentru gradul 33 consta in punerea degetului aratator si
a celui mijlociu al mainii drepte pe buze, de 3 ori succesiv. Asta arata ca respectiva persoana poseda cele
mai importante secrete.
Masonii se mai recunosc intre ei si prin adresarea unor intrebari simple: “Cat este ceasul?” sau “Cati ani
aveti?”. Un raspuns precum “noua si jumatate” sau “55 de ani” arata ca respectivul nu este frate.
Raspunsul de recunoastere trebuie sa fie ceva de genul: “Nu mai e timp” sau “Sunt foarte batran”.
Acestea sunt indicii conspirative pentru cei care schimba mesaje importante prin intermediul unor fraze
aparent banale. Poti arata de asemenea ca esti frate daca intrebi: “Si tu muncesti zi si noapte?”.
Membrii conspiratiei masonice internationale comunica si prin mijloacele publice de informare, folosind
un cod de semne care pentru neinitiat poate avea semnificatii banale sau triviale, insa tocmai aceasta
banalitate / trivialitate este cea pe care mizeaza membrii Ordinului pentru a se informa unii despre altii
fara a se cunoaste personal si fara a trezi suspiciuni. Datorita numarului foarte mare de factiuni si
diviziuni ale organizatiei conspirative mondiale, este important sa se stie care personalitati sunt membre
de facto, fara a se intermedia legaturi directe intre acestea. Odata stiuti intre ei, scrierile, cantarile,
spectacolele si aparitiile publice ale apartinatorilor vor fi privite intr-o alta lumina de catre cei care le
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cunosc apartenenta, fiind - aproape fara exceptie - purtatoare de mesaje criptate despre intentiile si
actiunile organizatiei la diferite nivele de specificitate si detaliu.
CELE MAI UTILIZATE SEMNE de provenienta masonica vizand atestarea unei forme de apartenenta la
organizatie sunt urmatoarele:

1. Un ochi evidentiat fie cu mana, fie grafic sau cu ajutorul unui dispozitiv = indica afinitatea persoanei
pentru entitatea conspirativa internationala, al carei observator si mijlocitor este

2. Un ochi ascuns fie cu mana, fie prin intermediul unui obstacol = indica renuntarea la propria vedere si
viziune, ochiul conspiratiei fiind cel ce lucreaza acum prin intermediul persoanei care se reprezinta astfel

3. Mainile impreunate sub forma unui triunghi sau afisarea grafica a unei piramide, adesea incadrand un
ochi = adeptul este parte din structura piramidala a entitatii conspirative mondiale

4. O mana ascunsa sub reverul hainei = persoana reprezinta o unealta importanta a lojilor francmasonice,
sensul profund al actiunilor sale fiind unul puternic ocultat

5. Gura legata, bandajata, astupata sau mascata = persoana este sub incidenta unui legamant de tacere
fata de Ordin

6. Numarul 666 reprezentat in diferite moduri, fie prin gestica, fie grafic = cifra bestiei, semnificand atat
un omagiu cat si contributii aduse fiintei raului

7. Coarnele diavolului = gest cu valoare de incantatie, avand ca semnificatie apelarea componentei
demonice a persoanei sau a grupurilor pe care le reprezinta

8. Crucea demonului Baphomet = o reprezentare distorsionata a crucii Christice, folosita pentru a
desemna scopuri si actiuni cu o pronuntata caracteristica anti-christica

9. Ritualizare satanica in cultul Baphometic-Luciferian = diferite forme de invocare a demonilor si posedare demonica, actionand atat asupra celui care infaptuieste ritualul, cat si asupra participantilor la ritual.
Multe spectacole de divertisment mai vechi sau mai noi incorporeaza o astfel de componenta ritualica.
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1. Un ochi evidentiat (rotire pagina pe latime: apasare simultana Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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2. Un ochi ascuns (rotire pagina pe latime: apasare simultana Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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3. Mainile impreunate sub forma unui triunghi sau afisarea unei piramide (Ctrl Shift - / Ctrl Shift +)
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4. O mana ascunsa sub reverul hainei (rotire: Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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5. Gura legata, astupata, bandajata sau mascata (rotire: Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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6. Numarul 666 (rotire: Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)

45 / 252

Partea 4 → SIMBOLISTICA MASONICA. OCULTISMUL MASONIC. IDEOLOGIA MASONICA.

7. Coarnele diavolului (rotire: Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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8. Crucea demonului Baphomet (rotire: Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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9. Ritualizare satanica (rotire: Ctrl Shift - / revenire: Ctrl Shift +)
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8. OCULTISMUL MASONIC
Francmasonul, spionul britanic si
magicianul negru Aleister Crowley sustinea
ca “Magia este stiinta si arta care
determina aparitia schimbarii in
conformitate cu vointa.” Prin stapanirea
unor mecanisme oculte specifice caii lor,
francmasonii se folosesc de o anumita
cunoastere metafizica pentru a manipula
umanitatea.
Practic vointa magicianului este cea care
utilizeaza planul metafizic pentru a
determina si intretine anumite dinamici in
planul fizic. Daca vrem sa obtinem rezultate
universal-pozitive, atunci vorbim de magie
alba. Daca dorim sa subjugam unele fiinte
in timp ce le favorizam pe altele, atunci
metodele vin din arsenalul magicienilor
negri.
Capacitatile magice se manifesta atunci cand realitatea interioara a practicantului incepe sa afecteze
realitatea exterioara la o maniera categorica, atestata prin inducerea de modificari semnificative in
gandirea, simtirea si actiunile altor fiinte de la nivelul planului fizic. Sfantul Toma de Aquino spunea:
“Toate lucrurile fizice sunt simple metafore, intruchipari ale lucrurilor spirituale”. Expansiunea
Francmasoneriei si erijarea liderilor ei in “conducatori din umbra ai omenirii” arata cat de nevolnica din
punct de vedere al unei spiritualitati de esenta pozitiva este societatea noastra actuala.
Magia cabalistica este prezenta in dogma masonica la fel cum sunt versetele egiptene si formulele
alchimice, astrologia babiloniana si formele geometrice 2D si 3D utilizabile ca portaluri informationale sau
de accesare si modulare a energiilor si entitatilor telurice si cosmice in scopuri care tin de violenta,
dominare, suprematie..
Cele mai importante ceremonii magice din francmasonerie provin din cea mai primitiva forma de magie
neagra - voodoo. Drept urmare, nu o data s-a facut afirmatia conform careia, de-a lungul istoriei din
ultimul mileniu a Francmasoneriei, milioane de fiinte umane au sfarsit sacrificate demonilor invocati
ritualic de masoni pentru a primi in schimb asistenta si putere de la ierarhii negative aflate dincolo de
planul fizic. Francmasoneria este doar o forma ceva mai sofisticata a satanismului voodoo si functioneaza
ca o magie a elitelor. In acelasi timp, masonii din rangurile mici sunt doar niste zombi aflati sub influenta
transei induse de catre cei de rang inalt care utilizeaza masiv manipularea si magia.
In ritualurile sale, magicianul mason deseneaza adesea un cerc protectiv sau pentagrama in care trebuie
sa stea pentru a evita efectele fortelor negative pe care le invoca. In aceste sedinte, cercul sau
pentagrama il protejeaza pe magician de puterile demonice distrugatoare si eventual le supune. Folosirea
sangelui incarcat magic este procedura care il aduce pe magician mai aproape de fiinta raului in ritualul
sau. Acesta este si motivul pentru care capul initiatului este acoperit cu o carpa insangerata in timpul
ritualurilor de la unele grade.
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Loja Marelui Orient Italian a luat in chirie Palazzio Borghese din Roma in anul 1893. Doi ani mai tarziu,
din cauza unor dispute pe marginea drepturilor de inchiriere, francmasonii au trebuit sa plece din
anumite zone ale palatului. Reprezentantul proprietarului, ducele de Borghese, a condus o echipa de
inspectie a locului. Ziarul italian Corriere Nationale a facut afirmatia ca o camera era incuiata si, prin
urmare, inaccesibila. Inspectorii au amenintat ca vor recurge la forta pentru a reusi sa acceseze
incaperea. Cand au descins in locul inchis, ei au constatat ca intreaga incapere fusese transformata intrun sanctuar satanic. Peretii erau acoperiti cu matase rosie si neagra, in timp ce o tapiserie cu o
reprezentare a lui Satan era atarnata pe peretele indepartat. In fata tapiseriei se afla un altar cu
triunghiuri, pentagrame, cranii, cruci intoarse, cruci bafometice si alte simboluri masonice.
Francmasonii italieni din Ancona au publicat periodic revista Lucifer in anii 1880, in care au recunoscut la
fiecare aparitie editoriala cum “Conducatorul nostru este Satan!”.
Conducatorii masoni au ridicat obeliscuri in toate orasele importante. Ele genereaza un camp de forta
negativa enorm, care acumuleaza energie cu ajutorul ritualurilor, ceremoniilor si liniilor de radiatie
telurica pe care sunt amplasate.

Cel mai inalt obelisc din lume se afla la Washington si masoara 165 de metri inaltime (echivalentul unui
bloc turn cu 50 de etaje). In acelasi oras mai exista alte doua. La Roma sunt amplasate nu mai putin de 13
obeliscuri, din care unul este situat chiar in curtea interioara a Vaticanului.
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Cu ajutorul retelei de obeliscuri, de antene si diverse alte dispozitive neconventionale, elita masonica din
intreaga lume transmite oscilatii de camp electro-magnetic cu frecvente precise de-a lungul benzilor
energetice telurice Hartmann si Curry, facandu-le sa se largeasca pentru ca cei mai multi oameni sa
resimta un efect de perturbare a vitalitatii fizice si coerentei psihice, similar cu efectul administrarii
beladonei. Cu alte cuvinte, omenirea este drogata zilnic cu intentia de a fi facuta sa se comporte haotic,
persistand intr-o stare de acalmie, zapaceala si debilitate a existentei, usor de modelat de catre pionii
jocului masonic. Mai mult decat atat, planeta insasi este dezechilibrata ca sistem fizic, cutremurele fiind
uneori efectul conex (si dorit!) al acestor perturbatii artificial induse.

***
In alta ordine de idei, toate planetele ne influenteaza. Ele ne impacteaza sanatatea, relatiile, sansa,
soarta. Practic planetele alimenteaza cu energia lor coordonatele providentiale in care viata noastra a
fost menita sa se deruleze incepand de la momentul nasterii. Dam dovada de lipsa de intelepciune si
chiar de ignoranta daca nu avem in vedere studiul planetelor in corelatie cu predispozitiile noastre.
Francmasonii cunosc aceste realitati si se folosesc de ele intens pentru a-si optimiza planurile si actiunile.
Nu ne putem permite luxul de a ne refuza propriul acces la terenul de cunoastere vast pe care
informatiile din domeniul ASTROLOGIEI il ofera cu generozitate.
Francois Mitterrand, fostul presedinte al Frantei si francmason de grad 33 era foarte interesat de
astrologie. Le cerea astrologilor sai personali sa-i spuna data propice pentru referendumul Tratatului de la
Maastricht care a pus bazele Uniunii Europene si comanda horoscoape pentru membrii guvernului
socialist de la acea vreme.
Francmasonii bolsevici aveau de asemenea o cunoastere profunda a secretelor astrologiei. Astrologul lor
sef era Lev Karakhan, mai tarziu comisar sef al poporului pentru afacerile externe. Bineinteles,
conducatorii nazisti care erau in legatura cu Francmasoneria internationala au fost si ei interesati de
secretele astrologiei.

***
Dincolo insa de utilizarea stiintelor metafizice universale pentru dobandirea unui acces mai mare sau
mai mic la multe dintre aspectele încifrate ale vietii, apelarea / invocarea unor forte oculte din zone de
existenta NEGATIVA superior dimensionala reprezinta practica de facto a celor care activeaza pe curentul
de dominatie
planetara, practică
avand drept scop
capatarea unor abilitati
de catre cel care invoca
vizand oportunitatea si
mecanismele unei
sclavizari pe scara cat
mai larga a semenilor
sai, concomitent cu
propulsarea individului
cat mai sus in
structurile de control si
dominatie.
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Magia neagra de acest gen are mai multe caracteristici distinctive:
1. CERE SACRIFICII DE SANGE inchinate demonului pe care participantii il invoca si de care se leaga in
cadrul lucrarii pentru a carei implinire invoca demonul. Entitatea demonica absoarbe putere din sangele
incarcat cu energia terorii si a durerii fiintelor ajunse victime ale ritualurilor sacrificiale si da in schimbul
ofrandei o parte mai mica sau mai mare din ceea ce i s-a cerut. Sacrificiile au si rolul de a scoate
infaptuitorul din sfera protectiva si benevolenta a gratiei divine, legandu-l, ca urmare a ororilor savarsite,
de o zona a existentei guvernata de legile si pretentiile fiintelor demonice chemate la infatisare prin
ceremonialul sangeros.
2. NECESITA PROTECTIE in fata demonului invocat ritualic, el atacand invariabil structura corporala si
mental-afectiva a celor care ii solicita serviciul. Acest lucru se intampla ca urmare a faptului ca legatura cu
orice demon are la baza controlul / lupta pentru control, nicidecum benevolenta. Demonul se hraneste cu
energia vietii tuturor celor pe care ii poate ataca, de aceea ritualurile sacrificiale ii asigura acestuia
energia de care are nevoie prin consumarea sangelui si organelor victimelor torturate si in final
sacrificate, corpul celui care a invocat demonul fiind ferit intr-o masura mai mare sau mai mica de o
degradare rapida.
3. IN TIMPUL RITUALURILOR, in momentele de maxima dezlantuire, demonul, care este fundamental o
entitate malefica superior-dimensionala, asadar invizibila ochiului fizic, se poate materializa partial sau
total, intr-o forma sau alta, in fata celor care il invoca si il slujesc. Astfel de aparitii au fost documentate in
literatura de specialitate ca avand un carcater spontan, imposibil de controlat sau rareori controlabil,
forma demonului variind intre insectoida si reptiloida.
4. VICTIMELE PREFERATE ale ritualurilor sacrificiale sunt de cele mai multe ori copiii, nu doar de oameni,
ci si de animale. Fiinta frageda, inocenta, este cea mai dorita de creaturile intunericului, caci rezistenta si
opozitia ei minima, neformata si nesedimentata in structura sa info-energetica, perturba cel mai putin
structura info-energetica a demonului, fiind, asemenea unei mancari alese, cea mai hranitoare, mai
digerabila si mai apetisanta hrana.
5. UN DEMON NEHRANIT este un demon nelinistit, greu sau imposibil de controlat. Cu cat legatura
omului cu demonul este mai ampla, cu atat ritualurile sacrificiale se cer facute mai des. Asemenea
consumului de droguri, consumul organelor si al sangelui de animal sau de om viu creaza o dependenta
care impune si mai mult sange varsat / consumat. Aceste practici sunt un drum fara intoarcere pentru cel
care le abordeaza, intrucat suprimarea lor conduce aproape invarabil la degradarea si moartea prematura
a individului care a pactizat cu demonul. Aspectul reprezinta totodata si un indiciu despre fenomenul
criminalitatii organizate privind copiii, fenomen care la nivel mondial a capatat o amploare uriasa,
numarul foarte mare de copii disparuti fara urma (atat cei stiuti cat mai ales cei nestiuti) avand intr-o
proportie covarsitoare o astfel de cauza si explicatie.
6. LUCRAREA SATANICA impune o legatura continua a omului cu demonul, astfel incat, intre ritualuri,
demonul se va manifesta prin om in termenii legaturii facute pe corp, minte si suflet, ceea ce inseamna
un grad mai mic sau mai mare de posedare demonica cvasi permanenta a individului, exteriorizabila
diferit in functie de circumstante: prin mai multa energie vitala / adaptabilitate / sansa in cadrul unor
evenimente importante de pe scena luptei pentru putere, prin tupeu criminal si persuasiune, prin dibacia
si naturaletea de a se preface si manipula, prin unele puteri paranormale si, nu in ultimul rand, prin tot
felul de atitudini si comportamente bizare.
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Demonii au tot interesul sa posede pe cei care ii invoca sau pe cei care, in lipsa unor calitati mentale si
sufletesti, sunt usor posedabili, demonii reusind sa se inflitreze pe aceasta cale in lumea fizica si sa
gestioneze dinamici de evenimente prin intermediul gazdelor-marioneta. Indivizii care pot invoca si
controla demoni au la randul lor tot interesul de a se lasa posedati in masura in care aceasta posesiune le
permite absorbtia de cunoastere si putere de la demon, in sensul folosirii abilitatilor demonului ca parte a
instituirii unui mecanism social de control, exploatare si dominatie pe scara cat mai larga, evident in
favoarea celui care are un astfel de obiectiv.
In tratatele demonologice regasim informatia conform careia, dupa cum lumile superioare din zona de
orientare pozitiva a dualitatii Creatiei sunt stratificate pe diferite grade ale "intensitatii luminii" si
lucrarilor luminoase care se desfasoara acolo, in mod asemanator sunt organizate si lumile superioare din
zona de orientare negativa, pe diferite grade ale stapanirii "intunericului" si mecanismelor sale. Prin
urmare, un demon aflat la varful unei ierarhii intunecate din lumi superior-dimensionale 4D-negativ sau
5D-negativ poate dispune de o intreaga legiune demonica aflata in subordinea lui cu ajutorul careia sa
influenteze mintile si sufletele a numeroase fiinte din planul 3D care nu s-au afirmat suficient pe o cale a
binelui sau care doresc sa progreseze pe o cale a raului in cadrul propriei lucrari de esenta demonica
desfasurata in planul tridimensional.
Vrajitorul de magie neagra care poate invoca un demon puternic din planuri negative superiordimensionale pentru a beneficia de cunoasterea si actiunile lui, este totodata beneficiarul intregii legiuni
a sub-demonilor controlati de supra-demon, asadar capacitatea sa de influenta si actiune poate fi foarte
mare. Un astfel de joc este insa extrem de periculos, pentru ca demonul nu vine la infatisare precum vine
ingerul. Daca ingerul contribuie, demonul poseda. Cel care invoca demoni este intotdeauna intr-o batalie
permanenta cu tendinta demonului de a-l poseda in integralitate. In cazul in care vrajitorul reuseste sa
stabileasca o legatura cu demonul dar totusi sa-l tina la o distanta de siguranta, castigul este in
cunoastere si putere demonica asimilabila de vrajitor de la demon si aplicabila pe acele dinamici din
lumea fizica insuficient de pure sau de angrenate intr-o lucrare a luminii. Daca insa vrajitorul invoca
demoni cu a caror putere nu se poate masura, el risca sa-si piarda mintile (identitatea) sau chiar viata
(corpul). In varianta pierderii corpului, constiinta vrajitorului va fi aproape invariabil atrasa - dincolo de
planul fizic – intr-un puternic camp gravitational de iluzii si intunecimi pe care lumea demonului il
genereaza. Vrajitorul va fi ajuns dupa o moarte prematura - in urma careia corpul său fizic este fie
invalidat, fie preluat de catre demon - sa rataceasca mult timp in planuri astrale pline de vedenii si
capcane absolut indezirabile.

***
Deoarece fiintele aflate in serviciu fata de sine pe calea evolutiva negativa NU LUCREAZA CU INIMA, devine un fapt evident atractia si predispozitia lor catre tot felul de tehnici si practici de magie si ezoterism
care folosesc orice alte instrumente mai putin cele care apeleaza calitatile inimii; prin contrast, calea pozitiva a serviciului orientat catre altii isi trage intreaga forta, legitimitate, frumusete si devenire din prezența calitatilor inimii in gandurile, vorbele si faptele celor aflati pe aceasta cale. De aceea Isus Christos este
personificarea luminii, caci el a lasat mostenire calitatile inimii, prin care universul infloreste si expansioneaza, in timp ce Lucifer (intruchipat de cei mai cunoscuti antichristi care s-au perindat prin istoria lumii)
personifica intunericul, caci el absoarbe lumina / stralucirea / şansa celor din jur, si-o insuseste si dispune
de ea, calitatile inimii fiind complet eludate din orice demers si actiune intreprinse in acest fel.
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Uitandu-ne cu atentie la ce se intampla in jurul nostru, realizam ca cei care fac actualmente lucrarea
răului pe aceasta planeta sunt indivizi posedati de niste demoni asupra carora nu detin controlul.
Distrugerea care acum se intampla peste tot in lume si pe care o vedem atat de bine portretizata in
concertele masonico-satanice de pe scenele Americii este oglinda unor minti subjugate complet de
intunericul demoniac in care s-au pierdut. Pe aceasta cale este mai mult decat evident ca demonii de care
sunt posedate personalitatile lumii sunt creaturi lipsite de intelepciune care insufla aceeasi lipsa de
calitati victimelor lor. De aceea se si dau in spectacol intr-un mod atat de penibil, fac greseli dupa greseli
in gestionarea relatiei cu exteriorul, exagereaza cumplit in pretentii si revendicari, sufera de o infatuare
morbida si recurg la distrugere, atrocitate si barbarie ca mijloace ale crearii unui organism imperalist cred
ei sofisticat, legitim si unic. Ceea ce nu este decat o alta halucinatie colectiva izvorata din limitarea si
nebunia unor minti pierdute si posedate. Iar celor care inca mai cred ca este o afacere sa se vanda
structurilor de putere din aceasta lume, indiferent ca ele se numesc mafie, armata, carteluri financiare,
organizatii politice, servicii secrete sau francmasonerie, pilda oferita de filmul intitulat "Lord of the Rings"
(Stapanul inelelor) este mesajul providential pentru ei..

Trilogiile cinematografice "The Hobbit" (Hobitul) si "Lord of the Rings" (Stapanul inelelor) ne vorbesc intr-un limbaj simbolic si de poveste - despre crearea si guvernarea "orcilor" de ieri si de azi, a tuturor
acelor pioni ai răului actionand in picioare si la ordin. Aflam astfel ca mai intai au fost ofertate cu fructele
răului fiintele umane mai putin inspirate, norocoase si educate. Ele au fost invitate sa isi asume raspunsul
favorabil la oferta, sub juramant si contract. Odata muscata momeala si actul de corupere consfintit si
savarsit, fiintele umane astfel deturnate de la scopul diametral opus al existentei lor aici sunt imbarcate
pe o corabie a răului, intr-o calatorie de cele mai multe ori fara intoarcere printr-un taram in care toate
legile universului au fost distorsionate special pentru a emula un fals creator si o falsa creatie, lipsite
complet de componenta compasiva a existentei, de prezenta si lucrarile inimii. Adevaratul parcurs prin
aceasta lume cenusie si opaca de-abia acum incepe: odata corupte, aceste fiinte urmeaza a fi distruse si
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reconstruite complet: ele sunt torturate in fel si chip, pana cand mintea le este fragmentata si
reconfigurata, sufletul posedat, iar ele transformate in instrumentele de vointa si control ale diabolicilor
lor stapani.

Observand toata aceasta dinamica a realitatilor subtile si concrete, sesizam DUALITATEA manifestata in
Creatia cunoscuta de nivel tridimensional prin alternantele bine-rau, empatie-suprematie, adevarfalsitate. Este vorba despre doua posibilitati diametral opuse de gandire, simtire si comportament,
prezente in acelasi Timp si Spatiu pentru ca fiecare din noi, folosindu-ne de puterea contrastului dintre
ele, sa reusim treptat sa facem in mod constient o ALEGERE cu privire la modul cum urmeaza sa
experimentam in planul dimensional imediat superior aceasta Creatie: pe ramura pozitiva sau pe cea
negativa a sa. Realitatile metafizice sunt extrem de interesante cand le intelegem corespunzator. Pentru
acest tip de studiu recomand lucrarea: Evangheliile Gnostice. Deslusirea marilor adevaruri ale vietii.
55 / 252

Partea 4 → SIMBOLISTICA MASONICA. OCULTISMUL MASONIC. IDEOLOGIA MASONICA.

9. IDEOLOGIA MASONICA
Cea mai mare crima a francmasonilor impotriva umanitatii a fost
inocularea credintei ca traim o singura viata si ca nu suntem
responsabili pentru actiunile noastre in faţa lumilor invizibile din care
planul fizic emana si isi trage seva in integralitate. A fost crucial
pentru complotul francmasonic mondial sa ridiculizeze sau, dupa caz,
acolo unde s-a putut imixtiona in treburile altora, sa cenzureze
cunostintele despre reincarnare, compasiune, spirit, karma,
raspundere si responsabilitate pentru ceea ce facem si suntem in
acest plan al existentei si dincolo de el.
Pe strada Cimitirului din Paris, ducele francmason Joseph Fouche,
comisar de conventie in timpul revolutiei franceze din 1793, a dat
ordin sa fie gravat motto-ul si mesajul pentru generatii: “Moartea
este somnul etern” (La mort est un sommeil éternel).
Conform propagandei masonice curente, Ordinul creeaza fiinte umane mai bune. Formularea corecta
este ca Ordinul creeaza, din toti aceia care il confrunta si mai apoi i se opun, fiinte umane constiente,
adica fiinte capabile sa sesizeze prin ratiune si simtire prezenta unor MECANISME ale binelui, respectiv
ale raului, partea reprezentata de Francmasonerie fiind despre minciuna, complot, sclavie, crima, prin
opozitie cu tot ce inseamna dreptate, onestitate, compasiune, umanitate. Prezenta contrastului a carui
menire este să facă lumina cât mai atractivă cu putinta pentru cat mai multe fiinte, reprezinta ratiunea
suprema, profund spirituala, a permisiunii acordate intunericului de a exista. O astfel de ratiune
surclaseaza cu mult interesele organizatiei masonice privita ca entitate de sine statatoare. Tocmai de
aceea, grupurile masonice au incurajat de-a lungul timpului aparitia si functionarea miscarilor pseudospirituale distructive, incapabile sau nedornice sa indrume omenirea catre aspectele cu adevarat
importante ale existentei sale aici.
In acest sens, retorica URII si a INTOLERANTEI sau a IGNORANTEI si NEPASARII a fost abil inserata in
toate religiile lumii. Biserica catolica a instigat 250 de ani la ura impotriva musulmanilor pe care i-a
macelarit sistematic in opt cruciade. Biserica ortodoxa instiga si azi la ura impotriva homosexualilor.
Budhismul tibetan te invita sa adopti o atitudine de nepasare si neimplicare vizavi de toti si toate.
Mahomedanismul (sau religia islamica) minimalizeaza femeia ca potential, implicare sociala si drepturi
umane, povestea publica a profetului Mohamed (autorul Coranului) fiind a unui adulterin, poligam si
pedofil.
Cea mai INDEZIRABILA calitate umana pentru curentul francmasonic mondial este COMPASIUNEA, caci
societatea in care a inflorit aceasta calitate invalideaza insasi ratiunea de a fi a Francmasoneriei. Masonul
L’Abbe De Raynal spunea in 1775: “A fi milos este acelasi lucru cu a fi bolnav!”. Ideologia masonica se
bazeaza pe opresiune si subjugare, neavand nimic in comun cu valorile umane pe care masonii le scot in
fata atunci cand au interesul de a manipula persoane si comunitati: toleranta, libertate, fraternitate,
caritate. In randul cetatenilor unei societati pana acum mult prea putin educate in privinta mecanismelor
de subjugare a ei, francmasoneria si structurile sale subsidiare s-au bucurat de o popularitate izvorata din
necunoastere, nicidecum din autentica validare a curentului francmasonic de catre populatiile globului.
Publicatia masonica maghiara Kelet a scris in iunie 1911 despre obiectivele Francmasoneriei si metodele
utilizate: “Punem temelia pentru o noua ordine sociala in care folosim caritatea ca masca. Insa doar ca
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masca! Ce secret ar mai avea sens sa fie pastrat printr-un angajament atat de cumplit daca toata aceasta
poveste ar fi despre caritate?”. Iar daca pana la urma se ajunge si la practicarea unor acte de caritate, ele
sunt privite in interiorul Masoneriei drept “un rau necesar”. Necesar sa dai cu o mana ca sa iei inapoi cu
zece.
Marele Maestru al celei de-a 7-a provincii a Francmasoneriei care include toata Germania si Prusia, la o
conferinta masonica organizata in Altenberg in anul 1760, a rezumat ideologia masonica la o fraza cheie:
“Fiecare mason adevarat este un Cavaler Templier!”. Adica un criminal.
Iata si un fragment din instructiunile masonice ale gruparii Alta Vendita, care activa in Italia in 1860:
“Zdrobiti-l pe cel puternic prin minciuni si calomnie! Dar mai ales zdrobiti-l inca din fasa! Trebuie sa ne
adresam celor tineri. Pe ei trebuie sa-i seducem, ei sunt cei care trebuie sa intre sub influenta societatilor
noastre! Pentru a progresa in acest mod, doua lucruri sunt absolut necesare: trebuie sa aveti aerul ca
sunteti blanzi ca porumbeii, dar sa fiti vicleni ca serpii. Nimeni nu trebuie sa stie secretul pe care il purtati
la san!”.
Tot din doctrina Alta Vendita face parte si urmatoarea invatatura: “Lojile au nevoie de incurajare
neincetata. Invata un om sa ridice paharul cu licoare la buze, studiaza-l, manipuleaza-i mintea,
individualitatea, invarte-l. Intuieste-i inclinatiile, tendintele, pregateste-l. Iar in final, cand e copt pentru
noi, il putem conduce pana la portile acelor societati secrete pentru care Francmasoneria e doar o
anticamera.” Si textul continua: “Maguleste-i pe toti cei dornici de popularitate, adu-i catre
Francmasonerie! Vom vedea mai apoi ce putem face pentru a-i folosi in interesul nostru. Un rege sau
print este de mare ajutor pentru noi! El va servi drept momeala pentru imbecili, pentru intriganti, pentru
burghezie dar si pentru cei nevoiasi. Acesti printi ne vor servi scopurile gandindu-se ca le servesc pe ale
lor. Ei sunt o fatada eficienta pentru oamenii prosti, gata sa se compromita in serviciul unei conspiratii
atata timp cat un print sau o personalitate pare a fi conducatorul sau girantul ei!”.

***
Masoneria si-a dorit dintotdeauna sa se joace cu mintile oamenilor pentru a-i subjuga de la nivelul celor
mai elementare convingeri ale lor. In acest sens a strans tot ce s-a putut strange in materie de psihologi,
psihiatri, medici, preoti, vrajitori, impostori, scriitori de literatura SF sau formatori de opinie si a inceput
un asalt greu de imaginat asupra celor mai profunde ratiuni de a fi ale omului. Pe aceasta cale, acele
norme de conduita care nu au degenerat in ateism au fost orientate inspre cele mai neproductive
credinte, avand in spate adevarate organizatii-forta menite sa ia in stapanire adeptii. Pe aceste premize
au aparut si s-au dezvoltat curentele religioase masonice si cele masonizate. Voi descrie pe scurt pe cele
mai importante dintre ele..

1. CULTUL iehovist (Biserica Martorii lui Iehova)
Este un curent religios masonic fondat in 1870 in Pennsylvania, SUA, de
Charles Taze Russell, francmason de grad 33 in ritul York si cavaler
templier.
Cultul este caracterizat prin urmatoarele aspecte care se opun principiilor
compasiunii si armoniei universale:
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•

Credinta intr-un viitor apocaliptic al omenirii, ca urmare a neascultarii oamenilor de "autoritatea
divina" (indirect atribuita liderilor cultului).

•

Interdictia transfuziei de sange, chiar si cu pretul vietii pacientului (o drama de acest gen s-a
intamplat recent in Romania, pacienta de 19 ani - aflata in coma indusa la Spitalul Judetean
Suceava in urma unui accident de tren - murind din cauza refuzului parintilor, membri ai cultului,
de a semna pentru efectuarea transfuziei de sange care i-ar fi putut salva viata).

•

In cazul excluderii din organizatie pe motive de nesupunere sau neconcordanta intre principiile
persoanei si cele ale cultului, rudele persoanei, in cazul in care apartin cultului, sunt obligate sa
rupa orice legatura cu persoana exclusa.

•

Odata devenit membru, individul este invatat sa nu-si mai exercite dreptul la vot, sa nu sustina
cauze sociale, politice sau economice altele decat cele agreate de cult si sa nu mai recunoasca
drapelul national.

•

Daca esti homosexual “dar iti trece” prin cainta si abstinenta, esti primit in organizatie.

•

Cuplurile sunt lasate sa stea impreuna in intimitate abia dupa ce s-au casatorit si nu inainte.

•

Studiul Bibliei in interpretarea oferita de liderii acestui cult este principala preocupare a membrilor,
materialele de "instruire" publicate prin editurile organizatiei fiind prioritare oricarui alt studiu.

•

Exista o divizie speciala a celor insarcinati sa mearga din usa in usa pentru racolarea de noi membri
cu ajutorul produselor de marketing ale cultului.

•

Au existat acuzatii grave de-a lungul timpului despre abuzuri sexuale savarsite de lideri asupra
copiilor membrilor.

NUMARUL DE MEMBRI ADEPTI ai Bisericii Martorii lui Iehova: 8 milioane la nivel mondial, 40.000 in
Romania.

2. CULTUL adventist (Biserica Adventista de Ziua a Saptea)

Marea Deceptie.

Este un curent religios masonic fondat in 1840 in America de William Miller,
mare maestru mason al lojii Steaua Diminetii din Vermont, SUA. Organizatia
si-a intemeiat existenta pe o dubla minciuna: o a doua venire a lui Christos
prezisa de fondatorul Miller ca urmand sa aiba loc prima data in 1843, dupa
care, datorita neconfirmarii predictiei, venirea lui Christos a fost prezisa din
nou ca urmand sa se intample in anul 1844, cand iarasi, nu s-a intamplat.
Evenimentul profetiilor neimplinite a ramas in istoria organizatiei drept

Cu ocazia inadvertentei profetiilor, membrii cultului s-au impartit in doua tabere, cei care au parasit
organizatia si cei care au ramas in continuare adeptii lui Miller, acesta continuand sa sustina pana la
sfarsitul vietii sale ca revenirea lui Christos este iminenta. Dupa anul 1860 cultul se reorganizeaza sub
numele de Adventistii de Ziua a Saptea.
Asemanarea cu organizatia iehovista este mare:
•

Ambele culte manifesta atractie pentru profetii - adventismul despre a doua venire a lui Christos,
iehovismul despre sfarsitul lumii.
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•

Ambele organizatii au fost implicate in scandaluri de pedofilie, legate de agresarea sexuala a
copiilor membrilor de catre diferiti lideri ai cultului.

•

Prezenta constanta a restrictiilor legate de relatii, casatorii si divorturi in cadrul ambelor culte a
produs tot felul de framantari si drame de-a lungul timpului.

•

Promovarea din usa in usa a cultului iehovist este inlocuita cu cea din scoala in scoala sub
acoperirea unor programe de sanatate a cultului adventist.

•

Ambele organizatii sustin ca sunt crestine dar liderii lor au nascocit propria lor versiune de Biblie
pe care o promoveaza ca fiind "autentica Biblie", instigand astfel la inlocuirea unei forme de
obedienta (cea promovata in sanul bisericii catolice sau ortodoxe) cu o alta (cea promovata de ei
insisi).

•

Parasirea organizatiei adventiste sau nepotrivirea de viziune cu ideologia cultului este penalizata
cu recluziune sociala din partea celorlalti membri, chiar daca acestia sunt prieteni apropiati sau
chiar propria familie.

•

Ambele culte detin edituri proprii pentru controlul total asupra materialelor destinate "instruirii"
membrilor sau racolarii de noi membri.

NUMARUL DE MEMBRI ADEPTI ai Bisericii Adventiste: 18 milioane la nivel mondial, 100.000 in Romania.

3. CULTUL mormonic (Biserica Mormona, supranumita si Biserica lui
Hristos a Sfintilor din Zilele din Urma)
Este un curent religios infiintat in anul 1830 de Joseph Smith, francmason
in loja Nauvoo si parte a unei familii avand si alti membri in
Francmasonerie. Fondatorul a scris textul religios al cultului - intitulat
"Cartea lui Mormon" - pretinzand ca invataturile din aceasta carte ar
reprezenta traducerea unor presupuse scrieri antice cu valoare de
scriptura atribuite profetului Mormon.
Elemente de neconcordanta a politicilor si practicilor bisericii mormone cu principiile compasiunii,
respectului, onestitatii si armonei:
•

Cultul mormon pretinde ca este un cult crestin si isi promoveaza religia ca fiind o religie Christica,
insa crucea (ca simbol christic suprem) nu este prezenta pe nici o biserica mormona.

•

Misionarilor cultului (celor care promoveaza activ religia mormona) le este interzisa folosirea
internetului cat timp se afla in "misiuni", oricat de indelungate ar fi acestea.

•

Liderii bisericii mormone, ca si liderii bisericii ortodoxe si ai celei catolice, impart oamenii in clerici
si laici (superiori si subordonati), afirmand ca esti chemat la Dumnezeu numai prin intermediul
autoritatii divin instituite aici, pe Pamant, in persoana celor care predica Evanghelia si
administreaza randuielile acesteia.

•

Liderii mormoni emit profetii, asemenea liderilor cultului iehovist si adventist, ei pretinzand ca
Isus Christos in persoana va fi noul guvernator al Pamantului, urmand sa domneasca peste o
singura lume (un singur stat) din fieful sau aflat in noul Iersualim, orasul emblema al evreilor,
recladit ca si capitala a lumii pe teritoriul Americii. O referire cat se poate de transanta la Noua
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Ordine Mondiala cu centrul in Statele Unite, al carei suprem guvernator este prezentat ca un nou
Mesia.
•

Urmatoarea afirmatie din crezul mormon este inca si mai revelatorie: "Noi credem ca trebuie sa
ne supunem regilor, presedintilor, conducatorilor, magistratilor". Fara nici o alta precizare
suplimentara.

•

Ca si fondatorii cultelor iehovist si adventist care sustin ca ei detin autentica biblie (autenticele
invataturi), Joseph Smith, fondatorul cultului mormon, a sustinut ca Dumnezeu si Hristos insusi lau vizitat in 1820, cand i-au poruncit sa nu se alature nici unei biserici pentru ca toate erau
imperfecte si i-au promis ca prin el va fi restaurata ADEVARATA Biserica a lui Isus Hristos. Mai
mult, Joseph Smith a facut afirmatia ca autoritatea religioasa i-a fost conferita de catre Ioan
Botezatorul in persoana, iar ulterior reintarita de Petru si Iacov.

Un episod teribil din istoria cultului s-a petrecut in anul 1857, cand o armata de mormoni, partial
apartinatori ai lojii masonice Nauvoo, au masacrat un intreg vagon cu emigranti care se deplasau din
Arkansas in California, omorand 120 de barbati, femei si copii, justificarea fiind pedepsirea catorva
presupusi persecutori ai mormonilor (care s-ar fi ascuns printre imigranti) urmata de stergerea urmelor
interventiei prin asasinarea martorilor. Evenimentul a ramas in istorie ca Masacrul de la Mountain
Meadows.
De atunci si pana azi curentul mormon a luat o amploare similara curentelor adventist si iehovist,
evoluand atat sub forma de loji masonice mormone (curent mormon in interiorul Francmasoneriei) cat si
ca biserica publica oferind posibilitatea de convertire, comunitatea convertitilor reprezentand o pepiniera
de viitori francmasoni dar si de recruti ai serviciilor secrete. Faptul acesta explica asemanarea foarte mare
intre arhitectura masonica si cea mormonica, precum si luxul orbitor al lacasurilor de cult mormone,
fondurile imense investite in edificiile acestei biserici facand din ele cele mai opulente cladiri de cult ale
lumii. Averea estimata a bisericii mormone vizand doar bunurile aflate la vedere: 30 de miliarde de dolari.

60 / 252

Partea 4 → SIMBOLISTICA MASONICA. OCULTISMUL MASONIC. IDEOLOGIA MASONICA.

NUMARUl DE MEMBRI ADEPTI ai Bisericii Mormone: 15 milioane la nivel mondial, 3000 in Romania.
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4. CULTUL scientologic (Biserica Scientologica)
Organizatia scientologioca se prezinta publicului sub o masca filozofica,
psihologica, sociologica, medicala, determinand unii oameni, prin tehnici
de influentare a deciziilor, sa ajunga sa depinda intru totul de conducator si
de organizatie, atat mental, cat si profesional sau material. De aceea
biserica scientologica este referita pe plan international drept un cult de
suprimare a libertatii omenesti si de intoxicare a mintii si sufletului
persoanei adepte.
In revista nemteasca Dialog, ministrul federal al Asistentei Sociale si Muncii din Germania, Walter Blum,
a declarat in legatura cu Biserica Scientologica urmatoarele:
•

In spatele acestei organizatii se ascunde o grupare criminala de spalat bani.

•

Scientologia raspandeste o ideologie obscura, menita sa induca in eroare si sa subjuge omul
dornic de raspunsuri si reusite.

•

Ea functioneaza ca un regim totalitar care sfideaza si oprima drepturile omului.

Conferinta ministrilor de interne ai statelor federale germane a clasificat Scientologia in 1995 ca
incadrandu-se in sectorul criminalitatii economice si a incredintat supravegherea ei Serviciului de
Protectie a Statului.
Lafayette Ron Hubbard, fondatorul Scientologiei, avea urmatorul deviz: daca vrei sa castigi 1.000.000 de
dolari, cel mai bun mod de a reusi acest lucru este sa fondezi o religie. Acest crez explica si de ce este atat
de interesata biserica scientologica de vedete si de oamenii cu bani. In continuarea crezului sau, Hubbard
explica: in aceasta lume supravietuiesc doar tigrii, iar noi ne-am luat raspunderea sa educam tigrii. Tigrul
poate fi usor interpetat prin prisma unui alt crez scientologic: de dragul omenirii, adica de dragul unui
potential mai inalt, fiecare membru este incurajat sa distruga persoana sau grupul care nu se ridica la
nivelul principiilor si pretentiilor scientologiei. Binele omenirii se identifica, prin urmare, cu binele
gruparii, in numele caruia se justifica felurite abuzuri si sacrificii.
Organizatia promite adeptului modelat in cultul scientologic intrarea in Noua Era a umanitatii, o
umanitate a celor atestati ca merituosi prin prisma preceptelor si cerintelor liderilor acestei organizatii.
Chiar si sentimentul uman al milei si compasiunii este interpretat de Scientologie ca pricina a unui
comportament dezordonat si a bolilor psihosomatice, trebuind, prin urmare, combatut, eradicat. Apare
astfel in mod clar asemanarea pana la identificare a mentalitatii scientologice cu mentalitatea masonica.
In acelasi spirit masonic, dorinta unilaterala de parasire a organizatiei devine o lupta pe viata si pe
moarte cu restul fratilor sau adeptilor. Intr-o scrisoare numita Communication Policy Letter, care
cuprinde indrumari ale lui Hubbard despre starea de "tradare" si cea de "dusman", se precizeaza: Atunci
cand cineva paraseste organizatia si incalca „contractul” pe care l-a parafat sau alte „fagaduinte” facute,
ajunge in starea de tradare. In cazul in care nu se indreapta acceptand efectuarea unor penitente contra
reprimirii in organizatie si cu atat mai mult daca declanseaza actiuni contrare intereselor si scopurilor
organizatiei, acesta trece in starea de "dusman". Din acest moment, oricine poate sa-i ia averea, sa-l
ofenseze in orice mod, fara sa fie pedepsit in nici un fel. De asemenea, il poate supune la orice chinuri, il
poate insela sau il poate chiar distruge. Oamenii pe care organizatia ii repudiaza, devin subiectii unor
machiavelice planuri de razbunare.
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Lafayette Ron Hubbard, liderul miscarii, a fost toata viata in legatura cu neosatanismul si
Francmasoneria. Imediat dupa razboi, Hubbard a intrat in contact cu ideile promovate de Ordo Templi
Orientis (OTO), societate secreta fondata la inceputul sec. XX de francmasonul german Karl Gellner, al
carei motto era binecunoscutul „Faceti ce doriti!” (Do What Thou Wilt), crezul adoratorilor fiintei satanice
androgine Baphomet. Ulterior Hubbard a mai aderat la ordinul initiatic Eckankar, un curent religios
masonico-tibetan.
Ca urmare a masurilor legale care au fost luate de-a lungul timpului impotriva organizatiei, datorita
totodata opozitiei politice si publice intampinate in majoritatea tarilor occidentale, precum si din cauza
mediatizarii nenumaratelor scandaluri in care a fost implicata, biserica scientologica a scazut foarte mult
in sondajele de popularitate si a pierdut foarte multi adepti.
NUMARUl DE MEMBRI ADEPTI ai Bisericii Scientologice azi: 50.000 la nivel mondial, sub 100 in Romania.

5. CULTUL budist (Budhismul Tibetan si Societatea Teozofica)
Budismul este un concept specific zonei Tibetului si nu are legatura cu
hinduismul, care este o religie ancestrala indiana. Budhismul tibetan
desemneaza o doctrina religioasa care promoveaza cultul liderului suprem
prin intermediul puterilor magice si veneratiei maestrului de catre adept.
Maestrul poate fi instructorul, profesorul, guru sau o zeitate. La nivelele
superioare de practica, doctrina budista ajunge sa semene foarte mult cu
doctrina yogina (vezi mecanismele de inrobire MISA expuse pe larg si in
detaliu). In decursul procesului de formare, adeptul este invatat ca cel mai
important lucru pe care il are de exersat este ruperea de simtamintele umane, non judecata, non
simtirea, transformarea intr-o persoana detasata, ritualizata, inexpresiva, neimplicata. Budhismul tibetan
nu este creatia Francmasoneriei (in sensul de organizatie asa cum o cunoastem azi) dar cele doua metode
au radacini comune, slujesc aceluiasi scop si merg pe aceeasi cale: serviciul orientat catre sine.
Ca si in cazul modelului masonic de societate (socotind cu incepere de la ordinul criminal al Cavalerilor
Templieri pana in prezent), modelul tibetan de organizare sociala a inceput aproximativ in acelasi timp, cu
Milarepa, un tanar care mai intai si-a omorat familia, dupa care, avand o viziune despre divinitatea
Vajrayogini a carei intrupare ar fi reprezentat-o, a fondat sistemul de caste al preotilor lama tibetani si,
asociat acestuia, propriul sistem de practici religioase Vajrayana. Organizarea sociala si religioasa astfel
intemeiata a diseminat ulterior in toata Asia, fiind inca de la inceput caracterizata prin lupta de clasa,
abuzuri, sclavie, monopolizarea cunoasterii, manipularea tinerilor adepti de catre liderii lor si chiar
sacrificarea adeptului in beneficiul liderului.
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Un fapt devenit de notorietate in istoria intunecata a budhismului s-a petrecut in Birmania, in anul
1850, intr-o regiune cunoscuta pentru ritualurile finalizate cu sacrificii umane oficiate de preotii budisti ca
parte a traditiei. Odata cu mutarea capitalei birmaneze la Mandalay, 56 de oameni considerati a fi
“extrem de puri” (in sensul de "inocenti") au fost sacrificati si ingropati sub zidurile orasului pentru a
deveni protectorii noii capitale. In scurt timp, doua dintre mormintele lor au fost gasite goale, ceea ce i-a
facut pe astrologii dinastiei regale birmaneze sa dea un verdict inca si mai radical: 500 de oameni trebuie
ucisi si ingropati sub ziduri, altfel capitala va fi evacuata. Pana la interventia armatelor britanice care au
pus capat sacrificiilor, 100 de persoane au fot ucise ritualic.
In orice cult al mortii (este irelevant ca se numeste voodoo, masonerie, budhism), conditia de inocenta a
fiintei omenesti, adica aceea de fiinta buna prin simplul fapt ca nu a cunoscut raul, deci aflata la
inceputurile confruntarilor sale cu dramele dualitatii (alternantei bine-rau) se considera a fi terenul cel
mai fertil pentru exploatarea eficienta, ca unealta-sclav, a omului de catre om. Revendicarea unor astfel
de fiinte de catre altele - pentru abuzarea lor ulterioara dupa cum dicteaza diabolicele scopuri ale celor
care dispun si infaptuiesc abuzul - este baza multor intrigi si ritualuri ale organizatiilor oculte, secrete sau
discrete. Bineinteles ca aceasta revendicare nu poate avea loc oricand si oricum, dar in permanenta se
cauta cai de transpunere a sa in practica la o scara cat mai mare.
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O forma de budism la moda in Occident si accesibila neofitilor este Meditatia Vipassana, metoda S. N.
Goenca (profesor de meditatie birmanez, in mod ironic). Cursurile de Vipassana predate in America si
Europa (inclusiv in Romania) propovaduiesc observarea cu acuratete a ceea ce este, insa nu a emotiilor
sau a rationamentelor mintii, ci doar a senzatiilor corporale pe care, dupa 10 zile de observare indarjita,
ajungi sa ti le imaginezi, sa le inventezi, nicidecum sa le mai simti "asa cum sunt". Dincolo de ACTUL DE
REDUCERE A OMULUI la niste simple senzatii fizice, act practicat cu obstinatie timp de 10 zile pana in
punctul in care te intrebi daca mintea iti mai este intreaga sau capabila si de altceva, se face remarcat
urmatorul aspect care tradeaza limitarile serioase ale sistemului de cunoastere budist: daca ajungi sa
vezi, sa simti, sa percepi numai CEEA CE ESTE, vei crea pe mai departe CEEA CE ESTE. Devine astfel
imperios necesar faptul de a reusi sa-ti expansionezi mentalul DINCOLO DE CEEA CE ESTE pentru a reusi
sa construiesti sau sa atragi in aceasta lume si realitate ceva diferit sau semnificativ mai bun.
Falsele invataturi vin cu multe variatiuni pe tema implacabilei realitati si acceptarii ei fara nici o
pretentie: de la indemnul iertarii neconditionate a raufacatorilor / rasplatirii nesfarsite a raului cu bine,
pana la a munci o viata intreaga IN SLUJBA A CEEA CE DEJA EXISTA, nicidecum pentru TRANSFORMAREA A
CEEA CE NU ESTE IN CEEA CE AR PUTEA FI. Eckhart Tolle este unul dintre cele mai populare figuri din
America MASONICA, invitat la cele mai populare televiziuni, promovat de cele mai cunoscute vedete
media, doar pentru ca vorbeste intr-una despre cum sa nu vrei, sa nu fii si sa nu faci mai mult decat deja
se intampla de la sine. Renuntarea la intentie, la determinare, la idealuri si scopuri, la muncă sustinuta si
contributie creativa, la insistenta si persistenta este exact ceea ce isi doresc si urmaresc masonii sa obtina
de la majoritatea oamenilor: o cvasi-letargie generala pe care, chipurile, cei mai mari maestri si-au
fundamentat ascensiunea, evolutia, reusitele si succesul. Tocmai pentru ca asa zisele merite ale acestora
nu se regasesc decat in niste montaje abil ticluite ale unor promotori de imagine, o atitudine rationala si
de bun simt ar fi acceea de a nu te grabi sa validezi "calitatile maestrilor", ale celor care se considera sau
sunt considerati buni, virtuosi, inteligenti, intelepti! Vei fi dezamagit cand vei descoperi ca aproape nici
unul dintre ei nu poseda nici una dintre aceste calitati.
La un nivel superior de implicare, liderii Francmasoneriei si cei ai Tibetului colaboreaza activ in
demersurile pentru controlul si dominatia globala. Dalai Lama - reprezentant suprem al curentului budist
vajrayanic - este el insusi o mare frauda, un produs de marketing, o manipulare grosolana servita lumii
intregi de coalitia francmasonico-tibetana, fiind prezentat in mod inselator drept un mare mistic in viata,
promotor al pacii mondiale si lider spiritual al umanitatii, miscarea fiind de fapt gandita in asa fel incat, pe
de-o parte, sa poata credibiliza prin asociere cu Dalai Lama o spiritualitate fals-pozitiva si tot felul de lideri
intunecati in fata unor mase cat mai mari de oameni (in special tineri cautatori de adevar si
autocunoastere), iar pe de alta parte sa permita identificarea si racolarea eficienta in structuri a
ocultistilor talentati.
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Inca de la inceputul anilor 1900 au fost organizate sistematic expeditii in Tibet de catre Germania
Imperialista, Rusia Tarista si SUA capitalista. O serie de informatii, doctrine, dogme si norme au fost
importate si au ajuns sa fie integrate in sistemele oculte ale structurilor de putere din aceste tari.
Combinatia dintre budhismul tibetan si cabala masonica a produs in urma cu 100 de ani una dintre cele
mai active societati ezoterice occidentale a secolului 20: Societatea Teozofica (avand ca lideri la varf pe
francmasonul Rudolf Steiner si pe spioana si satanista practicanta Elena Blavatsky). Aceasta grupare a
devenit ulterior Societatea Teozofica Internationala, apoi Loja Unita a Teozofilor iar astazi activeaza ca
Societatea Antropozofica.
NUMARUL DE BUDISTI si de CONVERTITI la Budhism: 500 de milioane la nivel mondial, 20.000 in Ro.
NUMARUL DE MEMBRI ai Societatii Antroposofice: 60.000 la nivel mondial, cateva sute in Romania.

6. CULTUL hermetic (Hermetismul si Hermeneutica)
Este o filozofie masonica interconectand mitologie atlanteana, egipteana,
greaca si iudaica sub un singur nume generic: Hermes Trismegistus
(Hermes cel de 3 ori mare). Acest personaj pe care Masoneria il asimileaza
atat cu zeul atlantean Thoth, cat si cu intruparea sa - preotul egiptean
Toth, iar mai apoi cu filozoful grec Hermes, este cel caruia i se atribuie o
asa zisa cunoastere pe care ar fi revelat-o umanitatii sub forma unor
invataturi codate sau "hermetice". Desigur, atunci cand citim textele
atribuite personajului Hermes, descoperim o oarecare valoare de adevar in mesajele transmise prin
intermediul versetelor. Dar asemanarea cu scrierile masonice este majora. In acest sens, un explorator
sarguincios si onest al marilor taine ar sesiza sau macar ar intui faptul ca aceste scrieri despre "adevar"
sunt mai degraba jumatati de adevar, mesaje care prin felul in care au fost redate nu spun lucrurilor pe
nume, nu ajung la fondul problemelor omenesti, nu emana SINCERITATE si nici DRAGOSTE de oameni, ci
doar ofera intr-o formula CRIPTICA si ALAMBICATA enunturi menite sa intareasca perceptia de tip
subordonat - superior a omului de rand in raport cu diferite ierarhii - pamantesti sau ceresti. De
asemenea exista o pronuntata asemanare a tonului povestilor cu tonul amenintator si revendicativ
atribuit in Vechiul Testament unui Dumnezeu criminal si razbunator, textul fiind presarat cu insinuari
agresive, infatuare, autoglorificare sau etichetarea drept inferioare a fiintelor si fenomenelor din Creatie
care nu corespund judecatilor de valoare ale trismegistului. Toate aceste indicii devoaleaza pentru
cunoscator adevarata natura a invataturilor curentului hermetic. Daca ne raportam chiar si numai la
omniprezenta sa asociere cu Masoneria, deja nu ar trebui sa mai existe dubii cu privire la sensul si scopul
acestor invataturi.
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NUMAR DE MEMBRI in Fratia Hermetica mondiala: 5 milioane. In Romania: in jur de 6000.
7. CULTUL dacic (Dacologia si Societatea Dacia)
Ultima gaselnita a Masoneriei pe piata locala a dezinformarii si a racolarii de
public apartinator este inventarea - cu ajutorul unui intreg aparat de
propaganda - a unor mituri si legende despre niste inaintasi ai nostri, pompos
si neverosimil prezentati drept stramosii lumii intregi, oamenii din care se trag
toate semintiile Pamantului, gloria speciei umane, descendentii directi ai zeilor,
intruchiparea lui Zamolxe Arianul, in sfarsit, o puzderie de calificative zdrumicate si ingamfate, fix cat
pentru a strange o multime fanatica de adepti, dresati si rebotezati dupa chipul si asemanarea celor care
i-au creat. Citez: Gabriel Burebista, Zamolxe Constantin, George Dacia, Marius Deurpaneus, Dacul Gerula
si lista e lunga. Nivelul mental pe care se lucreaza este unul foarte scazut, caci se bazeaza pe o credulitate
oarba a publicului vizavi de niste fantasmagorii magulitoare, servite la pachet cu asa zise descoperiri de
ultima ora si pseudo-studii, menite, doar pe baza unor pledoarii extrem de vocale, sa valideze dizertatia.
Pentru alimentarea si raspandirea intensa a subiectului asistam la o conlucrare de mare amploare intre o
multime de factori-contributori: finantatori securisti imbogatiti din bani publici prin creditari de la stat cu
sume uriase pe care nu le-au mai returnat niciodata (fratii Paunescu), promotori cu functii de generali in
Armata si Aparare care aparent spun si fac lucruri cu de la sine vointa (Nicolae Spiroiu - fost Ministru al
Apararii Nationale, Mircea Chelaru - fost Sef al Marelui Stat Major al Armatei Romane), tehnicieni din
diferite domenii sprijiniti logistic de organizatii neguvernamentale din Romania, Germania, Israel si
America (doctorul Napoleon Savescu, istoricul Daniel Roxin), scriitori prolifici de literatura ezoterica fara o
identitate reala (Romavia, Radu Cinamar, Contele Incapucciato, Remer Ra) care ne povestesc in continuu
despre Pamantul gol, Pamantul plat, tuneluri subpamantene folosite de numitii "daci" pentru a migra
dintr-o parte in alta a continentului, tehnologii avansate ascunse in munti, vindecari, teleportari,
comunicari telepatice cu personaje considerate sfinte din randul acelorasi daci.
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O parte din cei care valideaza aceste povesti ajung sa-si imagineze despre ei lucruri grandioase, calitati
pe care isi inchipuie ca le au fara a mai considera necesar sa le ateste, sa le dovedeasca, deci sa le
trezeasca si sa le foloseasca. Indiferent unde vor sa ajunga, unde viseaza sa fie, unde cred ei ca duce
reveria lor, oamenii acestia nu vor ajunge niciodata acolo! Au ramas la stadiul de proiectii mentale, de
visare pasiva, de fantasme induse de altii! Pentru ca o proiectie mentala sa se manifeste si sa aiba impact,
trebuie sa existe un PLAN de materializare a ei, dublat de o INTENTIE - permanent actualizabila - de
punere in aplicare a planului, iar, mai departe, existand o PLECARE la drum dintr-un anumit punct, uzand
de o DISCIPLINA a mintii si sufletului pentru PARCURGEREA efectiva a drumului pe care s-a plecat si
AJUNGEREA in punctul imediat urmator. E vorba de un proces etapizat si asumat, care porneste de la
realitatea momentului, de la conditiile prezentului, evaluate intr-un mod verosimil si pertinent. A-ti
imagina ca esti altceva decat esti, altundeva decat unde esti, nu reprezinta decat o forma de fuga din
realitatea obiectiva, o incercare de a evada din situatia existenta, negand insasi existenta situatiei.
Schimbarea nu presupune conflictul cu realitatea din teren, ci intelegerea si acceptarea realitatii pentru a
o putea schimba mai apoi. Daca nu intelegi si nu accepti realitatea, lucrand apoi la perfectarea ei in
stransa legatura cu perfectarea ta, nu ai de unde pleca ca sa poti ajunge in alta parte. In acest caz
proiectia mentala nu este decat o simpla inchipuire, o povestioara in imagini, un exercitiu de vizualizare
fara putere transformatoare si fara importanta.
NUMARUL DE MEMBRI apartinatori / sustinatori ai miscarii dacologice din Romania: cateva mii.

***
Scopul tuturor acestor organizatii si al curentelor ideologice de tip masonic pe care au fost intemeiate
sau alaturi de care au proliferat este unul general, care le include pe toate, chiar daca aparent ele nu au
un deviz comun, parand a fi de sine statatoare. Orice individ adezionat la un curent ideologic masonic
este un individ controlat prin intermediul organizatiei din spatele curentului ale carui convingeri si viziuni
le impartaseste.
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Nu conteaza CATE astfel de organizatii, curente, diviziuni ideologice se afla in functiune. Conteaza cati
indivizi intra sub incidenta lor. Din momentul in care ti-ai cedat liberul arbitru acelei entitati care se
autoproclama detinatoarea tainelor, adevarurilor, puterii, cheia care desfereaca portile paradisului,
manifestarea lui Dumnezeu pe Pamant sau pur si simplu singura realitate care inseamna ceva bun in
mijlocul a tot ce este rau, din acel moment te-ai raliat unei viziuni in alb si negru despre lume. Aceasta
viziune poarta un singur nume: FUNDAMENTALISM.
Ateismul este o forma de fundamentalism deoarece considera ca tot ce nu este material nu exista, prin
urmare nu are valoare de adevar si nu merita luat in considerare. Pentru ateu, lumea si viata sunt
accidente cosmice, rezultate din ciocnirea unei gramezi de particule cu o alta. Cand esti ateu esti pierdut
in materialitate, ajungand sa numeri sporii de la feriga fara sa mai vezi elefantul din fata ta. Apartenenta
la o religie reprezinta si aceasta o forma de fundamentalism fiindca propovaduieste accesul la divinitate
doar in forma si sub auspiciile dictate de organziatia din spatele curentului religios. Cand esti adeptul
declarat al unui cult, incepi sa adopti continuturi informationale si rigori comportamentale nicicand
trecute prin filtrul constiintei tale, doar pentru ca asa dicteaza norma cultului/ organizatiei. Juramintele
de credinta reprezinta de asemenea o forma de fundamentalism deoarece creeaza restrictii si limite
perpetue, modele fortate de comportament, oameni auto-cenzurati, emotii artificiale, practic o pleiada
intreaga de patologii datorate abandonarii spontaneitatii, necunoscutului, inefabilului din om.
FUNDAMENTALISMUL este o trasatura precara a conditiei umane prin intermediul cariea falsii zei
controleaza umanitatea. Acel cineva sau ceva caruia i te-ai dat printr-o forma sau alta de fundamentalism
a devenit noul tau zeu, entitatea care a primit cadou telecomanda fiintei tale, oferita chiar de tine din
momentul in care ai hotarat sa renunti la responsabilitatea pentru propriile decizii, ratiuni, actiuni,
incertitudini, suferinte, bucurii, zbateri, contra unor solutii prefabricate care aparent te absolva de orice
raspundere si grija.
Atunci cand ai devenit un membru activ in cultul catolic, ortodox, budhist, adventist, pnl-ist, psd-ist,
hermetist, cabalist, ai devenit o persoana controlabila si controlata, un inregimentat al unui guru,
indiferent ca acesta este liderul sectei, preotul satului, presedintele partidului sau fratele de cruce. Toti
acesti guru cauta sa racoleze cat mai multi adepti pentru a-i folosi, asemenea unei armate, conform
propriilor scopuri si ratiuni, in acest caz relative la organizatia din care fac parte – Francmasoneria
internationala. Iar cand vine vorba de Francmasonerie, care alt scop ar putea fi mai important decat
adoptarea pe scara larga a liderilor Noii Ordini Mondiale, "serviti" de capii religiilor lumii - fie masonice,
fie controlate de Masonerie - fiecarei armate de adepti inregimentati?
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10. ACTIVITATEA POLITICA A FRANCMASONERIEI
Indiferent cum s-a numit de-a lungul timpului,
curentul francmasonic s-a mobilizat la toate
nivele in lupta sa impotriva emanciparii
pozitive - sociale si spirituale - a omului de
rand, aruncand in joc nenumarate forme de
imperialism si fundamentalism: sistemele
dinastice, organizarile monarhice, comunismul,
nazismul, capitalismul, sionismul, enclavele
religioase si dictaturile militare. La banchetul
Marii Loji a Frantei din 18 septembrie 1886,
francmasonul Gonard a spus: “Noi,
francmasonii, declaram formal ca nu ne
ocupam nici de religie, nici de politica. Dar ele
sunt principala noastra preocupare!”.
Azi, in fratia intunecata a Francmasoneriei un
procuror mason nu poate acuza un alt frate
mason, un functionar francmason nu poate da
in vileag frauda superiorului sau francmason.
Judecatorii masoni sunt mai loiali Ordinului
decat legilor statului in care activeaza. Asa se
explica nenumaratele cazuri de favorizare a
infractorului (prin neinceperea urmaririi
penale sau prin pedepsele cu suspendare),
precum si lipsa in Romania - pana in anul 2019
- a unei legi organice a raspunderii
magistratilor. Iar lucrurile nu se opresc aici: un
politist mason poate acoperi urmele unui
criminal mason; politicienii masoni isi vor servi in primul rand fratia si doar mai apoi, eventual, interesul
national sau uman; directorii de banci masoni prefera sa devalideze o tara prin acordarea frauduloasa de
credite fratilor din loji, respectiv prin blocarea imprumuturilor pentru toti nemasonii, uneori impingandu-i
pe acestia la faliment.
Pentru Francmasoneria corupta, loialitatea si privilegiile nu au insa de-a face cu fratii ca indivizi, ci ca
unelte in exercitarea planurilor puternic ocultate ale Ordinului. In interiorul Francmasoneriei toata lumea
este incurajata sa vrea mai multa putere, mai mult control, si pentru asta exista o perpetua framantare si
o conspiratie continua chiar intre membri. Daca lupta pentru exercitarea controlului in interiorul
Francmasoneriei se lasa cu victime in mod periodic, lupta pentru controlul mondial este insasi conspiratia
Masoneriei impotriva a tot ce nu este masonic, iar aceasta conspiratie se lasa cu victime in randul celor
usor de manipulat si functioneaza prin intermediul privilegiilor de orice fel pe care fratii masoni si le
acorda intre ei, in detrimentul a tot ce nu este masonizat.
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Practica fratilor masoni de a se favoriza unii pe altii in numele conspiratiei mondiale este frecvent
intalnita in toate guvernele lumii. Cu greu mai poate fi gasit azi un politician cunoscut care sa nu fie
arondat unei loji masonice.
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In administratia centrala a FMI si la Banca Mondiala cea mai mare parte a oficialilor de rang inalt sunt
francmasoni..

Lojile masonice au o mare influenta asupra Comisiei Europene din Bruxelles si a Parlamentului European
din Strasbourg. Marele Orient Belgian este infiltrat in esaloanele superioare ale Comisiei Europene unde
influenteaza deciziile luate de acest corp executiv. Marea Loja a Frantei are membri foarte influenti atat
in Comisie cat si in Parlament. Conform jurnalistului lituaniano-american Valdas Anelauskas, CIA-ul a
finantat inca din anii 1960 organizatiile secrete care au creat Uniunea Europeana (supranumita si Statele
Unite ale Europei).
BIROCRATIA care s-a dezvoltat si s-a diversificat de atunci incoace pana la nivelul la care nimic nu mai
poate fi realizat fara un teanc de acte, o gramada de birouri implicate, proceduri greoaie (adesea inutile)
si foarte mult timp pierdut pe holurile institutiilor, este o masura special gandita in scopul folosirii
blocajului birocratic drept paravan pentru actiunile deliberate de abuz, santaj, tergiversare si descurajare
de catre sistemul masonic in functiune a demersurilor catre normalitate intreprinse de cetatean.
In perioada in care a fost director al Bibliotecii Nationale din Paris, Bernard Fay – istoric francez si
antimason declarat – a desfasurat o cercetare valoroasa in arhivele societatilor secrete si a dat publicitatii
numele a 17.000 de conspiratori infiltrati la toate nivelele in sfera politicului si conex. Drept urmare,
guvernul Vichy (1940-1944) a deportat in lagare 520 de francmasoni considerati periculosi si a executat
alti 117 considerati foarte periculosi. Mai tarziu, francmasonii au vrut sa-si ia revansa. Bernard Fay a fost
condamnat in 1953 de un tribunal de razboi la inchisoare pe viata. Dupa 7 ani insa, in 1960, el a fost
gratiat de presedintele Charles de Gaulle.
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In cartea sa “Clubul Iacobinilor” (Le club des Jacobins sous la Troisieme Republique), istoricul francez
Paul Nourrisson povesteste despre cum sunt discutate toate legile mai intai in Loja Marele Orient al
Frantei si doar mai apoi ajung in Parlament. Iar fenomenul nu e deloc unul izolat sau rarisim, dimpotriva.
In incercarea de a-si apara public pozitia dictata de loja, unele figuri din mediul politic si economic ies
ulterior la rampa cu declaratii dintre cele mai dispretuitoare adresate societatii careia pretind ca ii
reprezinta interesele.
Iata cateva exemple recente din Romania..
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Daca ne gandim chiar si numai la felul in care se fac legile (parlamentarii pot parasi plenul sau pot sa nu
fie prezenti in plen atunci cand se dezbat legi, special pentru a nu fi adoptate din lipsa de cvorum acele
masuri cerute de societate dar neagreate de loji) realizam ca insasi sistemul legislativ este gandit de asa
natura incat sa perpetueze falsa neputinta sub masca falselor bune intentii. Iar daca societatea se
autosesizeaza chiar si numai in ceea ce priveste absenteismul nejustificat al parlamentarului de la
propriul servici de interes public, acesta beneficiaza oricum de imunitate.
Autorul de materiale documentare masonice Jean Bidegain povesteste in cartea sa “Masti si fete
masonice: documente nepublicate” (Masques et Visages Maconniques: Documents inedits) despre faptul
ca francmasoneria franceza avea o societate special creata pentru indoctrinarea comunista a membrilor
ei cu o teorie grosolana despre imperialismul militant socialist. Ea se numea La Chevalerie Du Travail.
Bidegain a subliniat faptul ca toata politica din actualul sistem este o politica masonica iar asta nu
serveste progresului umanitatii, ci numai intentiilor secrete ale conspiratiei, care aproape fara exceptie
sunt construite pe principiul “Dezbina si stapaneste!” sau "Prin haos la ordine!" (propriul haos, propria
ordine). Aceste traditii, predate intens in cluburile masonice destinate indoctrinarii membrilor, sunt
menite sa distruga conceptele despre armonie ca baza a existentei societatii.
Iar cand vorbim despre ARMONIE, includem aici orice act care are legatura cu binele tuturor fiintelor, nu
doar cu binele unor fiinte in detrimentul altora. Guvernele lumii functioneaza insa pe princicpiul
grupurilor de interese si, dincolo de orice justificare isi gasesc vizavi de masurile nepopulare luate
impotriva propriilor popoare, nici o justificare nu mai poate sta in picioare atunci cand vine vorba de
sustinerea voita si fatisa a torturii si crimei savarsite impotriva fiintelor necuvantatoare - insumand toate
acele fiinte care nu se pot reprezenta singure, ci doar prin intermediul nostru, al celor carora ne place sa
ne spunem "oameni". Iata o mostra din 2016 a hotararilor prin care Guvernul si Parlamentul Romaniei isi
atesta natura satanica, nu prin masuri fiscale de tip feudal sau prin justitia stramba, ci prin REFUZUL de a
combate suferinta regnului animal supus abuzurilor si atrocitatilor de tot felul..
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Acest caz nu este insa unul izolat. Parlamentarii si guvernantii nostri emit in fiecare zi legi abuzive,
profund nedrepte, care sfideaza nu doar logica, ci si realitatea din teren si insasi bunul simt universal.
Fenomenul guvernarii distructive petrecut actualmente la o scara atat de mare si pornind de la un nivel
atat de inalt are legatura cu apartenenta legiuitorilor stiuti si nestiuti la suprastructuri esentialmente
demonice, suprastatale, din care actiunile voit distructive isi trag seva in integralitate. Desi propaganda
oficiala incearca sa ne convinga prin toate mijloacele si pe toate caile ca raul imens din aceasta tara are
drept sursa incompetenta si feluritele incardasiri dintre golanii locali, a sosit vremea sa reflectam asupra
tiparului de manipulare folosit. O utilizare de data recenta a unui astfel de tipar a fost guvernul tehnocrat.
S-a incercat pe aceasta cale inducerea ideii conform careia ministrii guvernului Ciolos sunt liberi de
structuri, ne arondati politic grupurilor de interese, in masura sa ia decizii conforme doar cu pregatirea lor
tehnica din domeniul de activitate vizat de ministerul pe care il reprezinta. Sa comparam insa calitatea de
tehnocrat, adica ce pretind acesti oameni ca sunt, cu ceea ce sunt ei de fapt daca le studiem cu atentie
CV-ul..
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Observam ca toti au la activ scolile politice ale ministerelor de interne din tarile in care au activat sau
activeaza, asta insemnand ca sunt inregimentati in structurile politico-economico-militare globale si
raspund la comenzile Francmasoneriei prezente la toate nivele in cadrul acestor structuri. Daca
examinam si apartenenta la organele politico-economice internationale pentru care oamenii acestui
guvern au lucrat si lucreaza, controlul exercitat de la Bruxelles si de la Washington asupra treburilor de
stat ale Romaniei devine un fapt confirmat pe deplin.
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Sa ne aducem aminte si cum s-a instaurat guvernul tehnocrat: prin moarte, prin specularea politica a
unui eveniment infiorator (incendiul din clubul Colectiv). Un eveniment care a reverberat in mass media
controlata de masoni ca nici un altul, dezbatut public intr-atat de intens incat sa legitimeze dizolvarea
peste noapte a unui intreg guvern anterior (de altfel plin de probleme) in vederea instaurarii unuia
complet nou (pretins mai bun).
Cand asistam insa la o inlocuire intr-atat de radicala a unei tabere de putere cu o alta, in lumea
francmasonica a grupurilor de interese care poarta razboiul suprematiei un eveniment tragic declansator
al unei astfel de schimbari nu poate fi nicidecum unul intamplator. Nimic din evenimentul Colectiv nu a
fost o intamplare, din nici un punct de vedere. Drama Colectiv este cu mult mai mare decat suferintele
oamenilor pe care i-am vazut la televizor. Dar asta este deja o alta poveste, una extrem de intunecata, pe
care fiecare o poate cerceta pe mai departe dupa propria pricepere si vointa.
***
Problema nu este insa ca DOAR ACEST GUVERN sau DOAR GUVERNUL simuleaza independenta de
supra-structuri in conditiile in care aceasta independenta nu exista. Problema este ca o intreaga pleiada
de personaje numite politic in fruntea celor mai importante institutii ale statului sunt niste nulitati
neavenite cumparate de Francmasoneria internationala special pentru a fi puse pe functii in vederea
indeplinirii ordinelor avand legatura cu sabotarea economiei, justitiei, mediului, educatiei, sanatatii pana
in punctul in care, devenite neperformante, institutiile, companiile, mecanismele de tara sunt preluate de
stapanii capuselor locale in vazul lumii intregi, acestia devenind tiranii de facto ai tarilor bantuite de
coruptie si de acalmie sociala generalizata.
Asa se explica managementul voit neperformant care a falimentat sistematic spitalele, scolile, institutele
de cercetare, transporturile, industria producatoare din toate domeniile. Nu este cazul sa presupunem ca
cei NUMITI in functii de conducere sunt niste oameni care, daca ar fi lasati, ar fi in stare sa performeze.
De cele mai multe ori, diplomele, cv-urile si studiile acestor lideri, manageri sau directori sunt masluite in
proportie de 100% pentru a da falsa impresie ca personajul respectiv a reusit in viata ca urmare a
propriilor merite si calitati, cand de fapt singurul sau "merit" si singura sa "calitate" este ca s-a vandut
fara dureri de cap celor care i-au oferit un mijloc de locomotie, 4 pereti, o functie, un salariu, niste
insigne, niste diplome, cateva excursii, cartabos sau aparitii la tv. Drept urmare, asistam azi, ca si acum 50
de ani, la situatia in care indvizi cu vocatie de cizmari s-au trezit peste noapte luati in seama de o lume
care in mod normal nu ar fi avut niciodata ce sa discute cu ei. Aceasta este adevarata "valoare" care
caracterizeaza cea mai mare parte a Masoneriei contemporane.
Si ca o adevarata valoare, toata aceasta "crema" a societatii romanesti (daca ar fi sa ne luam dupa importanta fotoliilor ocupate) este cea care a reusit cu o rata de succes neasteptat de mare sa distruga sistematic cam tot ce se putea distruge. Desigur, sunt si vor mai fi comentatori care vor spune ca dimensiunea
lucrarii distructive atesta inteligenta, posibilitatile si gradul de organizare deosebita al celor care au pus-o
in scena. Cei care comenteaza astfel uita insa un lucru: sa faci rau este foarte usor, nici pe departe nu se
compara cu greutatea facerii de bine. A CONSTRUI este mult mai greu decat A DISTRUGE. Prin urmare toti
cei care au intrat cu juramant si contract in armatele de raufacatori exact asta sunt: niste oameni josnici
carora nu le-a trebuit prea mult efort si nici prea multa minte ca sa-i tradeze pe cei din jur (si ultimativ pe
ei insisi), infratindu-se cu dracu pentru niste beneficii prostesti iar mai apoi cu alti praduitori intru prostie,
tradare si crima. Organizati, cu posibilitati? Poate. Insa cel neadezionat ar trebui sa ia in calcul faptul ca el
nu are acces la posibilitatile acelea nu pentru ca le este inferior celor care se folosesc de ele, ci pentru ca
nu ar face niciodata lucrurile ingrozitoare pe care ei le fac ca sa ajunga acolo unde acestia pretind ca sunt.
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Ca oglinda a sistemului masonic in functiune, cele mai odioase exemple vin din sanatate. Daca nu ma deranjeaza atat de mult faptul ca in interiorul Bisericii se spala bani, ma deranjeaza insa foarte tare sa vad
ca acest lucru se intampla in unitatile medicale, acolo unde diferenta dintre viata si moarte ar trebui sa o
faca in mod normal sansa de la Dumnezeu si nu lipsa tifoanelor sau accesul la o aparatura medicala de
maxima necesitate, inaugurata cu fast dar inutilizabila pentru cei care au nevoie de ea ca sa traiasca.

Sa luam un exemplu de data inca si mai recenta: managerul penal si suburban al Spitalului clinic Nicolae
Malaxa din Bucuresti. Este vorba de masonul Florin Secureanu (rezonanta securista a numelui nu este o
coincidenta!). Atunci cand nu pozeaza intr-o persoana onorabila, realitatea sinistrului personaj este
urmatoarea: https://youtu.be/9iZingdi7Zs

Insa un asa delincvent politic, un parvenit si un neica nimeni nu ar putea sa faca pe nebunul daca nu ar fi
incurajat si tinut in brate de o pleiada intreaga de necurati, avand legaturi intre ei pe linie masonica pana
la cel mai inalt nivel cunoscut al structurilor politice internationale din actualul sistem.
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Actualul sistem al imposturii inseamna, atat intern (la nivel de Romania) cat si extern (la nivel de
organisme internationale) conspiratia promovarii pe functii publice a inaptilor, incompetentilor,
obedientilor si nebunilor. Aceasta nu este o ”teorie a conspiratiei", ci o practica orchestrata minutios de
la cel mai inalt nivel. Dupa modelul Ceaușeasca - doctora, inginera și savanta de renume mondial Hași Doi
Zero (H²O) - ulterior guvernului tehnocrat a urmat Viorica și camarila, vașnicii NIMENI - in picioare si la
ordin - a caror misiune trasata din afara a fost sa faca tara praf. Un motto - ramas in istorie - al guvernarii
Dancila intruchipeaza sincronizarea exemplara a viciului de vorbire cu cel de gandire, lucru fatal cand este
ridicat la rangul de politica de stat: "Orice om ii este teama de o plangere penala dar eu sper sa nu se ajunga la astfel de lucruri pentru ca eu cred in justitie si cred ca toata lumea trebuie sa credem in justitie!".
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Cu aceasta ocazie hai sa vedem cum recunoastem clanurile masonice din politica, administratie, finante,
showbiz, afaceri. Ei bine, analizand individul apartinator dupa..
1. Scandalurile in care este implicat, incluzand aproape fara exceptie insusirea de foloase necuvenite.
2. Discrepanta dintre ce spune ca se INTAMPLA si ce se intampla de fapt, dintre aparenta si esenta.
3. Averea sau veniturile imposibil de dovedit si disproportionat de mari față de media pe țară sau pe
glob, aratand, dincolo de aspectul ilegalitatilor savarsite, cat de mult se preocupa sa stranga pentru el,
contribuind deliberat la consolidarea unui sistem lucrand in serviciu față de sine, fara nici cel mai mic
interes pentru crearea facilitatilor care sa faca sistemul sa lucreze in serviciu față de altii, fata de
intreaga comunitate sociala (nationala si globala).
4. Numarul impresionant de titluri, diplome, onoruri si functii, procurate in orice fel mai putin prin
mijlocirea si dovedirea propriei valori, evident colec-tionate si afisate cu obstinatie peste tot pe unde
vrea sa convinga de presupusa lui experienta si expertiza, ori despre maxima sa importanta si
autoritate.
5. Publicitatea de care beneficiaza, adesea chiar si in cele mai derizorii chestiuni.
6. Actele de caritate pe care le pune in scena din cand in cand (evident cu multa zarva si expunere
media), menite sa-i asigure fabricarea imaginii de mare filantrop si om de bine, alaturi de inocularea
in opinia publica a ideii de generozitate, responsabilitate si bune intentii ale imbogatitilor din tagma
lui, care, dupa ce praduiesc tot ce pot pradui de la cei din jur, vor sa ne faca sa credem ca, desi
sistemul nu ajuta pe nimeni, ei sunt capabili sa se ajute singuri, nu doar luptandu-se cu sistemul, ci
ajutandu-ne si pe noi in acelasi timp!
7. Tratamentul preferential de care se bucura: statut profesional privilegiat si nemeritat, contracte
banoase cu institutii sau companii de stat, creditari de la banci in conditii si la cote imposibil de
obtinut pe cai legale, transplanturi de organe realizate prin nerespectarea listelor de asteptare,
favorizarea in justitie sau in relatia cu agentiile guvernamentale.
8.
Dispretul
sau disocierea
inepta pe care
le afiseaza fata
de legile in
vigoare, fata de
problemele
reale si
stringente ale
societatii, fata
de cetatenii
acestei
societati, mai
exact fata de
toti cei care nu
au parvenit
asemenea lui/
ei/ lor.
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Daca ne imaginam cumva ca actualul sistem politic din 1989 pana in 2020 a inseamnat altceva decat
clanuri, carteluri, clientelism minutios selectionat si stratificat intr-o piramdida semi-opaca de interese si
obiective sinistre la nivel national si global, ei bine, primul om cu care a inceput aceasta sarabanda de 30
de ani din istoria post-ceausista a Romaniei nu dezminte cu nimic aparteneta tuturor carmuitorilor tarii la
curentul de sorginte masonica si satanica. Ion Iliescu a fost si este unul dintre masonii si agentii secreti cei
mai activi din Romania.

Ca si concluzie generala vizavi de caracterul masonic sau masonizat al tuturor structurilor politice si
administrative cunoscute, interne si internationale, se remarca urmatorul aspect relevant si revelator:
incepand cu revolutia franceza din 1790, Europa a fost scena unui joc de inlocuire a oranduirii monarhice
cu altceva, iar acest joc a fost puternic influentat de ideile si doctrinele masonice cu privire la noile forme
de control centralizat (si generalizat) dorite si urmarite. Cum traim azi? Intr-un mai mare confort material
(de care abia daca mai avem timp sa ne bucuram), cu mai multe legi (generatoare in principal de blocaj
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birocratic, nu de dreptate), cu o cantitate a coruptiei mai ceva ca in Evul Mediu (acel gen de coruptie care
produce distrugere si anihilare la scala globala datorita saltului tehnologic al actualei societati), o coruptie
protejata atat de legile existente (pline de sincope, lacune si abuzuri), cat si de cei care aplica legea (de
multe ori adevarate armate de criminali actionind sub acoperirea de functionari).
Constitutia? Un compromis politic intre masele oprimate si opresorii lor. Conform Constitutiei noastre,
Romania functioneaza de facto in regim de monarhie parlamentara absoluta, in care nici un parlamentar
nu poate fi tras la raspundere pentru ce legifereaza, nici in timpul mandatului, nici dupa, oricat de
neconstitutional ar fi ceea ce face. Nu exista raspunderea parlamentarului, cum nu exista nici o frana in
calea orisicarui abuz legislativ savarsit in regim de recidiva. Mai mult, daca un parlamentar se dovedeste
un criminal notoriu (in sensul cel mai propriu), el nu poate fi anchetat penal decat daca un coleg de-al lui,
pus sef de comisie parlamentara speciala, declara ca e de acord ca procurorii si judecatorii sa-l ancheteze
si mai apoi sa-l judece pe colegul criminal. De cand crima este incriminabila doar daca se pune de-acord
cu incriminarea ei un individ obscur dintr-o comisie obscura? In loc sa se aplice prevederea
constitutionala conform careia nimeni nu este mai presus de lege, se aplica si azi ceea ce decreta in Evul
Mediu auto-intitulatul rege-soare (Ludovic al 14-lea) cu privire la puterea dictatoriala de care dispunea
dupa bunul plac: "statul sunt eu". Unde e Constitutia, unde sunt drepturile omului? Nici macar pe hartie,
caci toate sunt pline de contradictii si compromisuri, iar in practica nici atat nu se regasesc. Iata ce
inseamna constitutie masonica, revolutie masonica, administratie masonica!
Desigur, se vor gasi voci care sa spuna ca au existat si masoni cu bun renume in istoria mai mult sau mai
putin recenta a Romaniei: A. I. Cuza, Kogalniceanu, Alecsandri, Balcescu. Faptul ca toti au fost masoni,
devoaleaza cat de infiltrata a fost si este aceasta organizatie subversiva in toate treburile acestei lumi: in
educatie, justitie, administratie, peste tot. Cum controleaza, influenteaza si saboteaza pe toti cei care
aparent decid ei si fac ei. Faptul ca azi 90% din judecatori sunt masoni, politicienii asisderea, oamenii de
afaceri ce sa mai zic, nu poate fi decat dovada ultima cum mult trambitata independenta a justitiei nu
exista, constiinta politicianului nu exista, reusita pe forte proprii a omului de afaceri nu exista, totul
reducandu-se la un urias compromis si conflict de interese intre societate si falsii ei lideri, in fapt niste
marionete masoane.
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11. SISTEMUL FINANCIAR MASONIC. DOBANDA CA ARMA. STATUL CORPORATIE.
Aristotel a scris in lucrarea sa
“Politica”: Lucrul detestat dar cu cele
mai "profitabile" ratiuni de a exista
este CAMATARIA, caci face un castig
din banii insisi, nu din obiectul lor
natural. Pentru ca banii au fost
meniti sa fie folositi ca etalon al
schimbului de bunuri, nicidecum
pentru a se inmulti intre ei prin
dobanzi, tocmai de aceea, dintre
toate modurile de a te imbogati,
acesta este cel mai nefiresc.
In Babilon, dobanda legala era de
30% pe an pentru bani si 50% pe an
pentru grane. In Asiria nu exista nici
o limita superioara a dobanzii.
Fermierii erau deseori atat de
inglodati in datorii, incat literalmente
mureau de foame impreuna cu
familiile lor. Acest fapt ducea la o
explotare barbara a omului de catre
om, diseminabila peste tot in lume
pe masura punerii la punct a unui
sistem de sclavie economica, ierarhizat, centralizat si tot mai abil reglementat.
Economistul irlandez Margrit Kennedy a aratat ca un imprumut cu dobanda de 1% se dubleaza in 70 de
ani. Un imprumut cu dobanda de 3% se dubleaza in doar 24 de ani. Un imprumut cu dobanda de 6% se
dubleaza in 12 ani, iar la 12% dobanda, e dublat in 6 ani. Daca cineva ar fi imprumutat un cent in anul 1 d.
Hr. si ar fi cerut pe el o dobanda de 4% pe an, in 1750 el ar fi putut sa cumpere aur care sa cantareasca la
fel de mult ca intregul Pamant. La o dobanda de 5%, acest lucru ar fi fost posibil inca din anul 1403.
Continuand acumularea de capital pe baza curgerii dobanzii pana in prezent, omul care imprumutase 1
cent in anul 1, ajungea in anul 1990 sa poata cumpara 12.245 de bucati de aur de marimea Pamantului.
Aceste exemple ne arata cat de NENATURAL este sistemul financiar actual, tocmai fiindca faciliteaza
acumularea de capitaluri uriase in conturile unor indivizi care nu au muncit nici o zi pentru capitalurile pe
care pretind ca le detin si nici nu au oferit vreodata produse sau servicii de valoarea capitalului acumulat.
Dupa revolutia europeana inceputa in Franta in anul 1795,
folosirea banilor de hartie s-a raspandit. Tranzactiile platite cu
aur au fost inlocuite cu bilete valorice (sau bancnote), avand
ca putere de cumparare echivalentul lor in aur detinut de
negustori. Acei negustori care detineau suficient aur puteau
imprumuta din acest moment nu aurul in sine cat hartia
valorica atestand detinerea lui. Sistemul nu a fost gandit
intamplator astfel, ci special pentru ca mosierii, negutatorii,
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camatarii si orice alt lider al vremii posesor de bogatii sa se poata imbogati cu mult mai mult decat
valoarea reala a bogatiilor detinute. Mai exact toti au inceput, cu ajutorul noului sistem pe baza de hartii
cu valoare, sa practice frauda. Oficial ei nu mai imprumutau in noul sistem aur, ci bilete valorice. Aurul
era pastrat in visterie ca element asigurator pentru volumul valoric al biletelor tranzactionate. Neoficial
insa, finantatorii vremii au inceput sa imprumute atat biletele cat si aurul fara a mai tine cont ca cele
doua reprezentau o unica valoare, transpusa fie in aur, fie in bilete valorice, si nu doua valori cumulative
(si aur si bilete valorice). Aurul il imprumutau fara acte si il recuperau la fel, iar hartiile de valoare care
atestau existenta cantitatii corespunzatoare de aur in visterie le imprumutau fara ca echivalentul in aur sa
mai fie fizic prezent sau disponibil. Asistam asadar la o falsa dublare a valorilor detinute, la care se adauga
dobanzile aplicate falselor valori. Ca urmare a unui astfel de sistem financiar inselator si artificial, se
ajunge in timp la inzecirea, insutirea sau inmiirea unor averi inexistente in mod real.
In ziua de azi in practica bancara s-a oficializat regula conform careia banca poate sa imprumute (cu
dobanda) de 10 ori mai mult capital decat rezervele de aur pe care le detine (in conditiile in care aurul s-a
mentinut etalonul valoric planetar in orice fel de tranzactionare de bunuri si sevicii). Asta inseamna ca o
dobanda declarata de 10% este in realitate 10 x 10% = 100%. Bancherii masoni creeaza practic bani din
nimic iar mai apoi pretind unei lumi intregi sa munceasca o viata pentru plata falselor datorii catre asa
zisii finantatori.
In 1690 Anglia era intr-o stare dezastruoasa dupa 50 de ani de razboi cu Franta si Olanda, iar noul rege,
William al 3-lea de Orange, a cerut ajutorul catorva bancheri puternici. Ei au oferit Angliei un imprumut
de 1,25 de milioane de lire sterline, din care au virat efectiv doar 750.000.
Termenii imprumutului au fost urmatorii:
1. Numele celor care ofereau suma nu trebuiau facute publice nici chiar in cercurile cele mai intime ale
regelui.
2. Finantatorilor li se permitea sa fondeze Banca Angliei din care puteau sa imprumute 10 lire in bancnote
pentru fiecare lira de aur din seiful bancii.
3. Reprezentantii bancii urmau sa preia datoria nationala si sa se ocupe de taxarea directa a oamenilor
pentru acoperirea datoriei.
Procesul de gestionare a resurselor financiare ale Angliei implementat astfel a fost cea mai importanta
etapa in crearea si consolidarea unui sistem sclavagist modern, in care datoria publica fata de o banca
privata putea sa creasca oricat iar popoarele sa nu termine niciodata de platit taxe, impozite si dobanzi.
Banca Angliei (in mod inselator promovata de-a
lungul timpului drept banca nationala) a capatat
controlul total asupra monedei nationale (implicit
dreptul de a emite bancnote). Imprumutarea
banilor prin camatarie a putut continua pe scara
larga, institutional. In felul acesta poporul englez
a cumulat o datorie nationala uriasa catre aceasta
entitate privata si frauduloasa. Taxele au crescut
iar preturile s-au dublat intr-un timp scurt.
Bancherii masoni aveau nevoie sa detina
monopolul asupra fluxului de bancnote aflate in
circulatie, tocmai pentru a controla prin propriile
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masuri fiscale accesul populatiei la fluxul monetar, deci implicit la bunastare. In acest fel puteau sa faca
profituri enorme, sa modeleze sistemul politico-economic si sa subjuge populatiile indatorate.
Deoarece Bancii Angliei i-a fost permis prin lege sa imprumute bani la o valoare de 10 ori mai mare
decat rezervele de aur de care dispunea, cu o dobanda de 5% era nevoie de doar 2 ani pentru a castiga ca
profit o suma egala cu cea initiala. Pana in 1698 (deci in doar 8 ani), datoria poporului englez catre banca
nationala (in realitate privata si masonica) a crescut de la 1,15 milioane de lire sterline (cat era in 1690) la
16 milioane de lire sterline. In 1815 datoria se ridica la 885 de milioane de lire, in 1945 a devenit 22,5
miliarde de lire, iar in 1960 datoria nationala era de 28 de miliarde de lire. Pana in 1995 datoria nationala
a Angliei fata de cartelurile de banci private - nationale si/sau internationale - se ridicase la 300 de
miliarde de lire sterline, o suma egla cu 45% din produsul intern brut.
In pofida formarii unui Comitet (Mac Millan) desemnat sa investigheze in 1929 care sunt persoanele
care guverneaza Banca Angliei, un singur nume a fost identificat - cel al familiei Rothschild. Toate marile
razboaie ale ultimelor 3 secole au fost pornite si finantate de conglomeratul economic ce isi trage
radacinile din aceasta familie de bancheri masoni.
In Olanda societatile secrete au reusit sa fondeze o banca centrala privata inca din 1609. Aproximativ 40
dintre cele mai importante banci ale lumii au fost intemeiate intr-un mod asemanator Bancii Angliei.
In Statele Unite acest lucru s-a petrecut in 1913,
cand Congresul a dat o lege prin care se anula
dreptul statului american de a pune bani in
circulatie, acest drept fiind transferat unui
sistem de fonduri private numit Rezerva
Federala. Acesta entitate este de fapt un cartel
de 13 banci private din care cea mai importanta
este banca din New-York. Charles A. Lindbergh,
membru al Congresului si tatal faimosului
aviator de mai tarziu cu acelasi nume, a spus:
“Cand presedintele a semnat asta, guvernul
secret al pietei monetare a devenit legal si s-a
infaptuit cea mai grava crima a legislatiei din
acest secol. Ziua socotelilor este amanata pret
de doar cativa ani.” In prezent nici presedintele SUA, nici membrii Congresului si nici secretarul
Trezorieriei nu au acces sau autoritate in institutia Rezervei Federale.
In anii imediat urmatori momentului in care banca privata numita Rezerva Federala a devenit banca
nationala a Statelor Unite, presedintele francmason de la acea vreme, Woodrow Wilson, a permis ca
datoria nationala sa creasca de la 1 miliard de dolari la 445 de miliarde. Dobanda pe imprumuturi a
devenit prioritatea bugetului federal. In 1980 datoria nationala a Statelor Unite ajunsese la 1 triliard de
doalri (o mie de miliarde) iar in 1995 era de 5 triliarde. 32 de milioane de americani traiau in saracie in
anul 2002.
Avand bancile centrale ca fatada, bancile comerciale ca mijlocitoare, politicienii ca figuranti care ii
mascheaza pe cei care dirijeaza cu adevarat lucrurile din umbra si poporul ca sclavi datornici si nestiutori,
cateva sute de conspiratori de la varful puternic ocultat al tuturor grupurilor conspirative mondiale au
reusit sa manipuleze o lume intreaga. Cel putin pana acum.
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Situatia Bancii Nationale a Romaniei (BNR) la
infiintarea sa, in Aprilie 1880, era urmatoarea:
"Banca Nationala a Romaniei este o societate
ANONIMA in care statul detine O TREIME din
actiuni, restul de DOUA TREIMI apartinand
particularilor”, se arata in istoricul institutiei
postat pe site-ul BNR. Legea statutului BNR
spune ca aceasta institutie nu primeste
instructiuni de la nici o autoritate publica; nu
exista o procedura de raportare in Parlament a
membrilor consiliului de administratie al BNR,
acestia beneficiind de imunitate penala totala
si neconditionata. E o imunitate care nu poate
fi ridicata de nici o autoritate publica a
Romaniei, un fel de stat in stat. Cu alte cuvinte,
banca noastra nationala este o afacere privata suprastatala a unor camatari internationali care fac si
desfac aici aceleasi intrigi financiare precum in toate celalalte tari.
Dobanzile abuzive si inrobitoare sunt incluse ca taxe in preturile finale ale produselor, ceea ce face ca
toate bunurile si serviciile sa fie foarte scumpe si sa ne lase cu foarte putini bani in buzunar. Istoricul
economist John King a aratat ca, din cauza sistemului dobanzilor aplicat de fiecare “banca nationala”,
comerciantii trebuie mereu sa-si ridice preturile. Acest lucru este camuflat in INFLATIE. Vorbim practic
despre o schema piramidala de imbogatire a unei elite a finantelor, schema care nu se va putea extinde la
nesfarsit, fiind doar o chestiune de timp pana cand aceasta se va prabusi sub propria greutate. In legatura
cu acest fapt, economistul a recomandat abolirea dobanzii pentru a evita o catastrofa economica.
Plata dobanzilor este inclusa in toate preturile in proportie de pana la 80%. Toate bunurile ar fi cel putin
la jumatate de pret fara taxele pentru dobanzi.
Potrivit istoricului suedez Herman Lindqvist, francmasonii au decis in anul 1810 ca salariile trebuie aduse
si mentinute la pragul saraciei. O asemenea decizie conspirativa arata un dispret urias pentru cetatenii
planetei. De atunci si pana azi, foametea, saracia, greutatile de tot felul si nevrozele asociate au atins cote
foarte mari in raport cu indicele populational. Sistemul financiar pe baza de dobanda a facut posibil ca cei
care aveau deja foarte multi bani sa devina si mai bogati (aproape fara exceptie masonii detinatori de
banci, fonduri de investitii, fabrici si corporatii), pe cand cei care fac adevarata munca sa aiba probleme
de la o luna la alta pana la nivel de supravietuire fizica.

99 / 252

Partea 5 → ACTIVITATEA POLITICA A FRANCMASONERIEI. SISTEMUL FINANCIAR MASONIC.

Legenda: 1 tn (trillion) = 1 triliard = 1000 bn (billion) = 1000 de miliarde
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Un lucru profund imoral e sa fii bogat intr-o lume saraca. Indiferent ce justificari iti gasesti, lumea e
saraca si din cauza ta. Un lucru inca si mai imoral este sa TEZAURIZEZI bogatiile lumii, sa le depozitezi,
aducand saracia in mod voit intr-o lume dintotdeauna bogata. Sclavagismul modern consta in
transformarea oamenilor in unitati de munca nerecompensate nicicand la reala valoare si nevoie a lor,
varful piramidei fiind intotdeauna cel care isi atribuie uzufructul intregii munci realizate in sistem
piramidal, adjudecandu-si totodata si titlul de "factor de progres in societate". Pe toate canalele
masonice de informare / indoctrinare ni se repeta intr-una cum investitorul x a creat locuri de munca in
industria y, miliardarul z a creat Internetul, Facebook-ul, Windows-ul sau telefonul mobil inteligent,
Ceausescu a construit Casa Poporului sau metroul bucurestean si lista e lunga. Nimeni dintre acestia nu a
facut nimic din toate astea. Singurul lucru pe care l-au facut aceste personaje a fost sa uzeze si sa abuzeze
drastic de o resursa umana extraordinara care a mijlocit ajungerea la deznodamantul numit Facebook,
Windows, internet sau telefonie, Casa Poporului sau Metrou. Iar dupa ce resursa umana a facut asta, cu
ce s-a ales? Cu facturi la telefon, internet, calatorit cu metroul sau vizitat Casa Poporului, facturi care se
scurg intr-un mod netransparent, nejustificat si necuvenit in buzunarele "cui trebuie". Iata si definitia
imperialismului politico-economic sau a monopolurilor celor putini peste cei multi, la pastrarea carora
vegheaza din timpuri stravechi sistemul masonic in functiune, indiferent ca s-a numit sau se numeste
monarhie, capitalism, comunism, nazism, sionism.
La 1 mai 1998 a fost infiintata Banca Centrala Europeana, de fapt o grupare de banci private activand pe
tot cuprinsul Europei. Menirea ei a fost sa se asigure ca toti oamenii ajung sa aiba datorii prin impozite si
taxe imposibil de achitat. Bancherii masoni incercau deci sa realizeze ideea antica a Cavalerilor Templieri
de a crea un super stat printr-un sistem economic de tip sclavagist.
Totusi.. NU-ul danez impotriva monedei Euro la referendumul din septembrie 2000 si NU-ul suedez din
septembrie 2003 arata ca lucrurile nu stau chiar asa cum au fost planuite. Nu trebuie sa fii un mare profet
in viata ca sa vezi ca moneda euro nu stabilizeaza economiile tarilor si nu ai nevoie de ea IN ACESTE
CONDITII.
In anii "70, valoarea totala a tranzactiilor mondiale era de 50% in bunuri si servicii, restul fiind realizate in
actiuni si dividente. In 2001, doar 1% constituiau tranzactii de bunuri, in timp 99% reprezentau hartii cu
valoare. Concluzia este simpla: jocurile de imbogatire fara o baza reala au invadat economia intr-o
proportie covarsitoare.
Iar daca despre jocurile cu hartii de valoare putina lume din marea masa
cunoaste detalii sau este implicata in derularea lor, pentru restul lumii s-au
inventat JOCURILE DE NOROC, practic o forma de contributie activa la generarea
de capital de catre cei multi pentru cei putini. Oamenii de rand sunt invitati sa
cotizeze la LOTO cu sume care cumulativ pot ajunge si la zeci de milioane de
euro, in conditiile in care sistemul extragerilor este falsificat cu ajutorul
tehnologiei care il controleaza, nu doar la noi in tara, ci in mai toate tarile care au
inlocuit mecanica pura cu mecanica supervizata prin programe de calculator.
Conform lect. univ. dr. Georgiana Oana Stanila activand in Catedra de Audit, Contabilitate si Gestiune din
cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, suflanta care controleaza amestecarea si extragerea
bilelor nu lasa sa treaca prin inelul de selectie a bilelor castigatoare acele bile care nu fac parte din setul
de 49 de bile convenit de catre softul de calculator ca va fi folosit pe parcursul extragerii curente.
Apartenenta bilei la set se verifica printr-o scanare automata a codului bilei in momentul cand aceasta
ajunge la inelul de selectie si inainte de a fi lasata sa treaca prin el ca bila castigatoare. Daca bila nu
corespunde setului, ea nu poate sa treaca de primul inel de verificare. In cazul in care Loteria Romana
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foloseste doua seturi de bile, 6 bile din setul oficial, desemnat din soft ca fiind setul care poate trece de
scanare (deci din care orice bila poate iesi castigatoare) si 43 dintr-un alt set de bile, nerecunoscute de
soft si automat nelasate sa treaca prin orificiul de selectie, loteria poate controla exact atat combinatia
extrasa, cat si reporturile. Datorita faptului ca Loteria Romana memoreaza electronic toate biletele
(combinatiile) jucate in cadrul agentiilor sale si le inregistreaza prin intermediul calculatoarelor intr-o
baza de date centralizata, ea poate sti oricand ce combinatii au fost jucate de una sau mai multe
persoane, respectiv ce combinatii nu au fost jucate de nimeni, astfel incat sa decida cu ceva timp inaintea
extragerii daca vor fi castiguri, cat de mari si catre cine directionate. Daca mai luam in considerare si
faptul ca un castig nerevendicat timp de 3 luni (de catre persoana care a jucat combinatia castigatoare)
nu se reporteaza ci se varsa in conturile institutiei Loteriei, posibilitatea ca toti acei multi bani jucati de
milioane de oameni sa fie fraudati in proportie de 100% este de 100%. Inadvertentele aparute ocazional
in extragerile loteriilor nationale din diferite tari devoaleaza pe deplin inselatoria.

Reintorcandu-ne la jocurile speculative de pe pietele de capital, in toamna anului 1992, in urma
speculatiilor valutare la bursa, masonul George Soros (membru B’nai B’rith) tranzactioneaza 10 MILIARDE
de dolari in diferite monezi (lira, marca, franc), reusind sa deprecieze semnificativ ca putere de
cumparare lira sterlina si sa realizeze un castig personal de aproximativ 1,5 miliarde de dolari doar pe
baza respectivelor speculatii. In acelasi an, Soros a castigat aproape 300 de milioane de dolari speculand
impotriva cursului de schimb al lirei italiene. Datorita artificiilor financiare ale lui Soros, Italia a fost
nevoita sa devalorizeze moneda nationala cu 30%. Atacurile lui Soros impotriva monedelor nationale au
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continuat in 1997 in Asia de Sud-Est, reprezentand un factor decisiv in prabusirea puterii de cumparare a
monedelor asiatice.
La intalnirea FMI din Hong Kong in septembrie 1997, prim
ministrul malaezian Mahathir Bin Mohamad a etichetat
aceste activitati drept jafuri nationale: “Toate aceste tari au
muncit zeci de ani pentru a-si consolida moneda si vine un
ticalos plin de bani ca Soros sa le distruga!”. El l-a calificat pe
Soros drept infractor international. In replica, Soros – pirat al
valutei si lider al Quantum Fund (un fond de investitii infiintat
chiar de el) – a declarat la 4 septembrie 1998 ca ministrul
malaezian “ar trebui indepartat de la putere”. Cei care viseaza
sa conduca lumea nu doresc protejarea pietelor nationale. E
interesant de stiut ca in consiliul de conducere al Quantum
Fund patronat de Soros sunt si reprezentanti ai familiei
Rothschild. Alaturi de ei sunt indivizi specializati in spalarea de bani proveniti din comertul cu narcotice si
alte activitati de crima organizata. Intrebat ce parere are despre consecintele sociale ale actiunilor sale,
Soros a declarat: “Nu pot si nu vreau sa iau in considerare consecintele sociale ale actiunilor mele!”.
In perioada 1993-1997, Soros a finantat cu cel putin 6 milioane de dolari organizatii din Statele Unite care
promovau legalizarea drogurilor. El a fondat de asemenea propriul sau institut pentru legalizarea
drogurilor si pentru practicarea pe scara larga a eutanasiei, evident o fundatie de caritate numita
"Institutul pentru o Societate Deschisa" sau "Fundatia Soros". Judecand dupa activitatile sale, s-ar parea
ca in viziunea lui Soros societatea deschisa este o tara sau un conglomerat de tari care accepta jaful,
specula, substantele halucinogene si suprimarea vietii prin cat mai multe mijloace considerate legale,
grupate sub termenul generic “eutanasie”.
Urmatoarea informatie arata AFINITATEA cabinetului Ciolos pentru fundatia Soros prin includerea in
Guvern a unui reprezentant al intereselor miliardarului american..

6.
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***
In prezent guvernele statelor lumii nu (mai) reprezinta administratii publice nationale de teritorii si
bunuri comune cetatenilor unei tari (gestionate conform interesului national), ci corporatii financiare
statale (societati comerciale teritoriale) activand in scopuri legate strict de profit (de orice natura ar fi el)
sub tutela si in subordinea unor corporatii financiare supra-statale (trusturi financiar-bancare
internationale) fata de care si-au consfintit falimentul (implicit dependenta totala) atunci cand au
acceptat, contra unor imprumuturi banesti, sa cedeze:
- dreptul emiterii de moneda / bilete valorice / bani;
- dreptul de a stabili politicile monetare ale statului / tarii / teritoriului;
- dreptul de control asupra bancilor, devenite organisme de forta, activand ca entitati private / grupuri de
interese de tip stat in stat (aflate in afara oricarui control institutional), urmarind sa obtina dominatia
economica totala (regionala si globala).
Odata cu adoptarea co-interesata a unor astfel de politici si practici, guvernele si-au recunoscut
insolventa in fata bancilor iar pentru a functiona in continuare prin creditari de la banci, au operat
modificari de statut, devenind entitati comerciale vasal, tolerate si utilizate de institutiile bancare in
actiunile si demersurile lor.
Ca si garantie pentru plata debitelor contractate fraudulos de la bancile activand la fel de fraudulos,
guvernele supra-indatorate au acceptat la un moment dat sa infaptuiasca in forma continuata o mare
inselatorie, anume sa isi asigure solvabilitatea fata de banci prin garantarea cu bonitatea in munca a
fiintelor vii. Iar ca sa garanteze cu energia, munca, timpul sau viata cuiva care nu a consfintit niciodata sa
se puna in slujba unei organizatii / corporatii cu astfel de pretentii, guvernele au conspirat cu bancile sa
instituie peste legea comuna (bazata pe raporturi factuale / concrete intre doua sau mai multe persoane)
o supralege numita legea comerciala (avand la baza raporturile statutare dintre persoane) care avea sa
devina legea universala a interactiunilor cointeresate dintre doua sau mai multe parti (persoane fizice sau
juridice), urmand sa surclaseze ca prioritate de reglementare toate celalalte legi. Acest sistem legislativ
conferea unei parti privilegii legale de stapanire asupra unei alte parti atata timp cat partea stapanita nu
invalida in termeni de contracte concrete si drepturi naturale pretentiile partii stapanitoare.
Prin intermediul guvernelor masonice si a bancilor creditoare inventate si detinute de masoni, aducerea
statelor lumii la un numitor comercial comun vizand noua realitate juridica a fost doar o chestiune de
timp. In acest sens a fost creat Codul Comercial Uniform (Uniform Commercial Code sau UCC) a carui
prima versiune apare in America in anul 1952. Exista numeroase revizuiri de-a lungul timpului iar
actualmente UCC este o carte de legi si proceduri comerciale de dimensiuni enciclopedice. Incepand din
anul 1980, Codul Comercial Uniform este ratificat si adoptat de guvernele a zeci de tari printre care si
Romania, semnatare ale tratatului United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods. In anul 1991, Guvernul, Parlamentul si Presedintia Romaniei atribuie oficial formei de organizare
politica si administrativa a tarii (pentru care nu exista nici un act de infiintare ca si "administratie
publica") statulul de corporatie financiara statala, parte a corporatiei financiare internationale.
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Prin Codul Comercial Uniform (UCC), entitatile sale operatoare (corporatiile financiare) au urmarit sa
duca drepturile omului in zona interpretabilului, acolo unde lipsa unui contract real care sa reglementeze
intr-un anumit fel un anumit lucru este echivalenta cu existenta unui contract virtual care poate
reglementa printr-o vointa unilaterala respectivul lucru in orice fel. Practic totul devine tranzactionabil,
inclusiv drepturile omului, codul comercial pretinzand ca respecta aceste drepturi dar luandu-le in
considerare doar la solicitarea expresa si explicita a partii care isi cunoaste drepturile si notifica in clar
partea pretendenta despre exercitarea sub forma comerciala a lor. In secret toate curtile de justitie au
comutat pe noul sistem, in care orice pricina importanta se judeca pe dreptul civil circumscris dreptului
comercial (raporturile civile dintre parti sunt conditionate de raporturile comerciale dintre acestea). Noua
realitate legislativa a facut posibila crearea unor precedente halucinante in actul de justitie, raul
dobandind un cadru legal de a exista, cel putin atata timp cat binele nu invalideaza acest cadru pe baza
principiilor comercial-contractuale integrate intr-o justitie de drept comun.
Prin garantarea cu bonitatea in munca a fiintelor vii, guvernele au oferit bancilor o putere mai mare
decat probabil si-au imaginat vreodata: luarea in administrare de catre banci a uzufructului muncii si vietii
tuturor celor inregimentati guvernamental ca cetateni garanti. Pentru asta elita guvernamentala a
inventat proceduri frauduloase de atribuire implicita a statutului de cetatean dator la stat si tributar
masurilor dispuse de stat in favoarea bancilor tuturor celor care detin un CERTIFICAT de nastere (ulterior
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buletin) emis de corporatia statala si, in plus, s-a obligat sa creeze acel climat economic deficitar care sa
forteze populatiile indatorate guvernamental sa apeleze personal la creditul bancar in conditii unilateral
reglementate si controlate (menite sa faca la un moment dat orice fel de credit imposibil de platit).
Pe zona bancara, creditele acordate de banci unei persoane sau insasi Guvernului nu reprezinta un
transfer de valori reale din proprietatea bancilor creditoare in proprietatea entitatilor creditate. Practic
banca nu detine valorile pe care pretinde ca le imprumuta ci, in baza semnaturii clientului de pe
contractul de creditare, banca se auto-investeste prin hartia contractuala respectiva cu valoarea
monetara inscrisa pe ea, in conditiile in care aceasta valoare este acoperita doar de promisiunea
clientului de a produce prin munca sa viitoare valoarea reala corespunzatoare. O recunoastere in piata a
instrumentelor de plata generate astfel este o simpla conventie fara acoperire dictata de sistemul bancar
si aplicata de organizatiile guvernamentale aservite. Sistemul bancar din care face parte orice banca
locala creaza astfel bani din nimic, pe care si-i atribuie cu titlu de restituire si la care aplica si o dobanda
reprezentand profit net la ceva ce nu a existat si nu exista. Se dovedeste astfel ca nu banca este creditorul
persoanei, ci persoana este creditorul bancii.
Insasi banii (acele bilete sau unitati valorice prin intermediul carora facem plati) asigura - in functie de
cantitatea detinuta - un DREPT DE UTILIZARE (si nu de proprietate!) asupra unor bunuri si servicii cotate
mai valoroase sau mai putin valoroase pe piata comerciala dar gajate toate de guverne bancilor. Cu cat
cineva (persoana fizica sau juridica) figureaza ca detine mai multi bani in conturi, cu atat el detine de fapt
un drept de utilizare mai generos asupra unor facilitati al caror administrator cu drept maxim de
sechestru este corporatia guvernamental-bancara, in care autoritatea decisiva e banca iar cea executiva
guvernul. Pentru acest drept de utilizare acordat lui de corporatie, cetateanul plateste impozite, dobanzi,
taxe - pe teren, pe casa, pe masina, pe salariu, pe profit, fiecare contributie fiind modificabila dupa cum
dispune in mod unilateral guvernul dirijat de banca.
In acelasi mod guvernele au fost creditate de banci cu drepturi de utilizare a unei parti din uzufructul
global (nicidecum de proprietate asupra respectivului uzufruct) in contrapartida cu exercitarea presiunilor
si orchestrarea diversiunilor politico-economice dorite de banci asupra populatiilor guvernate. Deducem
de aici ca, prin aceasta manevra, bancile au transformat guvernele in unitati operative cu atribute
executorii in ceea ce priveste implementarea in cadrul oranduirilor sociale din toate tarile a intereselor
imperialiste ale bancherilor de la varful trusturilor financiare. Banii platiti de banci guvernelor nu
reprezinta asadar o valoare propriuzisa (aur, argint, grane, industrie) transferata din proprietatea bancilor
in proprietatea guvernului pentru ca guvernul sa functioneze autonom, ci doar un drept de utilizare
(cuantificabil in bani) a bunurilor administrate ultimativ de banci, atata timp cat guvernele se dovedesc
eficiente in implementarea politicilor si practicilor dictate de respectivele banci. Institutia
guvernamentala se dovedeste astfel a fi o marioneta a bancilor, acele banci care conditioneaza
solvabilitatea pe mai departe a nenumaratelor agentii guvernamentale de capacitatea lor de a controla
pana la sclavie fiintele umane inregimentate contractual pe baza de statute atribuite unilateral. Cu cat un
guvern se dovedeste mai eficient in subjugarea vietilor cetatenilor care intra sub incidenta lui, cu atat
solvabilitatea lui in fata bancilor este mai mare si resursele atribuite ii sunt sporite.
Deoarece intregul sistem bancar este unul centralizat avand la varf Banca Mondiala, Fondul Monetar
International (ambele conduse din Washington DC), precum si Banca Reglementelor Internationale
(aflata la Basel, in Elvetia), singura politica a guvernelor lumii este controlul draconic al populatiilor asa
cum este el dictat de bancherii de la varful trusturilor financiar-bancare. Acest control al populatiilor prin
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intermediul guvernelor corupte si masonice are drept scop ultimativ pregatirea terenului pentru
acceptarea la un moment dat de toate populatiile globului a preluarii actului de administrare a lor de
catre un singur organism guvernamental-bancar, actionand dictatorial si discretionar, centralizat si opac,
de la un unic centru de comanda si control, in interesul strict al celor aflati la varful sau.
Esecul unui guvern de a controla cetatenii tarii prin politici si practici abuzive in directia facilitarii unei
instaurari mai devreme sau mai tarziu a dictaturii mondiale preconizate de stapanii banilor si ai
concernelor, arunca aparatul guvernamental in faliment, statul respectiv urmand sa intre in stare de
asediu, suferind impunerea din afara a unor conditii draconice vizand plati reale ale datoriilor virtuale
contractate fraudulos de guvernele asa zis debitoare de la bancile asa zis creditoare.

Practic guvernele sunt instrumentele bancilor de inregimentare comercial-contractuala a populatiilor si
de abuzare a lor intr-un asemenea mod incat acest proces sa conduca treptat la instaurarea guvernului
imperialist unic avand in spate banca unica, solutie aflata deja la sertar, pregatita pentru a fi servita daca
se va crea contextul social haotic, anarhic si complet disfunctional preconizat de masoni.
Eliberarea contractuala a cetateanului de sub asa zisele acorduri (unilateral incheiate cu el de cele doua
structuri opresive lucrand in tandem - guvernul si banca) invalideaza din punct de vedere al legalitatii si
legitimitatii orice tentative de insusire pe mai departe de catre banci si guverne a uzufructului muncii
desfasurate de toata societatea la nivel regional si global, fapt care ar bloca, pe cale de consecinta,
impunerea unei noi ordini tiranice mondiale.
In prezent aceasta ordine tiranica functioneaza doar ca nu este investita si recunoscuta oficial. Sistemul
nu este altceva decat o uriasa masinarie functionand centralizat, opac, dictatorial si discretionar, parte
datorita celor adezionati la terte organizatii oculte, parte multumita celor ignoranti si "prelucrati". De la
detalii si amanunte la imaginea de ansamblu, lucrurile arata astfel.
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Atitudinea prezidentiala stereotipa a candidatilor Klaus Iohannis si Viorica Dancila este consecinta
existentei a 3 niveluri de putere pe care se structureaza intregul spectru geo-politic modern:
1. Actionarii marilor corporatii si banci, cei putred de bogati, detinatorii de capital si scamatorii de
facto ai schemelor de control si opresiune.
2. Directorii executivi (CEO) ai companiilor incorporate, care pot fi actionari sau doar simpli
angajati. Functia lor este doar una, aceea de a produce profit pentru cei din prima categorie, mai
exact de a le asigura scamatorilor controlul asupra resurselor (de-o potriva materiale si umane).
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3. Structurile statale, de obicei corupte si vandute celor de nivel 2, cu rolul de facilitatori ai
profitului si controlului, aceste structuri fiind singurele investite prin vot de membrii unei populatii
pentru a reglementa legal, administrativ si juridic modul in care functioneaza societatea, evident
in aşa zisul interes comun si legitim al tuturor celor care i-au investit.
CEO-ii de pe nivelul 2 vor insa legi preferentiale, drepturi de proprietate, scutiri de taxe, justitie partizana,
totul pentru a concentra nenumarate beneficii in mainile lor, prin asta furnizand parghiile de control celor
de pe primul nivel. De aceea parlamentele, administratiile si tribunalele sunt pline pana la refuz de
criminali deghizati in functionari (identificabili aproape fara exceptie in persoana celor de profesie "şefi",
"inamovibili" sau "cu statut special").
Exista si citeva cazuri care particularizeaza reteta de mai sus, cu referire la imperii si colonii:
- in Rusia, datorita culturii dobindite in timp si marimii imperiului, nivelul 2 (afacerile) a pactizat
simbiotic cu nivelul 3 (administratia de stat), ceea ce a dat nastere la o struto-camila numita
OLIGARHIE POLITICA, al carei principal exponent este insusi presedintele statului.
- in Romania (si restul coloniilor) politicienii sint un fel de nivel 4. Inainte de a fi alesi, ei trebuie sa
treaca prin filtrul nivelelor 2 si 3 din imperiile care au asimilat si subjuga colonia; ceea ce inseamna
ca nu pot candida fara a fi mai intai desemnati din afara pentru asta.
Iata modul cum este implementata si functioneaza in prezent ordinea tiranica mondiala. Daca ea va iesi
oficial la rampa ca politica unica, economie unica, administratie unica, investita si recunoscuta de toate
populatiile globului, atunci a fost trecuta acea linie de demarcatie dincolo de care nu mai exista cale de
intoarcere de la o era a omenirii înstăpânită de cultul răului, al subjugării, al urgiilor si al morţii, înapoi la
ceva mult mai bun la care inca mai nazuim azi.
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12. AMERICA MASONICA: DEMAGOGIA, SCLAVAGISMUL SI CRIMA INSTITUTIONALA
Extremistul francez Stephen Morin este
principalul fondator al francmasoneriei politice
in America in jurul anilor 1760. Unul dintre
adeptii lui cei mai infocati a fost Moses Hays
(1739-1805).
Moses Hays a reunit in Newport, Rhode Island
si in Charleston un grup de masoni format din
cabalisti care ajunsesera milionari facand
comert cu sclavi. Ei au adus din Europa
sistemul masonic cu 33 de grade pe care l-au
implementat in America sub numele de Ritul
Scotian Antic si Acceptat. In acest Ordin se
inscriau la vremea respectiva doar personalitati. Elita masonica a grupului organiza capturarea oamenilor
de culoare din Africa si transportarea lor in America pe post de forta de munca bruta, lipsita de drepturi si
libertati. Aceeasi elita controla toate pietele de slavi din SUA. Mai mult de 300 de corabii aflate in
proprietatea masonilor Moses Franks, Isaac Dias, Isaac Gomez, Hayman Levi si Benjamin Levi au fost
folosite pentru comertul cu sclavi. Agentia Asiento, care mai tarziu a fost condusa din Olanda si Anglia,
colabora cu grupurile francmasonice, pe care le ajuta sa faca rost de sclavi de culoare pentru colonii. Prin
capturarea si transportul anual a peste 1 milion de scalvi africani timp de 113 ani (din 1661 pana in 1774)
au fost stramutati din locurile natale aproape 110 milioane de negri. Dintre ei doar 10% au ajuns vii in
coloniile destinatie din sudul Statelor Unite. In timpul barbarelor capturari si transportari au murit
aproape 100 de milioane dintre ei.
Cei capturati in Africa valorau la prima mana 100 de galoane de rom, 100 de livre de praf de pusca sau
18-20 de dolari in bani gheata. Mai tarziu pretul s-a ridicat la 40 de dolari. Acesti oameni erau vanduti
ulterior mosierilor si proprietarilor de sclavi de pe teritoriul american cu 2000 de dolari fiecare fiinta. In
total 11 milioane de oameni x 2000 de dolari = 22 de miliarde de dolari. In conditiile in care 1 dolar
american in anul 1775 era echivalent ca putere de cumparare cu 29 de dolari americani de azi, aceasta
avere se cifreaza in zilele noastre la 638 de miliarde de dolari. Ne putem face astfel o idee destul de clara
despre dimensiunea profitului obtinut prin jaf, sclavie si crima de catre cercurile masonice ale anilor
1700.
Infiltrarea institutiei masonice pe teritoiul Statelor Unite a inceput in iunie 1731, cand a luat fiinta una
dintre cele mai importante loji americane, si anume Loja Sfantului Ioan, in Philadelphia. De acolo si din
Carolina (unde putin mai tarziu apare o alta loja foarte activa), Francmasoneria s-a raspandit in toata
America sub influenta unor lideri extrem de activi.
In 1732, Daniel Coxe, primul Mare Maestru mason din Statele Unite, a propus crearea unei confederatii
intre coloniile engleze din America. Masonii voiau sa intemeieze pe teritoriul american o societate
omogena multietnica asupra careia sa exercite un bun control, folosind-o ca baza executiva pentru
activitati extinse, internationale. Pentru ca Anglia - care controla teritoriile - se opunea unei astfel de
uniuni, in 1776 a fost formata o loja speciala pentru oamenii de culoare, Loja Africana 459, care a devenit
cunoscuta sub numele de Francmasoneria Prince Hall, dupa numele primului francmason de culoare. Ea
urma sa joace un rol important in lupta cu ajutorul negrilor impotriva dominatiei Angliei.
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Comandantul mason George Washington si viitor presedinte al SUA intre anii 1789-1797 a folosit
propaganda in spirit masonic pentru a cultiva solidaritatea in randul trupelor sale, cu ajutorul carora
intentiona sa intoarca balanta puterii dinspre grupurile masonice din Anglia inspre cele din teritoriu si de
sub comanda sa. Washington folosea rareori ofiteri care nu erau francmasoni. Ii aduna in jurul sau doar
pe cei pe care se putea baza cel mai mult – masonii de rang inalt. Dintre generalii lui Washington
(aproximativ 30 la numar), doar 2 nu erau francmasoni.
Ordinul urmarea crearea in SUA a unei baze a tuturor activitatilor sale internationale pentru a reusi cu
ajutorul ei sa-si atinga scopul cel mai inalt – suprematia mondiala. Iar unul dintre obstacolele care
interferau neplacut cu planul unei oranduiri sociale in America menite sa faciliteze acest lucru erau
populatiile bastinase – in special amerindienii. Exterminarea populatiilor de indieni a condus la o scadere
numerica a nativilor pana la o cifra de aproximativ un milion de oameni la nivelul anilor 1900. Pe vremea
descoperirii Americilor de catre Columb (sfarsitul anilor 1400 – inceputul anilor 1500), numarul lor era de
aproximativ 30 de milioane.
Intr-un pasaj din Statutul Consiliului Suprem al Gradului 33 din Ritului Scotian al Francmasoneriei din
Washington se mentioneaza: “Membrii fratiei masonice au jucat intotdeauna un rol important in istoria
natiunii noastre”.
Unul dintre cei mai intunecati conducatori masoni
din istoria Statelor Unite a fost generalul Albert Pike
(1809-1891). El a studiat dreptul la Harvard. A devenit
avocat renumit in Sud, pledand cauzele mosierilor si
ale stapanilor de sclavi. Pike a fost facut francmason
in anul 1850 si membru al Ritului Scotian in 1853. In
1854 a fost numit inspector adjunct in Arkansas, unde
a introdus Ritul Scotian. A fost ales Mare Comandat al
Consistoriului din Louisiana in 1857. In anul 1858,
Albert Pike a fost ales in Consiliul Suprem si la 2
ianuarie 1859 a devenit Mare Comandant Suveran al
Consiliului Suprem, adica nici mai mult nici mai putin
decat comandantul masoneriei din Statele Unite. A
reusit sa ajunga Suveran Pontif al Masoneriei Universale, conducator si mare preot al lumii francmasonice,
totodata membru activ al Ordinului Illuminati.
Albert Pike
este si
fondatorul
lojii
masonice antisemite si criminale Ku Klux Klan, anterior numita
Loja Cavalerilor Cercului Auriu, implicata in complotul finalizat cu
asasinarea presedintelui american Abraham Lincoln in 1865.
Aceasta loja, cerc elitist de criminali si grupare armata a celor
mai inversunati extremisti contra populatiei de culoare, urma sa
devina in viziunea fondatorului Albert Pike o retea imperiala
sclavagista cu centrul in Cuba. Armatele ordinului numarau
100.000 de oameni gata oricand sa participe la tot felul de orori
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rasiale. Pike a detinut functia de Mare Dragon al Ku Klux Klan in Arkansas si a scris chiar el imnul si
regulile organizatiei. In 1868 Pike isi arata public dezgustul fata de oamenii de culoare, opunandu-se
dreptului la vot al negrilor si declarand in delir ca ar fi gata sa infiinteze cate o loja pentru fiecare barbat
alb care s-ar opune patrunderii negrilor in administratie. Odata ce aceasta imixtiune s-ar intampla, in
acceptiunea lui Pike adminstratia va fi devenit “o bataie de joc profanatoare”. In 1868 a scris: “Cand va
trebui sa aleg intre a-i accepta pe negri ca frati masoni si a parasi Francmasoneria, voi parasi
Francmasoneria” (citat din “50 de milioane de frati”, New York, 1937). In 1868 Pike s-a mutat la
Washington unde a practicat avocatura la Curtea Federala pana in anul 1880. A murit la masa de scris din
biroul sau aflat in Templul Ritului Scotian din Washington, la 2 aprilie 1891.
Albert Pike a incetatenit obiceiul infiintarii de loji chiar in cadrul bazelor militare strategice folosite
intens de masoni pentru impunerea scopurilor organizatiei. Astazi, inaltul comandament al NATO este
controlat de francmasonerie si ii serveste scopurile. Nimeni nu poate fi secretarul de stat al Statelor Unite
daca nu apartine unei loji importante. De exemplu, fostul secretar de stat Colin Powell a fost membru al
Clubului Bohemian Grove si al grupului Bildeberg.
In ceea ce priveste personalitatile politice ale Americii, unul din cei mai inraiti politicieni masoni ai
tuturor timpurilor a fost presedintele SUA Harry Truman (1884-1972).
In 1909 Truman a fost acceptat ca ucenic in Loja Belton din
Fulton, Missouri. In 1911 a devenit membru privilegiat al Lojii
Grand View, fiind, de asemenea, initiat in Ritul Scotian. In
1917 a devenit membru al Lojii Cavalerii din Kadosch. A
primit gradul masonic 32 in 1919 si, la 8 luni dupa acest
eveniment, a fost acceptat in Loja Orienti Charter si in
Consiliul Masonic Shekina.
In 1928 a fost inititat in Loja Cavalerilor Templieri nr. 17
Missouri. In 1930 a fost ales Mare Maestru adjunct al Marii
Loji din Missouri al carui membru regulat a fost intre anii
1925-1930. In 1940 a devenit Mare Maestru al Marii Loji. La
19 octombrie 1945 este investit cu gradul 33 in Ritul Scotian.
In 1948, la o intalnire cu profil masonic, Truman a marturisit
crezul sau: “Munca mea ca om de stat este construita pe
principii masonice. Cred ca aceste principii de conducere
trebuie raspandite in intreaga lume pentru ca binecuvantarea
masonica sa ajunga peste tot.”
Cum a binecuvantat Truman lumea in spiritul si legea
principiilor masonice? In primul rand comitand doua mari
exterminari ritualice, cand a dat ordinul de anihilare a sute de mii de civili in orasele japoneze Hiroshima
si Nagasaki. La ora 8 si 16 minute in dimineata zilei de 6 august 1945, acest presedinte a ordonat
detonarea unei bombe atomice deasupra Hiroshimei, vaporizand instantaneu 80.000 de oameni si
omorand prin arsuri, rani si radiatii alti 160.000 in urmatoarele luni. Truman a fost foarte incantat la
aflarea vestii ca decimarea populatiei orasului a decurs conform planului. A glumit despre asta cu
angajatii sai de pe crucisatorul Augusta, la bordul caruia se afla navigand in Atlantic. A tinut chiar sa ridice
paharul in cinstea evenimentului, numind genocidul comis “un succes covarsitor”, “cel mai mare
eveniment al istoriei”. Considerandu-se totusi nesatisfacut pe deplin, la 9 august 1945 da ordinul lansarii
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unei a doua bombe atomice, desupra orasului Nagasaki, unde sunt vaporizati 75.000 de civili, alti
aproximativ 200.000 ajungand sa moara in lunile urmatoare.
Cinismul a depasit orice limite atunci cand a fost stabilita o baza medicala americana la Hiroshima, cu
singura obligatie de a documenta efectele detonarii bombei asupra oamenilor, fara insa a le oferi
acestora vreun tratament.
Tony Benn, membru al guvernului britanic inainte de 1964 a declarat ca Japonia era gata sa se predea cu
mult inainte de a se fi aruncate bombele. Insa Truman nu voia sa arate ca stie ceva despre asta. Amiralul
William D. Leahy, seful de personal al presedintelui Harry Truman, marturisea in 1950 in lucrarea sa “I
was There” (Am fost acolo) faptul ca “Folosirea armelor atomice asupra populatiilor de la Hiroshima si
Nagasaki nu a fost de nici un folos razboiului. Japonezii erau deja infranti si gata sa se predea”.
Cercetatori independenti din lumea intreaga au concluzionat ca Japonia era gata sa se predea inca din
primavara lui 1945, si ar fi acceptat aceiasi termeni care i-au fost impusi dupa ce bombele au fost
detonate. Statele Unite voiau insa cu orice pret sa-si demonstreze suprematia mondiala prin puterea
distructiva a noii arme si acesta a fost tot timpul principalul obiectiv urmarit.

***
Cand Statele Unite intra in razboi, este urmarit un anumit tipar masonic. Cealalta parte este provocata
sa traga prima sau cel putin sa poata fi acuzata ca a facut acest lucru. Astfel se obtine acordul poporului
american de a se inrola intr-un razboi nedrept.
De pilda, in timpul primului razboi mondial, presedintele Thomas Woodrow Wilson si consilierul sau,
Edward M. House, au vrut sa provoace submarinele germane sa torpileze vasul Lusitania, oficial un vas de
pasageri, care insa transporta in subsidiar tone de munitie pentru Marea Britanie. Agresiunea urma sa fie
folosita ca pretext public - ulterior torpilarii vasului – de intrare a Statelor Unite in razboi contra
Germaniei. Era ilegal sa transporti munitie (chiar si sub acoperamantul unei nave de pasageri) pe timp de
razboi catre o tara implicata in razboi, in acest caz Marea Britanie. Comandantul Joseph Kenworth din
Serviciul de Informatii Britanic a recunoscut: “Lusitania a fost trimisa intentionat, la viteza foarte mica si
fara escorta, intr-o zona in care se stia ca se afla un submarin german.”
Drept urmare, submarinul nemtesc U-20 a scufundat Lusitania cu 3 torpile la 12 km in largul coastelor
Irlandei, pe 17 mai 1915. Vasul s-a scufundat in 18 minute. Au murit 1200 de oameni din cei 1900 care se
aflau la bord. Presedintele Wilson, care a fost de asemenea un francmason de rang inalt, s-a folosit din
plin de pretextul oferit de scufundarea Lusitaniei pentru a instiga Congresul American sa declare razboi
Germaniei, lucru petrecut la 6 aprilie 1917. El a castigat sprijinul poporului american sustinand minciuna
ca “acest razboi ar pune capat tuturor razboaielor”.
Atacul japonez de la Pearl Harbour din insulele Haway din data de 7 Decembrie 1941 a urmat acelasi
tipar, constituind pretextul de intrare a Statelor Unite in cel de-al doilea razboi mondial. Mai exact,
Consiliul pentru Relatii Externe (Council of Foreign Relations sau CFR) uneltea un plan de provocare a
japonezilor care sa conduca la un atac asupra Statelor Unite. Ministrul Apararii, Harry Stimson, a scris in
jurnalul sau de la vremea aceea: “Ce act diplomatic ar arunca asupra Japoniei vina si responsabilitatea
primului pas?”.
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Decizia luata a fost urmatoarea: pe 25 iulie
1941, presedintele Roosvelt, francmason de
gradul 32 in Ritul Scotian, a inghetat toate
investitiile japoneze din Statele Unite, a hotarat
un embargou economic, a refuzat accesul
navelor sub pavilion japonez la canalul Panama
si a oferit ajutor Chinei in razboiul impotriva
Japoniei. Toate acestea au fost dezvaluite de
George Morgenstern in cartea sa “Pearl
Harbour: the story of the secret war” (Pearl
Harbour: istoria razboiului secret). Incetarea
comertului japonez ar fi invins aceasta tara
inevitabil pe toate fronturile.
Cu 4 zile inainte de atacul de la Pearl Harbour,
Statele Unite au interceptat si au descifrat
mesaje ale japonezilor despre hotararea lor de
a intra in razboi cu SUA si despre iminența
atacului. Aceste informatii au ajuns la
presedintele Roosvelt care a pastrat o tacere
absoluta si nu a reactionat in nici un fel. Chiar si
guvernul sovietic l-a informat despre atacul
planuit de japonezi. Insa comandamentul din Haway nu a fost instiintat niciodata. Desi Roosvelt nu si-a
anuntat comandantii de armata despre iminentul atac, directorul FBI, J. Edgar Hoover (mason in loja
federala nr. 1 Washington) era, de asemenea, la curent cu asaltul planuit si a pastrat tacerea. Ultima grija
a presedintelui Roosvelt a fost pentru viata celor 2300 de cetateni americani care urmau sa fie decimati in
atacul dezlantuit al japonezilor. A obtinut pretextul pe care si-i l-a dorit de a intra in razboi si a omorat
inca si mai multi oameni!

***
Intrigile Americii pentru a-si justifica razboaiele au culminat cu cea mai mare diversiune politica a
tuturor timpurilor: prabusirea turnurilor gemene din New York in urma unui atentat asa zis terorist la 11
Septembrie 2001. S-a descoperit din cercetari independente ca dupa ce turnurile au fost lovite de
avioane, s-au folosit bombe (s-a vorbit chiar de o tehnologie inovatoare, cu plasma), amplasate anterior
evenimentului in fiecare dintre cladirile care s-au prabusit. Bombele odata detonate au provocat
prabusirea controlata a turnurilor. Pe 10 Septembrie 2004, Stanley Hilton a spus la emisiunea radiofonica
a lui Alex Jones - Vocea Libera a Americii: “Bush a semnat personal ordinul. Bush, Rice, Cheney, Mueller,
Rumsfeld si Tenet au fost cu totii implicati!”. Scopul inscenarii? Dupa cum ne-am obisnuit deja in cazul
guvernului Statelor Unite, o falsa agenda politica, avand de data aceasta ca obiectiv principal suprematia
in Orientul Mijlociu.
Sinistra poveste a falselor atentate de la 09.11.2001 este spusa pe scurt in acest documentar de 30 de
minute: https://youtu.be/Q6u8rI2QCZA
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Documentarul "Falsele atentate de la World Trade Center" arata fara echivoc cum cele mai importante
Servicii Secrete de pe planeta (CIA, MI5, MOSSAD) se ocupa de orchestrarea pretinselor "atentate
teroriste". Ce obtin din asta? Simplu: legi anti-terorism ce restrang libertatile civile ale oamenilor si
permit serviciilor secrete sa intre in viata privata, chiar intima, a cetatenilor, pe care sa o controleze cat
mai mult posibil, civilii fiind tratati drept "teroristi", exact ca in cazul legii "Patriotic Act" din SUA, intrata
in vigoare in Octombrie 2003, dupa ce a fost semnata de criminalul de razboi si masonul George W. Bush,
in baza careia toti americanii deveneau subiectii urmatoarelor impuneri guvernamentale:
– intrarea politiei sau armatei pe proprietatea privata a oricarei persoane FARA mandat,
– privarea de libertate si de avocat in conditii de pretinsa tradare sau de pretinsa amenintare a securitatii
nationale,
– torturarea legala pentru a obtine informatii si pentru a smulge declaratii.
Legea a functionat 7 ani, fiind declarata in 2011 neconstitutionala.
"Lupta impotriva terorismului" este intr-o proportie covarsitoare o lupta a guvernelor (forma moderna
de organizare a mafiei) impotriva libertatilor cetatenesti fundamentale. Majoritatea "atentatelor
teroriste" sunt Operatiuni sub Drapel Fals! Operatiunea sub Drapel Fals este o actiune de sabotaj sub
acoperire orchestrata de guverne, corporatii, servicii secrete, respectiv diverse organizatii oculte pentru a
induce in eroare publicul despre adevaratele motive si adevaratii faptuitori (cei direct interesati de
rezultatele unor astfel de actiuni).
Numeroase investigatii care s-au derulat in timp au indicat faptul ca operatiuni sub drapel fals au fost
derulate pe tot parcursul secolului XX. In Romania putem nominaliza doua: masacrul de la Otopeni din
timpul revolutiei din decembrie 1989 (insasi revolutia fiind de fapt o lovitura de stat camuflata in
revolutie), respectiv incendiul din clubul Colectiv din noiembrie 2015 (unde s-a folosit napalm incendiar
militar pentru a se obtine o ardere rapida si devastatoare). Principiul Hegelian se regaseste in toate
operatiunile sub drapel fals. El reprezinta o metoda de ajungere la niste rezultate apelandu-se pentru
asta la psihologia persuasiunii, prin care se urmareste manipularea maselor si, pe cale de consecinta, o
noua ordine "legitim" impusa acestora. Hegelianismul se referă la: TEZA (Problema intentionat creata) ->
ANTITEZA (Reactia special urmarita) -> SINTEZA (Solutia justificabil impusa).
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13. ORDINUL ILLUMINATI
Aceasta societate secreta care controleaza totul in
interiorul Francmasoneriei a fost fondata in Bavaria, la 1
mai 1776, sub numele de Ordinul Perfectionistilor.
Simbolul Ordinului Illuminati este TRANDAFIRUL ROSU,
preluat de la dinastia Tudorilor din Anglia. Numeroase
partide folosesc trandafirul ca emblema politica, inclusiv in
Romania: Partidul Social Democrat (PSD), Partidul
Democrat (PD), Partidul Democrat Liberal (PDL).
Trandafirul este un simbol magic al Francmasoneriei. Mai
sus in cadrul fratiei Illuminati, elitele acestui ordin se
reprezinta printr-un TRANDAFIR NEGRU. Semnificatia
poate fi atribuita procesului transformator al conspiratorului care urca in ierarhie: cand trandafirul incepe
sa putrezeasca si se inegreste, duhoarea emanata este de nesuportat. Membrii Illuminati de la gradul cel
mai inalt erau numiti “areopagi invizibili” iar singura modalitate de a deduce implicarea lor in treburile
murdare ale acestei lumi erau consecintele dezastruoase ale conspiratiilor abil orchestrate.
Generalul Adam Weishaupt, membru al fratiei Illuminati, dorea ca oamenii pe care astazi ii numim
“formatori de opinie” (preotii, scriitorii, artistii, moderatorii emisiunilor de radio si tv, purtatorii de cuvant
ai guvernelor, oamenii de marketing) sa fie “ajutati” sa se transforme de bunavoie in unelte ale ordinului,
ceea ce inseamna ca din postura lor de consilieri cointeresati ar fi urmat sa influenteze masiv opinia
publica si deciziile politico-economice ale vremii in directia convenabila membrilor ordinului. Conform lui
Weishaupt, minciuna repetata destul de des este acceptata pe scara larga, fiind asimilata drept adevar.
Cei care admiteau si alimentau propaganda Illuminati erau recompensati, scosi in față si prezentati drept
liberali si umanisti. Ceilalti erau ignorati sau discreditati.
Printre membrii marcanti ai ordinului se numara, conform istoricului independent Fritz Springmeier, si
Thomas Jefferson, presedintele SUA intre anii 1801-1809, totodata membru Illuminati de rang inalt.
Ordinul Illuminati fusese fondat ca un creuzet al ordinelor, fiind impartit pe clase conspirative, care
controlau fiecare alte ordine. Prima clasa era formata din novici si in general din cei care indeplineau
misiuni punctuale. Aceasta clasa este cunoscuta sub denumirea de Minerval. In a doua clasa erau inclusi
cei care participau la luarea unor decizii, regasindu-se aici lojile francmasonice si Cavalerii Scotieni. Cea
de-a treia clasa - numita Ministeriala - era formata din preoti, printi, magicieni, manageri / finantatori de
top, regi sau generali.
Candidatul trebuia sa treaca prin multe incercari dificile, atat pentru a intra in Ordin cat si pentru a urca
in cadrul Ordinului. Trebuia de asemenea sa faca un legamant de tacere vesnica si sa accepte ca Ordinul
sa-i conduca viata. In loc sa ajunga la poarta intelepciunii si a marilor adevaruri, candidatii ajungeau
instrumente conspirative bine acordate in mainile superiorilor lor.
Membrii Ordinului Illuminati sunt cei care au conceput documentul manifest Novus Ordo Seclorum Noua Ordine Mondiala - referit si pe bancnota americana de 1 dolar, chiar sub PIRAMIDA in 13 trepte
(simbolizand gradele Illuminati) avand in varf OCHIUL DEMIURGIC (simbolizand sursa primordiala a
tuturor conspiratiilor, originea tuturor ordinelor, supra-structura mandatata din planurile mai inalte sa
gestioneze intreaga constructie intunecata la nivel planetar).
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Iata cele mai importante puncte de pe agenda programului Noii Ordini Mondiale..
1. Anihilarea tuturor scolilor spirituale si a doctrinelor despre adevaruri mai inalte care nu servesc
Ordinului Illuminati.
2. Suprimarea identitatii nationale a statelor iar pe termen lung abolirea tuturor natiunilor si
infiintarea unui guvern mondial recunoscut si acceptat de populatiile globului, sub directa
supervizare a membrilor Illuminati.
3. Luarea treptata in posesie a bunurilor private, mobile sau imobile, la nivel individual, national si
global, fapt realizabil PE DE-O PARTE prin implementarea unor legi statale si suprastatale de
taxare progresiva pe venit (la care se adauga diverse alte taxe gandite in asa fel incat banul sa
devina un instrument eficient de santaj si desproprietarire), iar PE DE ALTA PARTE prin controlul
circulatiei banilor (apelandu-se pentru asta la ofertarea pentru cooptare in Masonerie a tuturor
detinatorilor / administratorilor de afaceri importante, respectiv a celor care au inregistrat sau
promit sa inregistreze succese remarcabile in orice domeniu, astfel incat tranzactionarea de
bunuri, servicii si diferite avantaje sa ajunga sa se petreaca doar intre grupurile de interese
masonice, derulandu-se in regim de joc cu circuit inchis).
4. Implementarea unui sistem atotcuprinzator de spionaj si denuntare.
5. In sfarsit, standardizarea dorintei, vointei si comportamentului uman sub influenta directivelor si
emanatiilor Ordinului.
Dupa cum se poate observa daca analizam cu atentie punctul 3, cand vorbim de controlul banilor nu
vorbim doar de modalitatile de ajungere la ei (facilitate sau nu), ci si de modul de cheltuire a lor. Mai
exact, BANII la care ar urma sa aiba acces vedetele racolate in industria masonica de teatru si film, radio
si televiziune (actori, cantareti, regizori, scenaristi, compozitori, prezentatori), ca de altfel si BANII pe care
urmeaza sa-i castige managerii, savantii, juristii, jurnalistii, profesorii, preotii arondati la Masonerie, nu se
vor cheltui in afara intereselor masonice (de afaceri sau de orice alta natura). Banii nu vor merge in
directiile neagreate de loji, ei nu vor contribui la propasirea dezinteresata a cunoasterii si bunastarii
generale. Aceasta modalitate de CONTROL al banilor generati ca si castiguri, beneficii si recompense in
cadrul uriasului angrenaj uman din industriile si domeniile de activitate nominalizate, inseamna de fapt
controlul accesului la resurse, in sensul LIMITARII acestui acces pentru cei nearondati. Individul
inregimentat urmeaza sa dispuna de bani dar sa nu poata face cu ei nimic din ce nu are legatura cu
profiturile sau cu interesele mult mai generale ale Masoneriei. Chiar si in cazul in care a fost racolat DUPA
ce a facut bani (in mod cinstit si pe propria valoare, ca non apartenent la organizatie), cel proaspat
adezionat isi pierde dreptul de a-si mai gestiona dupa cum doreste propriile resurse si propria viata.
Despre aceste aspecte ne vorbeste Paul Coelho intr-una din cartile sale, care, desi considerata roman,
dezvaluie cateva dintre CONDITIONARILE de acest gen existente in lumea vedetelor de cinema,
conditionari BINECUNOSCUTE autorului, un initiat in Masonerie si in ritualurile ocultistilor criminali de la
varfurile industriei de divertisment, dupa cum el insusi demonstreaza si recunoaste.
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Omenii corecti, cei care isi doresc sa traiasca intr-o lume a echitatii, a sanselor egale si a valorilor umane
universale, nu a uneltirilor vesnice pentru asuprirea si decimarea omului de catre om, acesti oameni nu ar
adera niciodata la un program precum cel de pe agenda Noii Ordini Mondiale - ingrozitor, revoltator,
esentialmente demonic. De aceea racolarea in orice societate secreta sau “cu secrete” (cult, clan, casta,
ordin, confrerie, fratie, fraternitate, loja, uniune, asociatie, congregatie, organizatie) se face aproape fara
exceptie prin cuvinte atent mestesugite, impanate cu afirmatii magulitoare si rasunatoare despre șansă,
caritate, libertate, cooperare, intrajutorare, afirmare, bunastare, pe scurt tot ceea ce numim “ideologie
de propaganda”. Ca si in cazul tinerilor revolutionari romani de la 1848 care se lasau ispititi de aceste
sloganuri si se inrolau in Masonerie pentru pretinsa punere a sloganurilor in practica (multi revolutionari
pasoptisti fiind masoni de conjunctura sau chiar masoni dedicati), a pleca la drum cu idealuri marete nu
prea mai conteaza daca intre timp ai semnat adeziuni peste adeziuni la organizatii si grupuri obscure
carora te-ai angajat cu pretul vietii sa le slujesti interesele in speranta ca poate le vor sluji si ele pe ale
tale. Ironic este faptul ca, in toate cazurile, daca nu si-au gasit moartea ca urmare a prezentei lor
inadecvate acolo sau in urma luptelor din si dintre loji, cu cat membrii au prins radacini mai adanci in
cadrul acestor societati, cu atat mai lipsiti de simtaminte au devenit. Cu cat mai dezumanizati deveneau
membrii, cu atat mai egoiste erau idealurile care ii conduceau, precum si realizarile aferente acestora.
Conform Enciclopediei Meyers, gruparile Illuminati din toate tarile erau organizate centralizat iar sediul
organizatiei mama se afla in anii 1900 la Berlin. Sediul s-a multat in Elvetia dupa primul razboi mondial iar
ulterior la New York, dupa al doilea razboi mondial. Conform lui William Guy Carr, finantatorul la varf al
acestui ordin al ordinelor nu mai era familia Rothschild, ci familia Rockefeller. Actualmente sediul oficial
al fratiei Illuminati este chiar sediul Comisiei Trilaterale (Trilateral Commision) si al Consiliului Relatiilor
Straine (Council of Foreign Relations sau CFR) din Washington, DC. Printre membrii Comisiei Trilaterale se
numara: printul Charles al Marii Britanii, Jose Manuel Barroso, ex-presedinte al Comisiei Europene, fostul
presedinte american Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schroder, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski,
Mugur Isarescu (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei) sau Mihai Tanasescu (reprezentant al
Romaniei la Fondul Monetar International). In ceea ce priveste Consiliul Relatiilor Straine, unul dintre cei
mai cunoscuti membri ai sai pe scena politicii mondiale este fosta secretara de stat a Statelor Unite intre
1997-2000, Madeleine Albright.
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***
Lojile in care se iau deciziile importante nu sunt deschise pentru muncitori. Ei trebuie sa ramana o subclasa folosita de mai marii Ordinului pentru a limita emanciparea societatilor si eliberarea de sub jugul
conspirativ. Clasele muncitoresti sunt dispretuite de familiile cu traditie masonica, ai caror membri pe
linie genealogica sunt educati de mici in spirit masonic, generatie dupa generatie, pentru a ocupa cele
mai importante pozitii in masinaria conspirativa. Muncitorii sunt tinuti adesea intr-o zona de excludere
sociala, fapt menit sa-i prosteasca, sa-i inraiasca si mai apoi sa-i utilizeze ca unelte oarbe, numai bune de
manevrat in lucrarea generala de control si dominatie. Organizatiile muncitoresti ridicate la rang de
miscari socio-politice au reprezentat pana acum un instrument eficient al Masoneriei de represiune a
emanciparii societatilor. Din aceasta zona, social-democratii (comunistii) sunt cei mai invederati caini de
paza ai Francmasoneriei. Sunt cei mai slugarnici, mai involuati spiritual si mai predispusi la experimente
sociale aberante, menite sa blocheze populatiile in incercarea de a sesiza valoarea si progresul din spatele
unor abordari, respectiv blocajul si limitarea, suferinta si moartea care decurg din altele.
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14. PRIMUL RAZBOI MONDIAL (1914-1918)
RATIUNI PRELIMINARE SI CONTEXT
INTERNATIONAL
Este deja un fapt de notorietate istorica
aducerea in 1866 a printului Carol I din Germania
in Romania de catre "monstruoasa coalitie"
(condusa de liberalul I. C. Bratianu), print care
apartinea unei dinastii masonice, Casei de
Hohenzollern – Sigmaringen, una dintre marile
familii ale nobilimii masone din Europa. Vorbim
despre un print catolic (ascultator fata de Papa
de la Vatican), fapt dezastruos pentru Romania,
insemnand, oficial, protectia oferita Romaniei de
catre marile natiuni europene contra pretentiilor
de suveranitate ale Portii Otomane, in timp ce,
neoficial, totul se reducea la o exploatare
draconica a resurselor tarii, atat materiale cat si
umane (vezi Razboiul de Independenta sau
Rascoala de la 1907) in folosul Papalitatii si a
marilor case nobiliare supuse Romei.
Prin aducerea frauduloasa a lui Carol I pe
teritoriul romanesc, dar si pe tronul Romaniei,
inlaturandu-se prin lovitura de stat un domnitor
roman ales public, Alexandru Ioan Cuza, mason
de conjunctura, cu multe conexiuni nefaste la nivel national si european dar totusi un patriot care
promovase reforme substantiale, masoneria romana (de-o potriva conservatoare si liberala) incheia o
alianta servila cu masoneria germana, prin care isi asigura o pozitie privilegiata in societatea romaneasca
de secol 19, convenabila si profitabila, persistenta multa vreme pe zona de interese politice si economice.
Toate marile familii regale ale Europei au radacini in cel mai intunecat Ev Mediu european, cand s-au
format ca si conclavuri de tip masonic ale unei puteri dictatoriale si discretionare unice. Amintim:
– Casa de Guelph (Britania)
– Casa de Bernadotte (Suedia)
– Casa de Oldenburg (Danemarca)
– Casa de Hanover (Germania)
– Casa de Orange (Olanda)
– Casa de Wittelsbach (Germania)
– Casa de Nassau (Luxemburg)
– Casa de Savoy (Italia)
– Casa de Wurttemberg (Germania)
– Casa de Medici (Italia)

– Casa de Wettin (Belgia)
– Casa de Liechteinstein (Liechteinstein)
– Casa de Hohenzollern (Germania)
– Casa de Bourbon (Franta)
– Casa de Grimaldi (Monaco)
– Casa de Braganza (Portugalia)
– Casa de Habsburg (Austria)
– Casa de Karadjorjevic (fosta Iugoslavia)
– Casa de Zogu (Albania)
– Casa de Windsor (Marea Britanie)
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Toate aceste familii sunt conectate la Casa de Guelph, una din familiile originare ale Nobilimii Negre denumire generica data unor clanuri oligarhice medievale, create si educate astfel incat sa monopolizeze
prin mijloace lipsite de orice scrupule afacerile continentale si ulterior globale de orice fel. Din Casa de
Guelph descinde Casa de Windsor si actuala regina a Angliei.
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Ca sa poata fi pus in scena un razboi de mari dimensiuni, popoare intregi trebuiau aduse la un numitor
comun: perceperea conflagratiei drept un rau necesar si un pas intermediar catre un mai bine general.
Nu era insa greu sa faci asta din moment de singurele dezlegari care se dadeau de la iobagie, de la sclavie,
de la conditiile de trai absolut indezirabile in care isi duceau existenta cei mai multi oameni in perioada
antebelica (mai ales in Romania), se dadeau pe conditii de inrolare in armata. Era singura sansa pentru
omul de rand sa iasa din negura unei vieti si a unei lumi condusa tiranic si despotic de regi si printi carora,
odata cu inrolarea, le jurau credinta oarba si le aparau interesele pana la moarte (realitate care in
Romania s-a perpetuat si in perioada interbelica). Desigur, masivul aparat masonic de propaganda a
mistificat imaginea regalitatii, insa faptele nu pot fi contestate pentru cine se intereseaza despre ce s-a
intamplat cu oamenii in acele timpuri.
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Si pentru ca un rege nu poate fi despot de unul singur , iata - in formula extinsa - camarila masonica
mijlocitoare a dezastrului romanesc de la 1907:
-

Principele domnitor Carol 1 de Hohenzollern si totodata primul mare boier al tarii intre anii
1866-1914

-

Capitanul de armata Ion Antonescu, viitorul maresal dictator din cel de-al doilea razboi
mondial, raspunzator direct pentru represaliile din Oltenia

-

Maresalul Ion Averescu, seful trupelor armate sub comanda caruia s-a infaptuit genocidul
la nivel national

-

Gheorghe Cantacuziono, seful guvernului conservator demisionat la 1907 datorita
evenimentelor de criza la care a condus aceasta guvernare

-

Dimitrie Sturza, seful guvernului liberal instaurat dupa inceperea razmeritei pentru a
combate criza in forta

-

I. C. Bratianu, noul ministru de interne care s-a ocupat personal, impreuna cu maresalul
Averescu, de planificarea inabusirii in sange a rascoalei

In acest context regalist-oligarhic, primul razboi mondial a fost un razboi militar de dimensiuni globale
inceput ca urmare a dorintei unor lideri conspirationisti de a rasturna vechea oranduire monarhica
(plamadita pe conspiratiile si abuzurile de tip medieval) in scopul instaurarii unei oranduiri noi, cu mult
mai utila procesului de globalizare tiranica (insumand politici si practici conspirative si abuzive cu mult
mai rafinate si mai ample). Motivul fabricat si folosit ca pretext aruncat populatiilor pentru legitimarea
conflagratiei? O altercatie finalizata cu o crima intre doua diviziuni conspirationiste rivale, eveniment
prezentat ca disturbant, destabilizator si mai ales inacceptabil pentru bunul mers al lucrurilor in Europa si
in lume. Faptul ca societati intregi au admis sa fie tarate in razboi doar pentru ca un duce, parte a unei
grupari conspirative, a fost asasinat de o grupare conspirativa adversa, arata imaturitatea societatilor
care subscriu la razboiul altora mai degraba decat a-si apara si imbunatati propria pace prin evitarea unor
conflagratii devastatoare.

CRONOLOGIA FAPTELOR
Evenimentele s-au desfasurat propriuzis astfel: pe 28 iunie 1914 este asasinat la Sarajevo arhiducele
austriac Franz Ferdinand, de catre o grupare apartinand societatii secrete Mana Neagra, ucigasul ducelui
fiind membru al lojii masonice Iobratim din Sarajevo; la 28 iulie 1914 Imperiul Austro-Ungar ataca Serbia;
la 30 iulie 1914, Rusia, sustinand Serbia, decreteaza mobilizare generala; in replica, Germania, aliata
Austro-Ungariei, declara, la 1 august 1914, razboi Rusiei si, o zi mai târziu, la 3 august 1914, Frantei; la 4
august 1914 Germania invadeaza Belgia, in timp ce Anglia si dominioanele sale intra in razboi cu
Germania pe 5 august 1914; la randul sau, imperiul Austro-Ungar declara razboi Rusiei la 6 august 1914,
iar Serbia Germaniei in aceeasi zi; Franta declara razboi Austro-Ungariei la 11 august 1914, urmata de
Anglia la 12 august 1914; la 23 august 1914, Japonia declara razboi Germaniei si prin acest act conflictul
european devine mondial. Turcia declara, la 12 noiembrie 1914, razboi Triplei Intelegeri formata din
Anglia, Franta si Rusia; la 23 mai 1915 Italia declara la randul sau razboi Austro-Ungariei; la 27 august
1916 Romania intra in razboi alaturi de Tripla Intelegere iar la 6 aprilie 1917 si SUA intra in razboi
impotriva blocului ofensiv: Austro-Ungaria, Germania si Turcia.
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Consecintele inrolarii populatiilor intr-un razboi militar cvasi-general pe baza unor pretentii emise de
niste structuri guvernamentale conform carora “tarile se ataca unele pe altele” (cand de fapt este vorba
de o lupta pentru retrasarea hartii lumii data intre niste conspirationisti care se folosesc de aportul
maselor pentru a infaptui acest lucru), a costat umanitatea 10.000.000 de vieti si distrugeri economice
incalculabile.
Progresul tehnologic care s-a produs odata cu revolutia industriala a secolului al XIX-lea se traduce prin
cresterea puterii distructive a tot felul de arme si prin diversificarea modalitatilor de atac aflate la
dispozitia generalilor epocii. Astfel, in Primul Razboi Mondial au loc primele bombardamente aeriene din
istorie, in jur de 5% din totalul victimelor de razboi fiind civili, in timp ce in Al Doilea Razboi Mondial
procentul acestora creste la 50%.
Ministrul de Externe austriac, contele Ottokar Czernin, prieten cu Franz Ferdinand, a revelat faptul ca
arhiducele ii vorbise cu 1 an inaintea declansarii Primului Razboi Mondial despre faptul ca francmasonii se
hotarasera sa-l asasineze ca parte a diversiunii ce ar urma sa legitimeze declansarea razboiului. Intrucat
Imperiul Austro-Ungar reprezenta o piedica importanta impotriva inceperii unui proces de re-organizare
a Europei intr-un super stat al tuturor statelor, se pare ca francmasonii Marelui Orient din Italia cerusera
inca dinainte de 1900 distrugerea lui. Planuri asemanatoare au tintit si statul german. La problema
vechilor oranduiri care se doreau inlocuite cu altele noi, se mai adauga situatia similara privitoare la
imperiul otoman, respectiv rus. Primul Razboi Mondial s-a dovedit a fi acea miscare anarhica europeana
dirijata de la cel mai inalt nivel care a reusit sa rupa vechea ordine, marcand destramarea definitiva a
sistemului monarhic pe continentul european si dincolo de el. Patru imperii au fost ingenuncheate ca
parte a diversiunii: German, Austro-Ungar, Otoman și Rus. Cele patru dinastii ale lor - Hohenzollern,
Habsburg, Osman și Romanov - cu radacini in perioada cruciadelor - au cazut definitiv dupa razboi.
In urma conflagratiei se retraseaza harta Europei, se incepe constructia de regimuri totalitare in locul
regimurilor monarhice si se infiinteza - la initiativa presedintelui american Woodrow Wilson (francmason)
- organizatia Liga Natiunilor (numita initial “Societatea Natiunilor”, in spiritul masonic al intemeietorilor
ei). Scopul oficial declarat: mentinerea pacii mondiale. In fapt, o prima incercare de centralizare a noilor
structuri de putere politica din Europa si din lume. Organizatia era condusa de masonul L. Boureois.
Sediul organizatiei se afla la Geneva, in Elvetia, paradisul fiscal al francmasonilor si fieful de la acea vreme
al Ordinului Illuminati.
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15. MASONERIA SI INCEPUTURILE COMUNISMULUI
Intre anii 1900 si 1902, 10.000 de persoane din Rusia
sunt selectate pentru a fi scolite in Statele Unite cu
privire la mecanismele doctrinei comuniste atribuite
oficial lui Karl Marx (francmason de grad 31). Neoficial,
comunismul era o creatie provenita din laboratoarele
cele mai intunecate ale francmasoneriei, la care se
lucrase aproape un secol. Misiunea grupului era sa se
intoarca in Rusia dupa programul de instruire, urmand
sa impuna doctrina ca politica de stat (supranumita
"bolsevism") prin actiuni teroriste (camuflate in miscari
asa zis revolutionare) care in final sa reuseasca
inlaturarea regimului tarist. Majoritatea resurselor
financiare pentru aceste activitati au fost asigurate de
miliardarul Jacob Schiff si de alti bancheri importanti
din SUA.
Tarul Rusiei de la acea vreme, a fost influentat in acordarea de permisiuni si libertati francmasoneriei
anti-regaliste de cativa conspiratori francmasoni care se numarau chiar printre prietenii apropiati ai
familiei regale. Dintre acestia, printul Alexandru Mihailovici si ducele Nicolae Nicolaevici. Tarul si-a format
o parere buna despre activitatile masonice din interiorul institutiei monarhice rusesti sub influenta
exercitata de acesti doi complotisti de grad inalt care urmareau detronarea si uciderea familiei dinastice.
Incepand din 1905, reprezentantii bolsevismului rusesc instruiti in Statele Unite au organizat un val de
atentate si de anarhie sociala pentru a prelua puterea in Rusia. Crimele revolutionare au fost coordonate
de unul dintre cei mai sangerosi masoni bolsevici, extremistul Leon Trotsky. Pana in 1908, miscarea
revolutionara condusa de Trotky sub atenta supervizare a liderilor francmasoni americani a comis 26.000
de tentative de asasinat, din care au reusit 6000 si au produs pagube alte 6500.
Dupa mai multe tentative nereusite de asasinare a tarului, activitatile de complot ale noii Masonerii isi
muta atentia pe declansarea primului razboi mondial, vazut ca unealta ideala de spargere a vechilor
oranduiri atat in Imperiul Rus, cat si in Imperiul Otoman, Austro-Ungar si in puternicul stat imperialist
german. In 1916 Trotsky studiaza “tactici revolutionare” intr-o loja tematica a Marelui Orient Francez.
Intre 1916 si 1917 a fost agent al Serviciului de Informatii din Austria iar intre 1917 si 1918 activeaza in
cadrul Serviciului de Informatii din Germania. Este facut membru al Ordinului masonic B’nai B’rith din
Statele Unite in 1918. Leon Trotky a fost si membru al Shriner Lodge, o grupare din care faceau parte
doar francmasoni cu grade de la 32 in sus. Trotky primeste gradul 33 in anul 1919 la Moscova, in perioada
vizitei unei delegatii a fratilor din strainatate.
Asasinarea lui Grigori Rasputin, calugarul cu puteri paranormale apropiat al familiei tarului a fost
planificata de Conventia Generala a Masonilor de la Bruxelles. Rasputin a dorit sa il impiedice pe tar sa
implice Rusia in primul razboi mondial, stiind ca influenta sa - ca si apropiat al familiei regale - asupra
treburilor de stat ale Rusiei s-ar fi pierdut odata cu dobandirea puterii de catre conspiratorii masoni
occidentali si, mai mult decat atat, insasi viata lui ar fi fost in mare pericol. Calugarul Rasputin nu s-a
inselat nici un moment asupra scenariului previzionat, caci pana la urma complotul impotriva lui a reusit,
iar tarul indoctrinat puternic de masonii din camarila regla (care l-au defaimat pe Rasputin prin toate
mijloacele, atat in timpul vietii cat si dupa) a decis sa nu-i aduca pe ucigasi in fata instantei, ci doar sa-i
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exileze fara a-i trage la raspundere. Criminalii natiunii ruse au intepretat gestul tarului ca pe un semn ca
omorul practicat in interiorul structurii monarhice este permis acum, de vreme ce el a fost privit cu
ingaduinta de catre insusi liderul monarhiei rusesti.
Tarul Nicolae al 2-lea a fost prevenit aproape continuu de
conspiratia Masoneriei anti-monarhice, fiind informat chiar si
despre numele membrilor sai, dar nu a intreprins nimic pentru a-i
opri. Dimpotriva, la inceputul anului 1917 a finantat comitetul
pentru industria razboiului, un cuib de vipere cu puternice radacini
masonice care urmarea sa preia puterea in Rusia prin metode care
foloseau primul razboi mondial ca instrument principal. Tarul este
fortat sa abdice la 2 martie 1917 in favoarea fratelui sau, sub
amenintarea cu moartea pentru el si familia lui. Dupa abdicare
este deportat sub escorta departe de centrul puterii. Este asasinat
impreuna cu toti membrii familiei dupa o detentie de un an intr-o
cladire insalubra din pustiul siberian. Asasinii au fost o grupare de
bolsevici condusa de francmasonul Vladimir Ilici Lenin. Au fost
ucisi: tarul Nicolae al II-lea, tarina Alexandra Feodorovna si copiii,
cele patru printese: Olga (22 ani), Tatiana (20 ani), Maria (18 ani),
Anastasia (16 ani) si tareviciul Alexei (14 ani), iar impreuna cu ei au
mai fost nimiciti patru dintre insotitorii familiei regale.
Din pacate, tarul Nicolae al 2-lea este cel mai bun exemplu despre cum le-a indus Masoneria persoanelor
mai slabe paralizia gandirii si ruperea de realitate, cu consecinte fatale asupra propriei lor vieti si a
rostului lor politic si public.
O delegatie a Crucii Rosii (fundatie masonica paravan pentru activitati conspirative de nivel international)
a calatorit din SUA in Rusia in August 1917 cu intentia de a discuta cu liderii bolsevici detaliile finale ale
preluarii puterii. Dintre membrii acestei delegatii, 4 erau medici iar ceilalti bancheri din New York.
Delegatia a fost condusa de presedintele Federal Reserve, William B. Thomson. A fost convenit
viramentul in mai multe transe a importante sume de bani care sa finanteze toate operatiunile necesare
instaurarii unui regim centralizat in Rusia, populat de persoanele agreate de finatatori, fara exceptie
francmasoni de rang inalt. S-au mai primit finantari de la bancheri straini activand in loji masonice din
Marea Britanie, Germania si Franta.
Liderul desemnat la “inscaunare” a fost Vladimir Ilici Lenin, conspirator bolsevic si francmason de grad
31 (Mare Inspector Inchizitor Comandor), membru a numeroase loji internationale: Art et Travaille, Nine
Sisters, Union de Belville. La scurta vreme dupa preluarea puterii in urma revolutiei si razboiului, mai
exact in 1918, bolsevicii si-au schimbat numele in “Partidul Comunist din toata Rusia”. Dupa aceasta data
au fost numiti, in general, "Partidul Comunist". Delegatiile internationale masonice au vizitat deseori
Rusia Sovietica pentru a discuta diverse probleme legate de putere cu Lenin, Trotsky, Buharin,
Lunacearski (anterior bolsevici, ulterior comunisti, si toti frati masoni).
Bolsevismul rusesc s-a raspandit si in tarile asiatice vecine, pana in 1930 sistemul administrativ al Chinei
si Mongoliei fiind rusificat iar familiile dinastice inlocuite cu lideri comunisti mai mult sau mai putin
recunoscuti de populatiile celor doua tari: in China functia prezindentiala e ocupata din Octombrie 1928
de Chiang Kai-Shek, criminal comunist de origine chineza format intensiv la Moscova, in timp ce, in
Mongolia, lider al statului devine in Noiembrie 1924 comunistul Peljidiin Genden.
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Conspirationistii la varf au considerat bolsevismul (devenit comunism) o
stiinta sociala pentru indoctrinarea extrema si controlul draconic al maselor.
Diferite alte denumiri pe care le-a primit aceasta doctrina in diferite timpuri
ale istoriei au fost: marxism (de la numele "intemeietorului", Karl Marx),
egalitarism, colectivism, anticapitalism, iar in functie de liderii vremii care au
promovat-o, au implementat-o si au vegheat la conservarea sa, doctrina s-a
numit: Leninism, Stalinism, Maoism, Ceausim. Pentru a putea fi prezenta si azi
fara a fi complet infierata de opozitia publica pe care crimele respectivelor regimuri au generat-o in
constiinta umanitatii, doctrina comunista este prezenta sub acoperamantul termenului generic de
SOCIALISM (un comunism asa zis moderat), reusind in felul acesta sa se mentina activa in sistemul politic
al tuturor statelor, neexistand actualmente tara in Europa care sa nu aiba in Parlament partide socialiste.
Important de mentionat sunt si RITUALURILE SATANICE ALE COMUNISTILOR. Francmasonii bolsevici
aveau nevoie de sacrificii umane in procesiunile de magie neagra menite sa le sustina sistemul demagog
si criminal. Dupa afirmatia lui Lenin insusi, acestia sacrificau regulat oameni ca ofranda pentru demonul
Molok pe care il venerau. CARE ERA CADRUL in care se organizau evenimentele si CUM SE INTAMPLAU
LUCRURILE? In cartierul general din Kiev al Securitatii – cunoscuta ca CEKA (Militia Secreta Sovietica) exista in 1920 o zona subterana in care se afla un bazin altadata plin cu apa si populat de carasi aurii.
Acest bazin fusese transformat intr-un recepient de colectare a sangelui provenit din sacrificii umane
realizate cel mai adesea prin atarnarea victimelor in carlige de vite, chiar deasupra bazinului. Unii dintre
cei sacrificati erau jupuiti de vii inainte de a fi lasati sa atarne pentru a li se scurge sangele. In jur existau
mai multe vase cu alcool in care erau pastrate capetele unora dintre victime. Descrierea ritualurilor
apartine lui Alexei Siroparev si poate fi gasita in cartea “Inchisoarea Poporului”, Moscova, 2001.
Liderii tuturor miscarilor asa zis revolutionare de amploare din epoca moderna au avut o mentalitate
comunista, au apartinut lojilor francmasonice si au fost satanisti practicanti: Karl Marx, Leon Trotzky, Ilici
Lenin, Iosif Stalin, Simon Bolivar (Amercia de Sud), Fidel Castro (Cuba), Pol Pot (Cambodgia), Mao Zedong
(China) si lista e lunga. Stalin si Mao au fost cei mai odiosi criminali ai tuturor timpurilor. In regimul Stalin
au fost omorati 50 de milioane de oameni, in timp ce regimul Mao a decimat 80 de milioane.
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Deoarece comunistii au reprezentat diviziunea extrema a Francmasoneriei mondiale, special creata
pentru a prelua controlul societatilor bolsevizate cu o mana de fier, structurile comuniste s-au izolat
treptat de cea mai mare parte a grupurilor francmasonice pentru a-si conserva puterea fara a fi expuse
direct conspiratiilor lojilor din care chiar ele se nascusera.
Cand francmasonul Bela Kun a proclamat la 20 martie 1919 Republica Ungaria cu dictatura
proletariatului ca sistem politic, a semnat un decret pentru dizolvarea lojilor masonice. A facut exact ca
ceilalti conducatori din lojile comuniste, unde cele mai multe grupuri masonice au fost inchise pentru a
nu fi folosite intr-o contrarevolutie.
Francmasoneria a fost declarata oficial ilegala in Ungaria in 1920, cand amiralul Miklos Horthy a ajuns la
putere. Stalin a ordonat de asemenea interzicerea ei in Rusia, fiindca lojile sunt “un loc de intalnire
pentru pentru dusmanii republicii, adepti ai imperialismului occidental”. Incepand cu anul 1926, Stalin a
executat in mod sistematic francmasoni, caci nu avea incredere in acesti conspiratori de la care chiar el
invatase meseria conspiratiei si a tiraniei. Fusese o vreme cand servisera scopului sau. Acum, dupa
parerea lui, nu mai era nevoie de ei. Francmasonii au fost loviti de politica promovata de Stalin si au
suferit abuzuri extreme din partea unui regim de teroare pentru instaurarea caruia chiar ei se
preocupasera timp indelungat. Sa nu uitam ca cele mai groaznice inchisori si regimuri de oprimare din
puscariile comuniste au fost pe sectorul dizidentilor politici, acel sector in care erau concentrate
persoanele apartinatoare altor factiuni ale structurilor de putere sau simpatizante ale acestora, prin
urmare cazute in dizgratia si oprobiul factiunii comuniste. Metodele de tortura inimaginabile din lagarele
de exterminare ale comunistilor aplicate pana la dezumanizare si anihilare detinutilor politici, reflecta
natura profund satanica a piramidei puterii, evidentiabila fara echivoc la nivelul sub-structurilor sale.
Interventiile in forta au fost permise chiar de la varful piramidei masonice mondiale de care acesti lideri
comunisti apartineau fara exceptie. Blocul comunist era o constructie mult prea importanta in planul
elitei globaliste pentru a risca decimarea inainte de a fi apucat sa-si joace rolul. In plus, de-a lungul
istoriei, asistam la purificari periodice ale structurilor conspirative (exterminarea Cavalerilor Templieri de
catre Filip cel Frumos cu acceptul Romei constituie un bun exemplu), fiind perioade in care se doreste ca
doar indivizii cei mai folositori, mai rai, mai abili si mai eficienti sa ramana in picioare. Sa nu uitam ca
epurarile operate in randul populatiilor lumii de marii dictatori si acolitii lor sunt o reflexie a modelelor si
metodelor folosite chiar in interiorul institutiei din care acestia fac parte si ale carei unelte sunt,
francmasoneria mondiala. Atata timp cat politicile si practicile utilizate in cadrul organizatiei servesc
scopurilor organismului francmasonic international, repercursiunile la nivel de membru apartinator nu
conteaza si nu sunt luate in considerare.
O reiterare a practicilor satanice din regimurile comuniste de inceput se intampla azi in inchisorile
secrete ale CIA-ului (de mai multe ori implicate in scandaluri intens mediatizate despre torturarea
detinutilor) sau in scolile secrete ale Securitatii din Romania. Conform declaratiilor procurorului
Alexandru Pantea citat de Romania Libera, la Scoala Securitatii de la Bran, judetul Brasov, tinerii procurori
erau invatati pe vremea regimului Ceausescu sa fabrice probe, sa santajeze, sa ancheteze, sa admita si sa
practice torturarea si exterminarea detinutilor. Lectiile erau predate de generali de Securitate si de
Militie, precum si de procurori de la Procuratura Generala a Romaniei. Pantea mai spune ca, dupa 1989,
in functiile de conducere ale procuraturilor au ajuns absolventi ai scolii de la Bran - care implicit au dus
mai departe modelele si metodele de lucru. Acum, aceasta scoala este a Serviciului Roman de Informatii
(SRI), ce refuza sa faca publica lista personalitatilor politice si publice care s-au format in sinistra
institutie.
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La vedere si fara perdea (pentru cine se intereseaza), in anul 2017 regimul comunist francmasonic din
Coreea de Nord practica adevarate ritualuri ale torturii si mortii in inchisorile politice pe care le
administreaza pe tot cuprinsul tarii, urmand o traditie criminala veche de zeci de ani. Actualmente
130.000 de detinuti acuzati ca au emis obiectii sau atitudini nepotrivite contra regimului dictatorial, zac
pana la moarte impreuna cu membrii familiilor lor pe 3 generatii intr-unul din cele peste 20 de lagare de
exterminare (Gulag) de pe teritoriul nord-corean.

In aceste centre masonice de detentie prizonierii sunt obligati sa suporte cele mai monsturoase abuzuri:
acte de MANIPULARE (oamenilor inchisi aici li se repeta intr-una ca viata lor valoreaza cat a unor larve,
gandaci, microbi), POSESIVITATE (personalul inchisorilor se considera cu drept de viata si de moarte
asupra detinutilor), AGRESIVITATE (prizonierii sunt macelariti de vii, incetul cu incetul), toate ororile fiind
practic savarsite de o structura piramidala demonica mandatand de la cel mai inalt nivel al sau abuzurile
de neimaginat de pe nivelul cel mai de jos. In relatie cu logistica piramidei puterii, lagarele de exterminare
au reprezentat intotdeauna treapta bazala pe care se formeaza - prin asuprirea extrema a prizonierilor uneltele elementare ale raului, oamenii-ciocan, orcile asasine, soldatii fara minte, fara sentimente si fara
optiuni de viata, educati doar in cultul violentei extreme si al terorii minutios exersate pe victimele
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folosite ca material didactic. Teroare pe care, ulterior, cei care ii comanda si ii controleaza o utilizeaza
pentru a impune scopurile si regulile organizatiei, practic stiinta raului, atat printre membrii piramidei
satanice, cat si in randul populatiilor tiranizabile.
Si alti dictatori comunisti s-au opus Francmasoneriei pana la un punct, chiar daca proveneau din
structuri masonice, convinsi fiind ca uneltirile si actiunile nenumaratelor loji reprezinta un dusman foarte
puternic si periculos pentru structura pe care o controlau. Francmasoneria a fost interzisa in Turcia de
presedintele Mustafa Kemal Ataturk in 1935, desi el insusi era francmason. In Austria fascista,
Francmasoneria a fost interzisa in 1938 iar cei mai multi masoni au fost trimisi in lagare de concentrare.
Acelasi lucru s-a petrecut si in Cehoslovacia un an mai tarziu.
Dupa proclamarea Republicii Populare Chineze, unele loji au fost inchise ori decimate, altele si-au
continuat activitatea. Multe dintre acestea s-au mutat la Hong Kong din motive de siguranta. In
Portugalia, toate activitatile masonice au fost interzise intre 1931 si 1970, prin decretul primului ministru
portughez Antonio de Oliveira. In Spania generalul Miguel Primo de Rivera si generalul Francisco Franco
(seful statului spaniol) au interzis francmasoneria prin lege intre anii 1925-1975. In Coreea de Nord, in cel
mai cinic mod, Francmasoneria este si azi interzisa oficial, ca si in Iran.
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16. AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (1939-1945)
RATIUNI PRELIMINARE SI CONTEXT
INTERNATIONAL
Dupa ce o intreaga Europa s-a trezit
buimacita si devastata din prima conflagratie
mondiala si dupa ce harta Europei a fost
retrasata, au inceput uneltirile pentru
continuarea planului de instaurare a unei
puteri centralizate recunoscuta de populatiile
continentale. Era important ca populatiile sa
accepte progresiv pasii catre o dictatura de o
amploare cat mai mare. Unificarea sub o
unica putere nu are valoare atata timp cat
oamenii liberi nu isi vand propria libertate pe
tot felul de “oferte” iluzorii si fara
importanta, de care mai apoi complotistii se
folosesc pentru a-si legitima crimele si
abuzurile.
Continuarea fireasca a primului razboi
mondial era, conform reprezentantului
ordinului Illuminati John D. Rockefeller,
slabirea puterii Frantei pe scena jocurilor
pentru suprematie din Europa. Franta era o
tara puternica ce obtinuse in urma tratatului
de pace de la Versailles de dupa primul razboi
mondial teritorii si sume importante de bani din partea Germaniei, industrie strategica, avea totodata
coloniile sale praduitoare in Nordul Africii si in zone insulare din Atlantic si Pacific. Pentru a destructura
conglomeratul de putere francez, finantatorii americani francmasoni decid sa se foloseasca de o revolutie
bolsevica avand drept scop expansionarea regimului comunist (conceput si controlat de ei) cat mai mult
in Europa. Iar locul pe care il gasesc cel mai potrivit pentru initierea unei astfel de miscari este chiar
Germania, devastata de consecintele tratatului de pace care ii rapise teritorii strategice si o lasase
falimentara prin datoriile uriase de razboi.
Pierderile teritoriale ale Germaniei dupa primul razboi mondial se cuantificau in industrie, populatie si
intindere: Alsacia si Lorena (14.522 km², 1.815.000 locuitori), nordul provinciei Schleswig (4000 km²),
regiuni vaste din Campia Poloniei (53.800 km² cu 4.224.000 locuitori), zona Hulczyn din Silezia Superioara
(333 km² și 49.000 locuitori), estul Sileziei Superioare (3.214 km² cu 965.000 locuitori), orasele Eupen și
Malmedy, zona Soldau incluzand calea ferata pe ruta Varsovia-Gdansk. Nemultumirea populara masiva
din Germania pe fondul acestei dezmembrari si falimetari era terenul fertil pentru inceperea unei miscari
revolutionare bolsevice de proportii.
Pe o pelicula filmata in februarie 1919 intr-un grup de ofiteri, poate fi vazut caporalul Adolf Hitler cu o
banderola care avea culoarea simbolica rosie a comunistilor la funerariile masonului socialist evreu, Kurt
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Eisner. Eisner a facut parte din aceeasi loja masonica din care facea parte si Lenin – Art et Travaille. Insa el
a fost si membru al lojii “Lumina ce rasare pe Isar” si al ordinului B’nai B’rith.
La putin timp dupa primul razboi mondial, Max Levien (mason rus nascut in 1885 la Moscova si autor a
mai multor asasinate in masa) devine lider al Ligii Spartacus si pune bazele unui partid comunist la
Munchen. El urmareste sa extermine cat mai multi apartinatori ai miscarilor nationaliste germane. Liderii
Ligii Spartacus aveau conexiuni cu Ordinul Illuminati. Masonii comunisti ai lui Levien au reusit in luna mai
1919 sa proclame Republica Sovietica Munchen iar mai apoi chiar Republica Sovietica Bavaria. Liderii
acestor republici apartineau cu totii lojii masonice nr. 11 Elf. Cei mai multi dintre ei venisera din Rusia in
Bavaria dupa ce luasera parte la teroarea revolutionara bolsevica din 1905-1907. Unul dintre acestia,
Tobias Axelrod – francmason de gradul 33 si membru Illuminati – se “inscauneaza” comisar al poporului
pentru afaceri. De pe aceasta functie anuleaza imediat toate reformele economice care fusesera incepute
in Germania de catre Ministrul de Finante Silvio Gesell, care dorea o economie fara capitaluri false,
neumflata din hartii "cu valoare" care nu sunt sustinute de bunuri si servicii reale sau din dobanzi impuse
fortat si neverosimil de capitalistii vremii. Lucrurile au degenerat in crime oribile savarsite de soldati ai
Armatei Rosii pe strazile orasului Munchen.
La data de 1 Mai 1919, isi fac aparitia in Munchen trupele Armatei Albe, denumire generica data tuturor
fortelor armate de proveninenta voluntara din toate tarile care au luptat impotriva invaziei comuniste.
Armatele Albe erau finantate de ramasitele institutiilor monarhice din Europa. Trupele Albe inconjoara
Munchen-ul si reusesc sa ii inlature pe comunistii masoni, fapt pe care membrii fratiei Illuminati l-au
considerat un mare esec. O parte din lideri sunt arestati, condamnati la moarte si executati, exceptie
facand Max Levien insusi, care a reusit sa scape fugind mai intai la Viena iar mai apoi in Rusia Sovietica,
unde a devenit membru activ al Comintern si membru al Comitetului Executiv Central.
COMINTERNUL, structura cunoscuta si ca
Internationala Comunista a III-a, a fost o organizatie
comunista fondata în 1919 de Lenin si de Partidul
Comunist Bolsevic Rus, avand drept scop lupta prin
toate mijloacele posibile, atat ideologice cat si
economice sau politice, pentru rasturnarea
burgheziei si pentru formarea unei republici
sovietice internationale, ca un stadiu de tranzitie
catre abolirea definitiva a statelor.
In septembrie 1919, Hitler - care visa la un rol de
lider in Germania interbelica - devine membru al
unui mic partid, numit Partidul Muncitorilor
Germani din Munchen. In aceasta perioada si-a
imbunatatit cunostintele in domeniul strategiei
militare. La inceputul anului 1920, Hitler a preluat
functia de propaganda in cadrul partidului.
Miscarea muncitoreasca a inceput sa creasca rapid. Hitler s-a folosit cu multa iscusinta de nemultumirea
maselor fata de conditiile sociale. In acelasi an, la data de 1 aprilie, miscarea primeste deja noul sau
nume: Partidul National Socialist Muncitoresc German. In vara lui 1921, Hitler devine liderul oficial al
partidului.
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In noiembrie 1922, Ambasada Americana din Berlin il trimite pe capitanul Smith Truman la Munchen
pentru a obtine informatii despre Adolf Hitler si despre Partidul National Socialist pe care il conduce.
La inceputul anului 1923, Lenin si presedintele Cominternului, Grigori Zinoviev, decid ca in Germania
climatul este potrivit pentru o noua tentativa revolutionara bolsevica. Toti comunistii masoni erau oficial
de parere ca Germania reprezinta un teren propice pentru o revolutie bolsevica mondiala si decid sa
foloseasca pe post de angrenaj nemultumirea populatiei germane. Cominternul si Red Aid (organizatia
comunista echivalenta a organizatiei masonice capitaliste Crucea Rosie) au incercat prin toate mijloacele
sa introduca acest plan in Germania. In zorii zilei de 22 octombrie 1923, Hamburgul, Berlinul si alte orase
mari din Germania urmau sa intre pe mainile bolsevicilor. Operatiunile premergatoare au fost conduse de
francmasonii Karl Radek (membru al Delegatiei Sovietice pentru Afaceri la Berlin), Bela Kun (politician
maghiar comunist provenit dintr-o familie de evrei care a condus in anul 1919 revolutia bolsevica din
Ungaria) si Josef Unschlicht (membru al serviciului de securitate Ceka si al serviciului militar de informatii
de la Moscova). Functionarii comunisti germani au considerat insa ca pregatirile nu sunt suficiente pentru
o actiune atat de ampla si au dorit sa amane asa zisa revolutie pentru o perioada de 3 luni. Numai ca ei au
uitat sa il informeze despre contramandare pe liderul terorist din Hamburg - Ernst Thalmann - care
impreuna cu 300 de revolutionari bolsevici a incercat sa initieze lovitura de stat la ora 5 dimineata. Peste
2 zile toti teroristii din Hamburg erau infranti.
Hitler a profitat de climatul de confuzie si anarhie creat in Germania pe fondul tentativei nereusite a
factiunii comuniste rusesti de a prelua puterea si a organizat el insusi o lovitura de stat putin mai tarziu,
pe 8 noiembrie, urmarind preluarea puterii de catre Partidul National Socialist Muncitoresc. Actiunea a
ramas cunoscuta in istorie drept “Puciul de la berarie”. Puciul s-a dovedit o tentativa esuata de lovitura
de stat, tentativa prin care tanarul Adolf Hitler, impreuna cu generalul Erich Ludendorff, precum si alti
lideri ai organizatiei Kampfbund au incercat sa ajunga la putere in München - Bavaria - Germania. Adunati
cu totii intr-un local bavarez, complotistii si-au declarat intentiile in fata unei multimi de 3000 de partizani
ai lor. Spre seara, cladirea a fost inconjurata de armata de stat si, in momentul in care Hitler a inceput sa
strige ca guvernul de la Berlin a fost demis si ca el va forma un nou guvern avand sprijinul armatei si al
politiei, s-a pornit imediat un puternic schimb de focuri.
Hitler a fost arestat si judecat in cadrul unui proces public care s-a transformat, datorita abilitatilor sale
oratorice, intr-o victorie ideologica. Numele lui s-a aflat pe prima pagina a ziarelor din intreaga lume, fapt
care a contribuit la eliberarea din inchisoare dupa numai 9 luni, desi fusese condamnat la 5 ani. In timpul
detentiei, Hitler a dictat manifestul sau politic Mein Kampf, a carui prima parte a fost publicata in 1925,
iar a doua parte in anul 1927. Mein Kampf i-a adus lui Hitler un profit de 50.000 de marci pana in anul
1930, iar de-a lungul vietii sale suma a depasit un milion de marci.
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MEIN KAMPF (Lupta mea)
» Fragment din Mein Kampf..
Viata germana trebuie curatata de toate elementele straine care
deformeaza adevaratul spirit german. Guvernul trebuie sa fie in mainile
germanilor si sa aiba un singur scop: sa elibereze Germania de sclavia din
prezent. Aceasta se poate face insufland germanilor respectul de sine pe
care l-au pierdut si credinta in propriile lor puteri.
COMENTARIU..
Se pune intrebarea legitima: ce implica presupusa "curatare"? Si ce
inseamna "adevaratul spirit german" sau "a insufla respectul"? Fara o
explicitare clara a termenilor, textul instiga la demersuri si actiuni
extremiste si criminale.
» Fragment din Mein Kampf..
Sunt preocupat de evrei atata timp cat obstructioneaza realizarea Reichului (imperiului) german ideal. Dar nu voi aproba actiuni de violenta, nici macar impotriva evreilor. Nu am
facut-o niciodata. Noi am iesit tapii ispasitori pentru actiunile de violenta ale comunistilor, nu ei. Evreilor
nu ar trebui sa le fie teama de noi atat timp cat nu se amesteca printre noi. Asta trebuie sa invete ei - si
cred ca au inceput sa invete foarte repede acest lucru de la ultimele alegeri.
COMENTARIU..
Istoria a dovedit ca minciuna e piatra de temelie a Francmasoneriei mondiale iar Hitler nu face exceptie.
Cumintenia e de forma, crima este un fapt.
» Fragment din Mein Kampf..
Ce bafta pe conducatori ca oamenii nu gandesc!
COMENTARIU..
Ideologia demagogului - care poate sa minta in voie atata timp cat nu este depistat - face parte din
politica de stat a lui Hitler.
» Fragment din Mein Kampf..
O alianta ale carei obiective nu cuprind si perspectiva unui razboi este lipsita de sens si valoare.
COMENTARIU..
Principiile de Cale Negativa care includ invazia, sclavizarea si sacrificiul de sange stau la baza tuturor
structurilor imperialiste.
» Fragment din Mein Kampf..
Un stat care, intr-o epoca a contaminarii raselor, vegheaza posesiv la conservarea celor mai bune
elemente ale sale, trebuie sa devina intr-o zi stapanul Pamantului.
COMENTARIU..
Ideologia Ku Klux Klan reiterata si servita ca ratiune a purificarii etnice la scara mondiala este parte din
ideologia nazista.
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» Fragment din Mein Kampf..
Lupta impotriva bolsevismului mondial evreiesc impune o atitudine clara fata de Rusia sovietica. Diavolul
nu poate fi alungat de Belzebut.
COMENTARIU..
Desi pozeaza in mare salvator, Hitler consemneaza natura diabolica a celor care folosesc exact metodele
lui pentru a-si asigura suprematia pe scena politica a lumii. Concluzia este evidenta.
» Fragment din Mein Kampf..
Scopul propagandei nu este, de exemplu, sa dozeze dreptatea diverselor partide, ci sa o sublinieze exclusiv
pe cea a partidului pe care il reprezinta.
COMENTARIU..
Mentalitate de CLAN - principiu totalitarist clasic al dictatorilor din toate timpurile.
» Fragment din Mein Kampf..
Cunosc oameni care "citesc" la nesfarsit, carte dupa carte, slova cu slova, si pe care totusi nu i-as numi
"cititi". E adevarat, au un bagaj mare de "cunostinte", dar mintea lor nu e capabila sa organizeze si sa
inregistreze materialul pe care l-au acumulat. Le lipseste arta de a deosebi intr-o carte lucrurile necesare
de cele fara de valoare, de a le retine pe primele pentru totdeauna si, daca se poate, de a nici nu le vedea
pe celelalte.
COMENTARIU..
Aceasta observatie pertinenta a liderului nazist arata ca era un bun cunoscator al psihologiei umane, de
care se folosea cu dibacie.
» Fragment din Mein Kampf..
Daca doriti simpatia maselor, trebuie sa le spuneti lucrurile cele mai stupide si mai gogonate.
COMENTARIU..
Desi surprinde un adevar valabil si azi, Hitler se contrazice ideologic: pe de-o parte se considera salvatorul
rasei germane, pe de alta parte este cel mai vehement detractor al ei. Pe de-o parte vede rasa germana
ca fiind superioara celorlalte, pe de alta parte o desconsidera si o dispretuieste.
» Fragment din Mein Kampf..
Cel puternic trebuie sa domine si sa nu se amestece cu cel slab, ceea ce ar insemna sacrificiul propriei
naturi inzestrate. Numai cel nascut slabanog se poate uita la acest principiu ca fiind crud, si daca face
asta este pur si simplu pentru ca are un caracter debil si o minte ingusta; deoarece daca o astfel de lege
nu conduce procesul evolutiei, atunci dezvoltarea unei vieti organice superioare nu ar fi deloc de
conceput.
COMENTARIU..
Principiu clar de Cale Negativa: desconsiderarea totala a compasiunii, calitate pe care francmasoneria o
eticheteaza drept boala tocmai pentru ca SATANISMUL este fix LIPSA ORICAREI FORME DE COMPASIUNE.
» Fragment din Mein Kampf..
Masele sunt feminine si stupide! Cine nu intelege psihologia feminina a maselor, a multimii, niciodata nu
va obtine efectul necesar. Daca vorbesti cu femeia cum trebuie, atunci ea se va sacrifica pentru tine.
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Multimea este ca o nevasta proasta!
COMENTARIU..
Misoginism este putin spus. Desconsiderarea totala a principiului feminin e o trasatura definitorie a
francmasoneriei, atat de bine intruchipata de Hitler.
» Fragment din Mein Kampf..
Pacea eterna nu va dainui pe Pamant decat atunci cand ultimul om il va ucide pe penultimul.
COMENTARIU..
Pentru Hilter, imperiul francmasonic imaginat de el este un taram al eternei lupte pe viata si pe moarte a
tuturor cu toti ceilalti, lupta care nu se va termina decat atunci cand oamenii se vor ucide pana la ultimul.
» Fragment din Mein Kampf..
Tradatorii trebuiesc exterminati, la fel si urmasii lor. Nimic, absolut nimic nu trebuie sa mai ramana din
lepadaturile astea!
COMENTARIU..
In lumea liderului nazist, neascultarea de stapan e cel mai mare pacat imaginabil.
» Fragment din Mein Kampf..
Cine intra in cancelaria Reichului trebuie sa aiba senzatia ca se afla in fata stapanilor lumii, si numai
drumul parcurs pana aici, pe strazile largi, pe sub arcul triumfal, pe langa Forumul Soldatului si pana in
Piata Poporului, ar trebui sa-i taie rasuflarea.
COMENTARIU..
Cultul liderului suprem la nazisti. Nici o deosebire fata de cel de la comunisti.
» Fragment din Mein Kampf..
Probabil nimeni niciodata nu se va mai bucura de increderea intregii Germanii in aceeasi masura ca mine.
Probabil ca niciodata nu va mai fi un om cu mai multa autoritate. De aceea, existenta mea este un factor
de mare valoare.
COMENTARIU..
Viziunea mesianica asupra lor insisi ii caracterizeaza pe mai toti liderii de cale intunecata.
» Fragment din Mein Kampf..
Ce ziceti de comunistii din Rusia? Desi procentul lor din intreaga populatie este mai mic decat cel al
evreilor de aici, ei controleaza tara.
COMENTARIU..
Tirania bolsevica a grupurilor conspirative din Rusia contra unui popor in totala necunostinta de cauza
despre ce i se intampla este un model pentru Hitler.
» Fragment din Mein Kampf..
Inca se mai crede ca progresul uman, oricat ar fi de neinsemnat, provine din mintea majoritatii si nu din
capul unui om.
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COMENTARIU..
Structura sociala imperialista este intotdeauna o piramida a puterii avand la varf un centru de comanda si
control care dicteaza si dispune in mod dictatorial si discretionar, asumandu-si in acelasi timp toate
meritele celor care muncesc cu adevarat. Totul trebuie aprobat "de sus" si atribuit "celor de sus".
» Fragment din Mein Kampf..
Sarcina propagandei consta in incercarea de a impune o doctrina asupra intregului popor.
COMENTARIU..
Ori de cate ori ajungi sa te regasesti de partea unei majoritati, e timpul sa te opresti si sa reflectezi!
Propaganda lucreaza!
» Fragment din Mein Kampf..
Daca pot trimite floarea natiunii germane in iadul razboiului fara nici cea mai mica remuscare, atunci cu
siguranta am dreptul de a elimina milioane de oameni din rase inferioare care se inmultesc ca parazitii.
COMENTARIU..
Francmasoneria se considera cu drept de viata si de moarte asupra oricui ii ia in serios pretentiile,
adoptandu-le fara discernamant.
» Fragment din Mein Kampf..
Conducatorul mongol Gingis-Han a omorat milioane de femei si copii din propria lui vointa si fara mustrari
de constiinta. Istoria vede in el doar un mare intemeietor de state. Ce crede despre mine debila civilizatie
occidentala nu ma intereseaza.
COMENTARIU..
Venerarea mortii este prezenta in toate doctrinele de origine masonica: nazism, capitalism, comunism,
sionism si in orice alta forma de imperialism.
Un ultim extras..
» Fragment din Mein Kampf..
Din punct de vedere pur militar, conditiile ar fi de-a dreptul catastrofale in cazul unui razboi purtat de
Germania si Rusia impotriva Europei occidentale si probabil impotriva intregii lumi.
COMENTARIU..
Daca Germania constituita pe principii totalitariste asemanatoare comunismului rusesc urma sa inceapa o
lupta de cucerire a Europei, eventuala unificare la un moment dat cu Rusia intr-un imperiu comun
reprezenta o perspectiva deloc de neglijat pe agenda oricarui adept al planului de globalizare tiranica.
Mein Kampf a fost tradus initial in limba rusa si publicat intr-o editie limitata pentru Comitetul Central de
la Moscova in anul 1928. Stalin a inceput sa il admire pe Hitler si a decis sa ii sustina ascensiunea catre
putere. De asemenea, bancherii de pe Wall Street au inceput sa-l considere o figura promitatoare pentru
intrigile globaliste, astfel ca decid sa parieze pe Adolf Hitler pentru a provoca haosul in Europa. Drept
urmare trimit un curier cu statut diplomatic in Germania pentru a-l contacta.
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FINANTAREA SI ORCHESTRAREA DIN UMBRA A RAZBOIULUI
Intelegerea dintre Hitler si bancherii
americani este parafata in iunie 1929.
Dintre magnatii de pe Wall Street
participanti la intalnire amintim: John D.
Rockefeller, J. H. Carter (din partea
Bancii Statului New York si al trustului
bancar Guaranty Trust Company),
Randolph Hearst (mogul al trustului
american de presa Consolidated
Publications) si insusi presedintele SUA la
acea vreme, Clark Hoover. Aceste
informatii sunt mentionate de profesorul
de stiinte economice Antony Sutton in
cartea sa “Wall Street and the rise of
Hitler” (Anglia, 1976).
Ulterior acestei intelegeri, fondurile au continuat sa curga. Prescott Bush (tatal presedintelui George
Bush Senior si membru Skull & Bones) l-a sprijinit pe Hitler cu 100 de milioane de dolari intre anii 19261942 prin intermediul bancii din New York, Harris & Brothers. Compania Shell (o companie angloolandeza de combustibili fosili care in prezent activeaza la nivel mondial si are o cifra de afaceri de 460 de
miliarde de dolari) i-a virat lui Hitler aproximativ 30 de milioane de lire sterline pana in anul 1931.
Compania Ford (a francmasonului Henry Ford) primeste multumiri prin scrisori oficiale din partea lui
Hitler pentru contributiile generoase facute in sprijinul nazistilor.
Conform informatiilor centralizate de Stalin dupa terminarea razboiului, 40.000 de companii detinute
de masoni au finantat consolidarea masinariei de razboi germane chiar si dupa 1938. Finantarea nu s-a
limitat doar la costurile trupelor si echipamentelor, ci a inclus si costurile propagandei.
Spre exemplu, mogulul presei americane Randolph Hearst a manifestat un mare interes in publicatiile
controlate de el pentru Partidul Nazist si pentru liderul sau, Adolf Hitler. New York Times se refera
favorabil la discursurile lui Hitler, iar Harvard University publica un studiu lung despre nazism. Harold
Rothermere, magnatul presei britanice, se alatura si el propagandei naziste. The Magazine publica un
articol in care Hitler este omagiat, fiind numit "Mesia al Germaniei". In anul 1938 Time Magazine il
desemneaza pe Hitler drept “Omul Anului” datorita eforturilor de mentinere a pacii in lume.
In paralel, Rockefeller Jr. foloseste cunoscuta agentie de publicitate Ivy Lee & T. J. Ross din New York
pentru a crea o imagine pozitiva pentru bolsevici, care trebuiau priviti ca niste idealisti naivi si umanisti
milostivi. Aceeasi agentie compileaza pamfletul insidios de propaganda “URSS - o enigma”. In 1927 Ivy
calatoreste in Uniunea Sovietica, fiind chemat de Stalin pentru a discuta despre propaganda comunista
din Vest. In acelasi timp el este insarcinat de superiorii sai americani sa profite de vizita pentru a
perfectiona metodele de manipulare psihologica ale ideologilor sovietici. Ziarul Time il desemneaza in
1939 pe Stalin “Omul Anului” (titlu decernat imediat dupa exterminarile masive din 1938-1939). Aceeasi
“onoare” ii este acordata de Times in 1987 si francmasonului Mihail Gorbaciov, dupa ce acesta promite ca
va extermina poporul afgan.
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Cetatenii Germaniei naziste de dinainte de razboi erau organizati intr-un singur organism colectiv.
Comunistii din tarile Europei de Est au folosit acelasi sistem dupa razboi. Hitler a invatat multe de la Lenin
si de la comunistii masoni bolsevici, in admiratia carora fusese inca de la inceputul carierei sale. Acesta
este unul dintre motivele pentru care institutia criminala nazista SS a inceput sa combine controlul
centralizat al economiei cu sistemul lagarelor de concentrare. Socialismul Hitlerist avea acelasi caracter ca
cel al comunismului Leninist. Un socialist din Germania nazista trebuia sa-si cedeze propria individualitate
organismului colectiv si obiectivelor sale, identic intamplandu-se in cazul unui comunist din Rusia
sovietica. In 1928 Hitler tine un discurs (prin intermediul Zentral Sprechabend) catre grupurile din
Munchen, in care afirma: "Suntem acuzati ca folosim metode marxiste in Berlin. Bineinteles ca folosim
metode de actiune marxiste! Aceste metode sunt pur si simplu cele mai bune si singurele corecte daca
dorim sa castigam masele. Trebuie doar sa ne perfectionam putin in ceea ce priveste tactica lor!"
(jurnalistul Konrad Heiden despre Adolph Hitler, Zurich, 1936).
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Fiindca pozitia Germaniei se inrautateste prin exploatarea fara mila de catre Franta si Belgia ca urmare a
prevederilor tratatului de la Versailles, autoritatile din cele doua tari ne dand dovada de nici un pic de
clementa in jefuirea economiei germane, “salvatorii” de pe Wall Street intervin din nou si garanteaza
suplimentar Germaniei lui Hitler un imprumut de 800 de milioane de dolari. Banii sunt folositi pentru a
construi corporatia gigant I. G. Farben, controlata de clanul Rothschild. Trustul I.G. Farben a produs
impreuna cu o alta companie finantata de bancherii masoni americani (Vereinigte Stahlwerke) 95% din
explozibilii utilizati de nazisti in timpul razboiului.
I. G. Farben s-a
dezvoltat ulterior,
devenind unul dintre
liderii mondiali din
industria chimica,
fabricand orice, de la
arme pana la
medicamente.
Conducerea companiei
era formata in
intregime din
francmasoni. Aceasta
companie a lansat in
timpul celui de-al
Doilea Razboi Mondial
planul de a florura apa
potabila, diferitele
produse alimentare si
pe cele cosmetice (cum este pasta de dinti), deoarece s-a descoperit ca florul producea o usoara
deteriorare a unei regiuni de la baza creierului cunoscuta drept glanda Pineala. Aceasta deteriorare avea
un efect important pentru interesele de control si dominatie asupra maselor: era mai greu pentru
persoana afectata sa se mobilizeze pentru a-si apara valorile, individualitatea si libertatea, devenind in
schimb mult mai docila si mai supusa fata de autoritati, fata de propaganda. Fluorul afecteaza capacitatea
individului de a face corelatii si scade nivelul inteligentei, afectand celulele creierului.
I. G. Farben a inceput sa-l sprijine oficial pe Hitler in 1931. I. G. Farben a sprijinit, de asemenea, si
gruparea SS a lui Himler (criminal de razboi nazist si colaborator apropiat al lui Adolf Hitler). Acelasi lucru
l-au facut companiile americane ITT si General Motors. La randul ei, Deutsche Bank a recunoscut recent
ca a finatat lagarul de concentrare de la Auschwitz. Cei de la I. G. Farben foloseau lagarul de la Auschwitz
pentru a-si testa medicamentele si alte inventii pe oamenii inchisi acolo. Experimentele erau conduse de
doctorul francmason Josef Mengele, un tortionar in halat alb care a distrus vieti nenumarate la Auschwitz
in numele unor proceduri semanand mai degraba a sacrificii umane rituale decat a orice fel de act
medical.
Fiindca apartineau unor investitori americani, fabricile I. G. Farben din Hanovra si Koln au fost complet
ocolite de bombardamentele care au devastat orasele in timpul razboiului, cladirile din jur fiind distruse
total. Nici uzinele Ford si United Rayon de pe Rin nu au fost atinse. La fel s-a intamplat si in Bucuresti cu
fabrica de tevi Republica, patronata de industriasul american Malaxa. La procesul de la Nuremberg,
numai 3 manageri din trustul I. G. Farben (toti nemasoni) au fost acuzati de crime de razboi si de crime
impotriva umanitatii. Directorii americani n-au fost nici macar mentionati pe parcursul procesului.
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DUPA RAZBOI, I. G. Farben s-a divizat in 3 mari companii: Bayer, BASF si Hoechst activand si astazi ca
parte a unei industrii plina de scandaluri si de crime (impotriva umanitatii si a mediului inconjurator).
Moscova a pastrat bineinteles tacerea in privinta rolului jucat de Wall Street, deoarece comunistii
depindeau de aceeasi sursa de capital si se aflau ierarhic mai jos decat fratii lor americani in lantul trofic
masonic.
Statele Unite a fost singura tara care a obtinut profit in urma celui de-al doilea razboi mondial, toate
celalalte tari au pierdut masiv industrie, oameni si bani, sfarsind in ipostaza de vasali ai Americii.
Hitler intelege inca din 1930 ca suprematia Germaniei in eventualitatea unui razboi depinde de
independenta tarii fata de sistemul financiar capitalist controlat prin camata de finantatorii masoni din
afara tarii, la mana carora era intreaga economie de razboi a Germaniei. Prin urmare, Hitler decide in
1934 sa abandoneze etalonul financiar international si incepe sa emita bani in raport cu un etalon bazat
pe valoarea muncii prestate efectiv. Imediat somajul incepe sa scada, pana in 1937 numarul de someri
ajungand de la 6.000.000 la doar 1.000.000. In final, cu putin timp inainte de razboi, somajul dispare
complet. Din 1932 pana in 1937 produsul intern brut se dubleaza. Sunt construite autostrazi intr-un mod
cat mai putin distructiv pentru natura, chiar daca acest lucru presupunea o crestere a investitiei. Hitler
insusi asista la proiectarea unor masini ieftine pe care sa le poata cumpara fiecare muncitor german,
precum Volkswagen (masina poporului).
Datorita infloritoarei dezvoltari a Germaniei, America decide ca este timpul sa recunoasca puterea de la
Kremilin, fapt pentru care Statele Unite atesta existenta statului national Uniunea Sovietica si il include in
Liga Natiunilor. Se dirijeaza sume imense catre construirea frontului sovietic si catre marile santiere ale
comunismului. Printre cei mai activi contributori financiari: General Electric, Ford, Loeb & Co, trusturile
Rockefeller, trusturile J. P. Morgan. SUA lua parte in felul acesta la dezvoltarea economiei Uniunii
Sovietice pe care ulterior urma sa o controleze intensiv si sa o foloseasca in conflagratia mondiala
preconizata. Presedintele Roosvelt a aprobat finantarea planurilor cincinale ale lui Stalin.
In acelasi timp, noua politica a lui Hitler in privinta aurului, a creditelor si a dobanzilor a fost o grea
lovitura pentru sistemul economic european. Liderii bursei din Londra care erau cu totii francmasoni
priveau acest fapt ca pe o amenintare la adresa tranzactiilor nationale si internationale controlate de ei.
Au amenintat ca distrug prin razboi Germania daca tara nu revine la vechiul sistem. Scenariul se apropia
tot mai mult de ceea ce voiau bancherii de pe Wall Street: un razboi devastator intre mai multe fronturi
europene. Lucrurile se precipita chiar inainte de declansarea oficiala a razboiului: guvernul masonic al
Poloniei incepe o persecutie intensa a germanilor care locuiau pe teritoriul polonez. Din martie pana in
septembrie 1939, autoritatile poloneze deporteaza 50.000 de nemti in lagare de munca, din care multi nu
s-au mai intors niciodata. Maresalul polonez a declarat public in 1939 ca “Polonia doreste un razboi cu
Germania”. Ulterior declaratiei, mii de nemti sunt masacrati de polonezi ca urmare a instigarii de catre
guvern.
Polonia planuia un atac fulgerator asupra Berlinului, cu trupe de 700.000 de oameni pregatiti special
pentru ACTIUNI OFENSIVE. Ca sa porneasca invazia, Varsovia nu mai astepta decat un semnal de la
Londra. Germania nu mai putea sa stea de-o parte. Hitler incheie un pact de neagresiune cu Stalin la 23
august 1939 (cunoscut drept pactul Molotov-Ribbentrop) dupa care ambii pornesc pe fronturi diferite la
decimarea Poloniei (mizand pe totala nepregatire a trupelor poloneze in sustinerea unui RAZBOI
DEFENSIV, contrar celui ofensiv pentru care se pregatisera).
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Hitler declanseaza oficial
cel de-al doilea razboi
mondial la 1 septembrie
1939 cand invadeaza
Polonia pe mai multe
fronturi. Imediat, faptul
atrage in conflict Franta si
Anglia, care au declarat
razboi Germaniei pe 3
septembrie 1939.
Uniunea Sovietica profita
de ocazie pentru a ocupa,
la 17 septembrie 1939,
partile bieloruse si
ucrainiene ale Poloniei.
Ocupatia dureaza 21 de
luni, timp in care sunt
omorati de rusi 750.000
de oameni apartinand
acestor minoritati. In
februarie 1940, 1.250.000 din fostii cetateni polonezi sunt deportati in Siberia si Asia Centrala. Copii mici,
femei si oameni batrani mor din cazua frigului care uneori ajungea si la -40 de grade Celsius. Spre Nord
Est, caile ferate sunt marginite de cadavre inghetate. Aproape jumatate din cei deportati mor pe drum in
vagoane de vite, sigilate. In 1941, pana la 100.000 de polonezi sunt impuscati de NKVD, politia secreta
sovietica.
In Al Doilea Razboi Mondial s-au petrecut primele bombardamente la scara mare impotriva zonelor
locuite de civili. Germania a bombardat tinte civile din prima zi de razboi. Guvernul britanic a decis
bombardarea fara exceptie, la ras, cu tot cu civili, incepand din 1942. Pana in 1945, bombardamentele de
radere a oraselor au fost folosite pe scara larga de ambele tabere aflate in conflict. Bombardamentele
germane asupra oraselor poloneze, rusesti, englezesti si iugoslave sunt responsabile pentru moartea a
600.000 de civili. Bombardamentele aliatilor anglo-americani asupra oraselor Axei (Tokyo, Hamburg si
Dresda), ca si folosirea bombei nucleare americane impotriva oraselor japoneze Hiroshima si Nagasaki, au
ucis aproximativ 750.000 de civili. La sfarsitul razboiului milioane de refugiati erau pe drumuri, economia
europeana se prabusise, 70% din infrastructura industriala a vechiului continent fusese distrusa.
Costurile financiare totale ale razboiului au fost de 1200 de miliarde de dolari (la valoarea dolarului din
1945) pentru cele 7 mari puteri implicate (SUA, Germania, URSS, Anglia, Franta, Italia si Japonia) iar
costurile umane au totalizat 60 de milioane de morti (aproximativ 25 de milioane de soldati si cam 35 de
milioane de civili). La valoarea de azi a dolarului, costurile financiare ale celui de-al doilea razboi mondial
se ridica la 11.000 de miliarde de dolari.
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CONTROLAREA DICTATORULUI NAZIST PRIN OTRAVIRE PROGRESIVA
Doctorul lui Hitler, Theodor Morell,
profesor de psihiatrie si membru al
societatii Thule, a reusit sa-l aduca pe
Hitler in starea ceruta de cei care
finantau curentul nationalist-socialist
(nazismul) in Germania. Lui Hitler i se
dadeau pana la 20 de tablete de
beladona si stricnina in fiecare zi.
Beladona provoaca paralizia sistemului
nervos si a organelor interne cum ar fi
stomacul, inhiband secretiile tubului
digestiv si ale membranelor mucoase.
Beladona are de asemenea efecte
negative asupra creierului. Cu cat
persoana este mai inteligenta, cu atat beladona este mai daunatoare. Senzitivitatea pacientului se
deterioreaza, el devine maniac si predispus la izbucniri isterice de furie. BELADONA afecteaza de
asemenea vazul si auzul, poate provoca o vorbire foarte rapida, ameteala si simptome de turbare. Inhiba
substanta nervoasa a maduvei spinarii. STRICNINA este de asemenea o otrava care provoaca amnezie,
crampe, dureri de cap, produce dificultati in a mentine capul drept si afecteaza capacitatea locomotorie.
Lui Hitler i se mai administra si ATROPINA, o substanta care produce dezorientare si exaltare. El avea
halucinatii, palpitatii cardiace si o grava constipatie. Neurochirurgul american Bert Edward marturisteste
in cartea sa din 1986 “Impactul bolilor asupra liderilor lumii”, faptul ca Morell, doctorul personal al lui
Hitler, nu era un doctor ignorant care a gresit tratamentele administrate liderului nazist, asa cum s-a dat
de inteles oficial, ci el a fost cel care l-a otravit progresiv pe Hitler, actionand la ordin. Doctorul ii mai
administra CARDIAZOL, CORAMINA, SIMPATOL, cantitati mari de COFEINA, in total 28 de medicamente si
droguri inca de la inceputul razboiului. Hitler a cerut sa i se administreze produse terapeutice naturale,
dar acestea erau neutralizate de PERVITINA, o substanta asemanatoare amfetaminei, care a inceput sa-i
distruga creierul. Se trezea deseori noaptea tremurand si tipand. A devenit maniaco-depresiv si a
dobandit frica de intuneric. Hitler incepea fiecare zi obosit, morocanos si prost dispus. Dupa doza zilnica
de pervitina, ochii ii deveneau ca ai unui nebun, vorbea repede si confuz iar trupul ii tremura.
Tratamentele lui Morell includeau de asemenea doze mari de TESTOSTERON, hormonul sexual masculin.
In 1945 Hitler ajunsese sa ia 92 de chimicale diferite.
Injectarea cu substante chimice sau ingestia lor este o metoda des utilizata de masoni in controlarea
celor implicati in activitati cu importanta strategica pentru lucrarile conspirationiste. Presedintele
american John. F. Kennedy avea de asemenea creierul distrus de amfetamine si steroizi. Doctorul mason
Max Jacobson vizita membrii familiei Keneddy de 4 ori pe saptamana pentru a le administra injectii. In
anul 1961, familia Kennedy era deja dependenta de amfetamina.
Dupa atentatul din iulie 1944, Hitler incepe sa primeasca diferite doze de COCAINA pentru problemele
sale cu sinusurile. Cocaina produce depresie si lipsa de energie, pierderea poftei de mancare si afecteaza
inima. In consecinta apar stari de slabiciune, ameteala, palpitatii, dureri de cap si o insomnie incurabila.
Este afectat simtul mirosului, creierul nu mai functioneaza normal iar persoana devine un zombi, un canal
perfect pentru fortele raului.
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Hitler trebuie sa fi avut o sanatate foarte buna si o rezistenta fizica exceptionala pentru a putea suporta
atacurile unor asemenea coctailuri de chimicale, raspunzatoare intr-o mare masura pentru deciziile
criminale luate de Fuhrer sub influenta lor.
In final Hitler este un om distrus. El nu mai vrea sa-si asume consecintele faptelor sale si, pe 30 aprilie
1945, se sinucide in buncarul cartierului general din Berlin. Dupa lasarea intunericului, in aceasta zi din an
este sarbatorita Noaptea Valpurgiei, un interval de timp in care vrajitorii de magie neagra pot invoca
energii negative si demoni care sa se dezlantuie, coalizand cu cei care i-au invocat pentru infaptuirea unor
lucrari diavolesti.
Artileria comunista distruge complet locul mortii lui Hitler, fapt pentru care din corpul sau nu se mai
gaseste nimic. Comunistii au falsificat fotografiile si toate asa zisele dovezi. Chiar si procesele verbale
despre o presupusa autopsie, disponibile in 1992, au fost falsificate.
Persoanele responsabile cu declansarea si derularea celui de-al doilea razboi mondial precum si cu
epurarile in masa operate ani la rand nu au fost niciodata judecate la Nuremberg. In opinia lui Antony
Sutton, procesul crimelor de razboi de la Nuremberg a fost o farsa politica, in care nu au fost mentionate
niciodata atrocitatile sovieticilor si nici cumplitele crime ale aliatilor din timpul razboiului si de dupa
razboi sau racolarea ulterioara a ofiterilor SS in structurile militare euro-atlantice in paralel cu absolvirea
lor de toate crimele comise.

Iar cazuri precum acesta sunt multe şi revoltătoare, ele devoaland fara echivoc premizele satanice pe
care sunt construite administratiile lumii si asa zisele institutii prin intermediul carora operează. Un
exemplu de notorietate: torţionarul nazist de carieră, extras şi protejat de guvernul SUA, Klaus Barbie.
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Doar o mica parte din liderii nazisti au fost acuzati de crime impotriva umanitatii, iar guvernul german a
fost acuzat ca a uneltit impotriva pacii.
Nu s-a spus nici un cuvant despre faptul ca, incepand cu aprilie 1945, fortele americane si franceze au
omorat mai bine de UN MILION de prizonieri de razboi germani. Majoritatea se aflau in taberele
americane. Generalul Dwight Eisenhower (viitorul presedinte al Statelor Unite intre anii 1953-1961) a
creat un regim de teoare cum istoria militara americana nu mai cunoscuse niciodata. In lagarele de
prizonieri au fost infaptuite acte de tortura si crime infioratoare, acestea fiind de fapt adevarate fiefuri
satanice de teroare şi exterminare.
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OCULTISMUL NAZIST
Hitler ia contact cu ritualurile de magie neagra
undeva in jurul anului 1919 cand participa, in
data de 12 septembrie, la o intalnire a
Partidului Muncitorilor Germani. Acolo il
cunoaste pe Dietrich Eckardt, liderul societatii
francmasonice Thule care isi da seama imediat
ca l-a gasit pe omul prezis de societatea Thule
sa devina viitorul lider al Germaniei. Prin
Eckardt, Hitler este initiat in ritualurile de
magie neagra ale societatii Thule.
Eckardt era un ocultist intunecat inzestrat cu
numeroase abilitati si cunostinte, initiat de
Aleister Crowley in abatia Thelema, o colonie
de magie neagra fondata de Crowley in 1920 in Sicilia. Si alti membrii ai societatii Thule erau initiati de
acelasi Aleister Crowley. Cu totii il venerau pe demonul Baphomet. Aleister Crowley ii invatase cum sa
practice acte de pedofilie ritualica. Crowley practica inclusiv sacrificarea ritualica a copiilor. La un moment
dat a declarat ca a macelarit 150 de baietei intre 1912 si 1928. De multe ori practica magia sub influenta
drogurilor. In propria sa carte “Magic in theory and praxis” (Magia in teorie si practica), el incurajeaza
sacrificiul uman, in special al pruncilor, despre care vorbeste pe indelete si in detaliu. Crowley devenise
francmason de gradul 33 pe Ritul Scotian in Mexico City in anul 1900. Era de asemena francmason de
gradul 97 in sistemul egiptean Misraim, care cuprindea 90 de grade comune si 7 grade secrete. Mai
tarziu, acelasi Crowley a lucrat pentru serviciul britanic de spionaj MI5.
In urma confirmarilor primite din partea societatii Thule despre importanta menirii sale si datorita
increderii foarte mari in protectia oferita de fortele oculte, Hitler ajunge la convingerea ca destinul nu-i
permite sa moara. Intr-adevar, toate atentatele la viata lui Hitler au esuat. O intamplare de acest gen
merita mentionata.. In septembrie 1939, la cateva zile dupa izbucnirea razboiului, un astrolog elvetian
renumit – Karl Ernst Krafft – prevesteste ca Hitler va fi in pericol de moarte intre 7 si 10 noiembrie acelasi
an. La 8 noiembrie, in localul Burgerbraukeller din Munchen explodeaza o bomba, omorand 8 oameni si
ranind alti 63. Fara sa aiba idee despre atentatul preconizat, Hitler mersese acolo si sarbatorise cu
veteranii partidului, dar plecase mai devreme pentru a nu pierde un tren catre Berlin. Acelasi astrolog ii
recomandase pentru luna mai 1940 razboiul fulger cu Olanda si Belgia, in pofida sfaturilor diametral
opuse ale generalilor sai. La inceputul lunii mai 1940 Hitler ataca cele doua tari iar actiunea este un
succes. Ernst Krafft ii recomanda si lui Rudolph Hess (adjunctul lui Hitler in Partidul National-Socialist) sa
zboare in Scotia in ziua de 10 mai 1941 pentru a incheia un tratat de pace separat cu Anglia. Hess este
intarziat iar misiunea lui esueaza. Dupa aceasta intamplare Krafft este considerat tradator, fiind deportat
in lagarul de concentrare de la Oranienburg unde moare cu putin timp inainte de capitularea Germaniei.
CE INVATAM din aceasta poveste (sfarsita dramatic) a serviciului de consultanta astrologica oferit
personal lui Hitler?
- Prima lectie: Diavolul nu are frati, are sclavi.
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- A doua lectie: Ingerii nu mint, nu conspira, nu omoara si nu deporteaza oameni in lagare de
concentrare. Cand alegi sa joci in tabara celor care fac asta, deja esti parte activa a lumii intunecate si te
supui regulilor sinistre ale acestei lumi.
- A treia lectie: Nu te poti face partas cu dracu dar sa astepti compasiune sau respect. Atata timp cat te
dovedesti o unealta folositoare, ti se va permite sa existi si sa-i fii prin preajma. In momentul in care nu
mai esti util, vei fi considerat o investitie nefolositoare si cel mai probabil suprimat.
Ernst Krafft este inlocuit aproape imediat cu profesorul Karl Haushofer, mentor ezoteric mai vechi al lui
Hitler si totodata director al Institutului de Geopolitica din Munchen. El este fondatorul societatii oculte
Vril, a doua societate de magie dupa Thule ca importanta si marime de pe teritoriul Germaniei la vremea
respectiva. Haushofer fusese printre altele si ucenic al magicianului si metafizicianului George Ivanovitch
Gurdjieff. Faptul acesta ii aduce lui Gurdjieff (binecunoscutul autor al lucrarii “Intalniri cu oameni
remarcabili”) o suspiciune serioasa despre legatura sa cu magia neagra si Francmasoneria.
Haushofer considera ca Tibetul este patria celor mai iscusiti vrajitori ai planetei. El vizitase Tibetul si
intrase in legatura cu Gelugs-Pa, membru al Ordinului Bonetelor Galbene, infiintat in 1409 de catre liderul
budist Tsong-Kha-Pa. Haushofer a fost initiat in acest ordin ocult si l-a convins pe Hitler sa trimita
expeditii de cercetare in Tibet inca din anul 1926 cu scopul de a obtine importante cunostinte de magie
de acolo. Anumite surse mentioneaza ca in urma uneia dintre expeditii, Himmler - al doilea om dupa
Hitler in statul german - ar fi intrat in posesia singurului exemplar existent in Occident de magie budista
tibetana provenita din perioada civilizatiei atlante, carte multivolum cunoscuta ca Buddhist Kang Shur,
incluzand cunostinte despre controlul mental al materiei fizice si subtile, precum si al altor fiinte (sub
aspectul posedarii lor sau uciderii de la distanta), toate aceste practici privite din perspectiva unei evolutii
personale accelerate a vrajitorului pe calea spirituala negativa, evolutie menita sa incheie ciclul
intruparilor 3D ale fiintei practicante, calificand-o pentru inaltarea la planul imediat superior de intrupare
si existenta, in acest caz 4D negativ. Un bun cunoscator la nivel intuitiv al acestor tehnici – care a si reusit
se pare sa faca in asa fel incat existenta lui sa fie si ultima sa intrupare aici – a fost magicianul negru si
misticul rus Rasputin. Rusia tarista a explorat la randul ei Tibetul si nu era straina de aceste tehnici si
practici.
Magicienii tibetani din gruparea Bon s-au alaturat nazistilor in demersurile lor pentru putere. Bon este
considerata cea mai veche traditie religioasa din Tibet, plina de ritualuri de magie neagra si de vraji.
Nazistii au hotarat sa foloseasca magia tibetana Bon ca model. Ei credeau ca Tibetul era patria de origine
a poporului arian.
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SS a trimis expeditii chiar si in Anzii Cordilieri din America de Sud pentru a pune mana pe
controversatele cranii de cristal care incepusera sa fie descoperite la vremea respectiva, considerand ca
anumite culte si factiuni de pe vremea civilizatiei atlante implementasera in aceste obiecte si lasasera
mosternire generatiilor urmatoare importante informatii si puteri spirituale avand legatura cu dominatia
si controlul lumilor.
Spre sfarsitul razboiului, pe 25 Aprilie 1945, intr-o suburbie a Berlinului, soldatii sovietici au descoperit
trupurile a 6 lama tibetani care se omorasera, practica permisa doar in cazuri exceptionale, in care
secrete importante de magie neagra ar putea sa cada in mainile celor considerati dusmani. Mai tarziu au
fost gasite peste 1000 de trupuri de asiatici imbracati in uniforme germane. Toti se sinucisesera.
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Nazistii aveau un laborator in care se studiau diferite metode de magie, condus de generalul SS Heinrich
Himmler. Acesta era foarte interesat de geomantie, de radiatiile Pamantului si de liniile de energie
telurica. Himmler era convins ca spatiul pe care isi desfasoara activitatea cartierul general SS din
Westfalia era menit sa devina un centru al puterii imperialiste mondiale. Serviciul sovietic de informatii,
NKVD, avea un laborator similar la Moscova, ai carui lideri erau comunisti masoni. Stalin avea, ca si Hitler,
consileri personali pe probleme de magie. Unul dintre ei a fost astrologul si telepatul mason Wolf
Messing. Inca din 1937, Messing prezisese ca anul 1945 se va dovedi un an fatidic pentru Hitler si regimul
sau.
Fondurile alocate de nazisti pentru investigatii oculte au fost mai mari decat cele alocate de americani
pentru Proiectul Manhattan (construirea bombei atomice, la care au lucrat 150.000 de oameni timp de 4
ani).
Pe principiul “Cunoasterea inseamna putere”, ACCESUL PUBLIC la INFORMATII OCULTE va fi
RESTRICTIONAT treptat pana la ZERO, atat in cadrul regimului nazist al lui Hitler cat si in cel comunist al
lui Stalin. In Germania nazista, toate activitatile profetice, cercetarile de magie, astrologia si literatura
ezoterica sunt interzise in mod oficial incepand cu anul 1934 iar sistemul de propaganda e folosit intens
pentru a implementa in mentalul colectiv convingerea ca toate acestea sunt niste prostii.
Dupa cel de-al doilea razboi mondial, francmasoneria internationala privea deja Tibetul ca pe o
amenintare serioasa pentru jocurile de putere controlate de Ordin. Alegand sa-si foloseasca abilitatile
pentru a inclina balanta razboiului in favoarea nazistilor, tibetanii s-au inscris oficial in randul taberelor
conspirationiste la nivel mondial, fapt care a legitimat cooptarea lor in aliante sau distrugerea completa –
lucru care aproape ca s-a si intamplat prin folosirea Chinei francmasonice ca instrument de represiune.
Comunistii chinezi actionand la ordinul globalistilor americani au lasat multe manastiri in ruina si au ucis
multi lama tibetani.
In timpul proceselor de la Nuremberg nu s-a facut nici macar o singura referire la ocultismul folosit de
nazisti si asta fiindca insasi regimurile victorioase ale Uniunii Sovietice, tarilor din Europa de Vest si
Statelor Unite foloseau propriile lor ritualuri si proceduri de magie neagra.
Este evident ca lumea construita de masoni este o lume BARBARA. Suntem in aceasta situatie din cauza
naivitatii noastre si a complacerii intr-un iures al vietii contraproductiv, menit sa ne distraga atentia de la
semnele si semnalele existente pretutindeni in jurul nostru care ne avertizeaza ca nu asta este calea pe
care ne dorim si suntem meniti sa progresam ca societate si civilizatie. Este foarte probabil ca toate
aceste acte malefice, nedreptatile si minciunile sa nu mai dureze mult. Acest sistem se va prabusi curand
caci omenirea este pregatita sa asimileze o alta invatatura decat i-a fost servita timp de 10.000 de ani.
Demonul cumplit adus in lumea oamenilor din intunecimile Creatiei va fi aruncat inapoi in tenebrele din
care s-a ridicat cu ceva timp in urma. Insa nu inainte de a lua cu el tot ceea ce poate revendica.
BOLSEVIZAREA EUROPEI, EXTINDEREA BLOCULUI COMUNIST SI RAZBOIUL RECE
Ceea ce initial se dorise obtinut printr-o revolutie bolsevica inceputa in Germania, devenea dupa al doilea
razboi mondial un act de dominatie comunista de proportii mult mai mari, dominatie instaurata peste
jumatate din continentul european pornind din Rusia. Harta Europei era din nou retrasata dupa o
conflagratie devastatoare de talie mondiala, visul globalistilor fiind inca si mai aproape de realizare,
fiindca Europa de Est devenea o provincie atasata heghemoniei comuniste rusesti. Intrigile americane
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care au urmat in anii imediat de dupa razboi au dus la fundamentarea dominatiei comuniste in China si
Mongolia, Washington-ul ajungand sa impuna regimurile represionare Mao Zedong in China si
Horlooghiin Cioibalsan in Mongolia la cativa ani dupa razboi. Acestia erau doi lideri comunisti
francmasoni crescuti si educati la Moscova in cultul personalitatii extreme si al crimelor de neimaginat
infaptuite in randul propriilor popoare. Blocul de state realizat prin bolsevizarea cu ajutorul razboiului a
numeroase tari - avand ca centru de comanda Kremlinul de la Moscova - devine practic Imperiul
Comunist, in fapt noul Imperiu Mongol GingisHanic din secolul 13 reactualizat la nivelul secolului 20 si cel
mai mare al tuturor timpurilor. Restul populatiilor globului erau asumate ca formand blocul imperialist
capitalist. “Opozitia” dintre cele doua blocuri a marcat momentul inceperii unei noi etape a procesului de
globalizare tiranica: Razboiul Rece.

Al doilea razboi mondial a fost conceput in asa fel incat elita financiara sa poata controla economia
mondiala. Impartirea lumii intre doua mari curente ale puterii de tip imperialist, capitalism si comunism,
ambele apartinand aceluiasi curent de negativitate planetara puternic ocultat, era menita sa creeze
tensiuni pe toate planurile care ar fi usurat la un moment dat adoptarea - in chip de solutie salvatoare - a
guvernului unic.
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De vreme ce Liga Natiunilor - organism international intemeiat dupa primul razboi mondial ca sa
“previna razboiul” - a esuat in mod evident, a fost intemeiat un alt organism international - Organizatia
Natiunilor Unite (ONU) - menita, tot oficial, sa “previna” la randul sau izbucnirea unui nou razboi de talie
mondiala. De fapt era o noua institutie, cu mult mai eficienta in gestionarea pasilor catre globalizare pe
fondul noilor blocuri de putere aparute in locul vechilor puteri: blocul comunist si blocul capitalist.
Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial a coincis cu sfarsitul pozitiei de superputere a Frantei si Marii
Britanii si castigarea acestei pozitii de catre Statele Unite ale Americii si Uniunea Sovietica. Relatiile dintre
cele doua noi superputeri s-au incordat progresiv, atingand cote deosebit de periculoase in deceniile care
au urmat. Pentru asa zisa gestionare a crizei pe parte de inarmare s-au constituit doua mari blocuri
militare – de vest si de est – reprezentate de NATO (blocul militar capitalist), respectiv Pactul de la
Varsovia (blocul militar comunist).
Antiteza dintre creatia masonica numita “Blocul Comunist” si cea cunoscuta drept “Blocul Capitalist”
era gandita sa reprezinte o unealta eficace de constrangere a societatilor sa adopte o atitudine
razboinica, fiind cultivata intens mentalitatea dusmanirii taberei capitaliste de catre cea comunista si
reciproc. O astfel de ideologie era menita sa genereze o tensiune cvasi-permanenta atat in interiorul celor
doua blocuri, cat si in relatiile dintre ele. Agresivitatea creata artificial in felul acesta urma sa determine in
comportamentul colectiv adoptarea pe scara larga a turnatoriei si represiunii in cadrul regimului
comunist, respectiv a concurentei salbatice si mercantilismului in regimul capitalist. Spiritul uman
intaratat si indoctrinat astfel, putea fi usor deturnat de la orice alternativa de pace, prosperitate si
spiritualitate, fiind indrumat sa adopte calea materialismului rece si necrutator, a inarmarii si
conflagratiilor de orice natura, in urma carora nu putea sa existe decat un singur castigator: elita
masonică mondială care le păpuşa pe amândouă.
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17. RAZBOAIELE FRANCMASONICE POSTBELICE ALE BLOCURILOR COMUNIST SI CAPITALIST
Dupa cel de-al doilea razboi mondial,
conducerea francmasonica din Statele
Unite a demarat o asanare a regimurilor
din statele asiatice si arabe. Cel mai bun
pretext, folosit cu religiozitate timp de
zeci de ani: razboiul rece (sau asa zisa
dusmanie pe toate fronturile si in toate
domeniile dintre blocul comunist si cel
capitalist). Razboaiele purate au fost
dintre cele mai devastatoare dar
propaganda intensa le-a indulcit mult in
perceptia populatiilor din tarile implicate
si a opiniei publice internationale.

1. RAZBOIUL din Coreea. In urma celui de-al doilea razboi mondial, Coreea a fost impartita intre cele
doua curente oficiale de dominatie a lumii, capitalismul american si comunismul rusesc, fapt care a dus la
proclamarea in 1948 a doua guverne separate. Sub auspiciile dominatiei comuniste, partea nordica a
penininsulei si-a proclamat independenta ca Republica Populara Democrata Nord-Coreeana, in timp ce
regimul capitalist sud-coreean si-a proclamat independenta ca Republica Sud-Coreeana. Aceste doua
regimuri au fost angajate ulterior in primul conflict al razboiului rece – Razboiul din Coreea (1950-1953).
El a marcat prima implicare a fortelor armate americane in actiuni ofensive dupa cel de-al doilea razboi
mondial. In acest razboi de 3 ani au murit 37.000 de soldati americani si 100.000 au fost raniti. Coreea de
Sud a pierdut 350.000 de oameni. China comunista a pierdut 1.000.000 de soldati iar Coreea de Nord
1.650.000. Razboiul coreean a fost gandit in asa fel incat sa aduca profituri enorme industriei de razboi
americane si sa intareasca in Asia imaginea de super putere a SUA.
2. RAZBOIUL din Vietnam si DICTATURA MILITARA din Cambodgia. Cele doua au reprezentat in aparenta
batalii date intre dominatia capitalista si cea comunista pentru teritoriile celor doua tari, foste colonii
franceze si regiuni deosebit de bogate si de frumoase ale Asiei, plasate strategic la Oceanul Pacific.
Controlul elitei mondiale asupra zonelor asiatice nu se putea face fara adeziunea populatiilor la un sistem
de dominatie centralizat, indiferent ca este comunism sau capitalism. Initial vietnamezii au respins
comunismul datorita exploatarii barbare a societatii pana la saracie, ulterior respingand si capitalismul
prin repulsia si rezistenta fata de regimul de teroare selectiva impus de invazia colonizatoare a trupelor
militare americane. Este o situatie care arata exact mentalitatea celor doua curente: inechitatea dintre
clase practicata in forta de capitalisti, respectiv “iubirea” cu forta pana la sugrumare pusa in schema de
comunisti.
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Luarea cu asalt a Vietnamului si Cambodgiei avea ca miza controlul regiunilor prin subjugarea ideologica
si politico-economica a populatiilor, mult mai putin important fiind care din cele doua tabere - capitalista
sau comunista - ajunge sa ramana la putere. Fiindca turismul, resursele naturale si caile maritime de
comert international inseamna, in viziunea tiranica a imperialistilor din toate timpurile, control si
suprematie a unora putini peste altii multi, Wall Street-ul a decis sa angreneze comunitatea
internationala si pe cea locala intr-un razboi prin care sa se rescrie ordinea lucrurilor in Vietnam si
Cambodgia. In acest sens, o dictatura militara de tip comunist a produs in cativa ani un adevarat masacru
in Cambodgia, tara a carei populatie a fost decimata in timpul regimului de exterminare instaurat de
francmasonul Pol Pot (2 milioane de oameni au fost ucisi intre 1975 si 1979), in timp ce sistemul de tip
capitalist a facut acelasi lucru in Vietnam (unde trupele de soldati americani detasati in numar de peste
500.000 au exterminat preponderent prin atacuri cu bombe si napalm incendiar 2.000.000 de soldati si
civili vietnamezi) folosind ca pretext lupta cu asa zisul regim comunist infiltrat in zona.
O’Dwyer-Russell, corespondent strain al ziarului The Sunday Telegraph a dezvaluit in 1991 ca unitatile
criminale ale lui Pol Pot din Cambodgia fusesera antrenate de unitati britanice SAS si primisera
echipament militar din Marea Britanie. Pol Pot insusi studiase la Paris, unde fusese initiat in Ordinul
Martinist, un cult masonic de indoctrinare pentru membrii partidului comunist francez, in care se afirma
ca “fortele, structurile si bazele traditionale care formeaza si guverneaza viata unui individ trebuie
daramate folosind teroarea”. Format in cultul violentei extreme, Pol Pot este pregatit sa fie plasat pe
scena Cambodgiei ca lider al partidului comunist clandestin local. In 1991, guvernul britanic a recunoscut
ca SAS i-a antrenat in secret pe soldatii lui Pol Pot. Un avocat cambodgian numeste doar cateva dintre
figurile politice la varf facilitatoare ale dictaturii comuniste de exterminare a lui Pol Pot: Madeleine
Albright, Margaret Thatcher, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Ronald Reagan si George Bush.
In ceea ce priveste razboiul din Vietnam, costurile sale au fost de 150 de miliarde de dolari. Aceasta
suma ar fi fost suficienta pentru eradicarea foametei pe toate continentele lumii si tot ar mai fi ramas o
suma insemnata nefolosita.
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3. RAZBOIUL din Irak. Ambasadoarea SUA la Bagdad, April Glaspie, a fost cea care in iulie 1990 l-a instigat
pe criminalul Saddam Hussein sa invadeze Kuweitul, sugerandu-i ca astfel si-ar putea adjudeca petrolul si
totodata partea de nord a teritoriului. Girul de forma al Americii era suficient pentru ca liderul Irakului sa
inceapa un razboi de cucerire care i-ar fi oferit avantaje suplimentare pe scena jocurilor de putere din
lumea araba. Saddam Hussein a crezut-o pe ambasadoare deoarece administratia presedintelui Ronald
Reagan furnizase in secret arme Irakului in timpul razboiului anterior cu Iranul. Prin aceasta instigare la
razboi aruncata ca si momeala pe masa dictatorului irakian, SUA isi cauta un motiv sa intre ea insasi in
razboi cu Irakul, iar acest motiv putea fi lejer oferit de o eventuala agresiune a Irakului contra unei natiuni
pasnice. Planul era ca, odata intrat in razboi, guvernul Statelor Unite sa omoare 300.000 de arabi care
traiau in tinuturile mlastinoase alte Deltei dintre Irak si Golful Persic si care stateau in calea companiilor
de petrol americane.
Chiar daca intriga infama a functionat si Statele Unite au declarat razboi Irakului, actiunea nu a primit
initial sustinerea opiniei publice internationale, practic operatiunea Furtuna in Desert intampinand o
rezistenta civica serioasa. Feedback-ul public s-a schimbat totusi in octombrie 1990, cand o sora medicala
si un medic din Kuweit au povestit cu lacrimi in ochi in fata Comisiei pentru Drepturile Omului, cum
barbarii de irakieni comisesera acte de vandalism in spitalele din capitala ocupata. Au povestit cum
acestia distrusesera incubatoarele, aruncand nou nascutii pe jos si lasandu-i sa moara. Povestea a starnit
indignare in toata lumea si a avut o contributie decisiva la sustinerea publica a cauzei celor care doreau
interventie militra impotriva Irakului.
Minciunile au fost dezvaluite in martie 1992. Povestea despre crimele din incubator fusese inventata de
un agent de publicitate din New York, care a primit 10 milioane de dolari de la emirul in exil al Kuweitului.
Omul care depusese marturie nu era chirurg, iar “fata refugiata” era fiica unui diplomat din Kuweit. Ambii
au trebuit sa exerseze “cele vazute” timp de mai multe zile si au primit lectii de limba engleza, dictie si
actorie, special concepute pentru acest scop.
Operatiunea Furtuna in Desert a costat 1 miliard de dolari pe zi. Istoricul american John Coleman a
dazvaluit ca presedintele George Bush a dat ordin sa fie omorati 150.000 de soldati si civili irakieni DUPA
INCETAREA FOCULUI, in timp ce se deplasau in convoaie marcate cu steaguri albe (semn al non
agresiunii), intorcandu-se din Kuweit in Irak. Unul dintre cele mai oribile masacre infaptuite cu aceasta
ocazie s-a intamplat chiar pe drumul cunoscut azi drept "Autostrada Mortii". Desi au fost facute fotografii
ale trupurilor celor dezmembrati sau arsi de vii, sarabanda masacrelor nu a fost recunoscuta public
niciodata.
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In urma bombardamentelor avioanelor americane si britanice, care intre anii 1997-2000 au atacat
aproape in fiecare zi atat locatii militare cat si civile, si datorita periclitarii sistemului de alimentare cu apa
si hrana al populatiei, jumatate de milion de copii arabi au murit. Peste situatia deja dezastruoasa a
localnicilor irakieni si kuweitieni s-a mai adaugat si embargoul economic impus de agresorii americani si
britanici, despre care Hans vom Sponek – ambasador ONU – afirma in fata unui public de 700 de oameni
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in Kensington Town Hall din Londra pe 6 mai 2000, ca cei care dirijeaza comunitatea internationala au
decis sa impuna fiecarui cetatean din Irak – barbat, femeie sau copil – sa traiasca doar cu 250 de dolari pe
an (echivalentul in bani romanesti a 1000 lei).
Documentarul din anul 2000 al lui John Pilger - “Uciderea copiilor din Irak” povesteste despre
bombardamentele asupra copiilor oieri ai Irakului din vara lui 1999. Initial, NATO si Ministerul Britanic al
Apararii au negat genocidul dar, dupa ce li s-au prezentat dovezile, NATO a pretins ca “avea dreptul sa se
apere”. Asadar ucigasii de copii din armatele americane si britanice decimeaza fiinte lipsite de aparare ca
intr-un joc pe calculator dupa care pretind ca sunt eroii salvatori ai natiunilor planetei. Ma intreb oare ce
metode se folosesc in structurile institutiilor de razboi pentru spalarea pe creier a soldatilor si ofiterilor
intr-un asemenea hal incat, dupa ce comit crime oribile si absurde, acestia se poarta de parca ar fi realizat
cea mai mare bravura a vietii lor - exterminarea unor populatii civile IN NUMELE PACII! Acea pace
imaginata de liderii conspirationisti francmasoni ca ar putea emana din genocidul infaptuit la scara cat
mai mare, intr-un mod cat mai dement cu putinta. Un veritabil peisaj de iad!

***
Mentalitatea francmasonica de razboi a ramas si in prezent aceeasi, s-au schimbat doar tintele si unii
dintre actori. Faptul ca oprobiul se intampla sub acoperamantul Americii, Rusiei sau Israelului este
absolut irelevant. Ceea ce conteaza este NATURA FAPTELOR si CEEA CE RAMANE IN URMA. Iar faptele
recente din Siria sunt bombardamentele salbatice care au lasat in urma orase ruinate, cum ar fi Homs, al
3-lea oras ca marime al Siriei, in suprafata totala de 100 km patrati, actualmente complet devastat. Sa
mai vorbim despre dimensiunile genocidului infaptuit la foc automat sau ale migratiei autohtone de
dupa? Filmarea de 2 minute de mai jos spune tot: https://youtu.be/cRwTnVbPAzc

Nu poti distruge un oras intreg si mai apoi o tara pretinzand ca urmaresti anihilarea unei presupuse
organizatii teroriste ai carei membri s-ar ascunde pe teritoriul respectiv. Dimensiunile distrugerii si
anihilarii atesta fara echivoc intentiile pur criminale ale organizatorilor macelului, intentii materializate
prin punerea in scena a unui genocid generalizat, gandit si infaptuit de sindicate internationale ale crimei
camuflate in institutii si guverne asa zis legitime.
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18. PROPAGANDA DUE (P2), UNEALTA MASONICA A TERORISMULUI SI CRIMEI IN EUROPA
Cea mai odioasa loja masonica a Europei
contemporane a fost si continua sa fie si
in prezent P2 sau Propaganda Due.
Raspunzator pentru originarea unui astfel
de organism infractional este acelasi
sinistru lider masonic american, Albert
Pike. Istoria oficiala a infiintarii grupului il
evidentiaza pe Giordano Gamberini –
Mare Maestru al Marelui Orient din Italia
– ca fondator al entitatii in 1966, cand a si
adus in loja 18.000 de membri. Neoficial
insa, aceasta loja este o retrezire la viata
a unei loji mai vechi - Propaganda
Masonica - fondata la Roma de Giuseppe
Mazzini si Albert Pike in 1877. Daca loja
Propaganda Masonica este asimilata cu
P1, loja P2 este o replica a sa considerata “de actualitate”, avand ca obiectiv implicarea transfrontaliera in
cele mai murdare activitati imaginabile: crima organizata si terorismul. Sediile principale ale gruparii au
fost inca de la inceput la Roma si la Berlin.
Conexiunea cu Albert Pike ne duce cu gandul la implicarea americana in organizarea acestei loji, atat in
prima versiune a sa, cat si in a doua. Dupa al doilea razboi mondial, Francmasoneria italiana a fost
reorganizata de americani. Emisarul CIA cunoscut sub numele de Gilliotti a inceput personal sa curate
Marele Orient din Italia de membrii mai putin importanti. Francesco Lombrassa relateaza in cartea sa din
1981 “In nome della loggia” (In numele lojii) ca americanii, in mod special cei care reprezentau CIA-ul in
Francmasonerie, aveau viitorul Marelui Orient in mainile lor.
In lumina noilor oranduiri dictate de peste ocean, Giordano Gamberini il desemneaza pe Licio Gelli ca
Mare Meestru al lojii in 1967. Gelli era un afacerist bogat din Toscana, foarte mult trait in strainatate,
membru al lojii Marele Orient si Cavaler de Malta (ordin masonic inrudit cu Ordinul Cavalerilor Templieri).
Licio Gelli l-a sustinut indarjit pe Mussolini in cel de-al doilea razboi mondial, cand a denuntat, torturat si
ucis partizani comunisti ai miscarii de rezistenta. Intr-un mod cat se poate de cinic si de ingrat, el insusi
apartinea organizatiei secrete a Partidului Comunist din Italia. Dupa razboi, impreuna cu preotul catolic
Krujoslav Dragonovic, Gelli a organizat o ruta de scapare prin Italia pentru nazistii bogati care doreau sa
fuga in America de Sud. Plata pentru Gelli consta in 40% din averea lor. E foarte posibil ca renumitul
tortionar de la Auschwitz, Josef Mengele, sa fi reusit sa fuga in America de Sud prin filiera lui Gelli,
scapand astfel de tribunalul international pentru crime de razboi. Acolo el a fost in continuare scapat
timp de 30 de ani de filajele diferitelor institutii si organe internationale de combatere a crimei si
genocidului, cel mai probabil fiindca era considerat important prin prisma experimentelor pe oameni
realizate de-a lungul timpului. In acest sens, multe din programele de control fizic si mental dezvoltate in
laboratoarele cele mai intunecate ale serviciilor secrete din lumea intreaga (despre care s-au facut
numeroase filme, cele mai cunoscute fiind Candidatul Manciurian in 2004, trilogia Jason Bourne in 20022004-2007 si Agent 47 in 2015) au la baza abuzuri de neimaginat savarsite cu minutiozitate si in forma
continuata asupra unor copii sau adulti cu scopul transformarii lor in dispozitive ultra-eficiente ale raului
(proiectele MK-Ultra, Monarch, Blue Bird si Artichoke sunt printre cele mai mediatizate, tocmai fiindca
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metodele lor de distrugere si recreare a individului combina psihologia, psihiatria, tortura si magia neagra
pentru a obtine rezultatele dorite cu orice pret). In 1954, Gelli insusi a trebuit sa fuga in Argentina, unde a
devenit protejatul presedintelui Juan Peron care i-a oferit cetanenie dubla. Ligio Gelli era si un apropriat
al presedintelui Nicaraguai, Anastasio Somoza.
Sub conducerea lui Gelli, P2 a crescut rapid. Pentru a inscrie
membrii doriti in loja, Gelli a folosit intens santajul, in vila sa
existand o adevarata arhiva de documente compromitatoare.
Toti membrii trebuiau sa-i fie loiali lui Gell si nu statului
italian. Membrii P2 se conformau de frica pedepselor crunte,
Gelli folosind tot felul de amenintari cu represalii pentru a-si
struni membrii lojei. Existau de asemenea taxe, pentru
majoritatea membrilor acestea fiind extrem de mari. Sediul
P2 se afla in luxuriosul hotel Excelsior din centrul Romei.
Printr-un membru P2 puternic, Gelli a reusit sa ajunga rapid
in legatura cu organizatia mafiota Cosa Nostra. Conexiunea sa realizat in anul 1970. Ulterior P2 s-a implicat intens alaturi
de Cosa Nostra in traficul cu droguri si cu armament. Dr.
Agostino Cordova, procurorul public al orasului Palmi din
regiunea Calabria si unul dintre cei mai renumiti experti in
domeniul crimei organizate a reusit sa faca legatura dintre
Gelli si organizatia mafiota ‘Ndrangheta, a carei activitate de
maxima prioritate era fraudarea fondurilor agrare primite de
la Comisia Europeana. Cordova concluzioneaza ca Marele
Maestru P2 Gelli, cunoscut si ca “il Venerabile” (Venerabilul), era implicat in FRAUDAREA BANILOR
EUROPENI, in COMERT CU ARME si CONTRABANDA CU DROGURI. In plus, toti membrii P2 sub
coordonarea lui Gelli erau implicati in infractiuni economice de proportii. In aprilie 1997, o firma de
contabilitate internationala a mentionat faptul ca frauda organizata de Gelli pagubea cetatenii si
companiile Uniunii Europene cu mai mult de 40 de miliarde de dolari in fiecare an. In acest sens,
procurorul Cordova investigheaza in 1993 infiltrarea masonica in centrul puterii din Uniunea Europeana.
El a demonstrat ca cel putin un membru al Comisiei Parlamentare Anti-Mafie a Uniunii Europene era
francmason si membru al lojii P2.
Conexiunea cu N'drangheta este insa foarte puternica, implicand mai presus de toate o spalare masiva a
banilor obtinuti din activitati de crima organizata. Conform declaratiilor publice ale lui Giuseppe Di Bella
si Filippo Barecca, membri N'drangheta, profitul organizatiei obtinut in urma traficului cu droguri la nivel
mondial ajungea si la 50 de miliarde de dolari anual. Pentru a legaliza cumva sumele imense de bani,
francmasonii au inventat afaceri paravan, in care o rochie scoasa la vanzare de un designer "de
notorietate" costa un milion de dolari, o lucrare a unui sculptor "consacrat" costa 5 milioane de dolari, un
tablou al unui pictor cotat ca fiind "de top" de catre "forurile competente" costa 20 de milioane de dolari.
S-a dovedit insa ca multi artisti care au obtinut de-a lungul timpului astfel de cotatii pe piata modei,
sculpturii, picturii, bauturilor, mancarurilor sau distractiilor exclusiviste, precum si in activitati de
consiliere s-au afiliat intr-un moment mai mult sau mai putin incipient al carierei lor structurilor mafiei /
serviciilor secrete / francmasoneriei, dupa care contractele au inceput sa curga, ei folosind masiv banii
astfel obtinuti (si justificati cu acte comerciale perfect legale) conform cu indicatiile si cu interesele celor
din spatele lor. Intre timp practica s-a generalizat si a devenit chiar politica de tara, folosindu-se ca
material brut operele de patrimoniu (sau ramasitele lor).
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In ceea ce priveste activitatile teroriste infaptuite de membrii notoriei loji, s-a demonstrat ca P2 a fost
responsabila pentru atacul cu bomba asupra trenului Italicus, ce calatorea de la Roma la Monaco, in
noaptea de 4 august 1974, ca parte a unei lovituri de stat care a esuat. In incident au murit 12 oameni si
au fost raniti 105. Loja s-a ocupat si de organizarea exploziei din gara Bologna, Italia, la 2 august 1980,
atentat terorist unde au murit 85 de oameni si 200 au fost raniti. Gelli insusi a orchestrat acest atentat cu
bomba.
Loja s-a implicat simultan si in organizarea de atentate la viata personalitatilor publice participante la
jocurile politice ale vremii. P2 a fost asimilata drept unealta SUA de asasinare a primului ministru suedez
Olof Palme. Licio Gelli i-a trimis o telegrama la 25 februarie 1986 (cu 3 zile inainte de crima) lui Philip
Guarino, unul dintre asociatii lui George Bush, presedintele in functie al Americii la vremea respectiva:
“Spune-i prietenului nostru Bush ca palmierul suedez va fi doborat!”. Informatia s-a scurs din CIA, fiind
confirmata de agentul Ibrahim Razin intr-un interviu pentru televiziunea italiana, in Mai 1990. El a mai
declarat ca existenta telegramei cu semnatura lui Gelli este indicata de Arhivele Agentiei Nationale de
Securitate. De asemenea, P2 a organizat rapirea si uciderea primului ministru al Italiei din perioada 19741976, Aldo Moro. Toti membrii grupului de criza care trebuiau sa il gaseasca pe Aldo Moro dupa rapire
apartineau Lojii P2: directorul Politiei Secrete italiene (generalul Bassini), seful Serviciilor Secrete
(generalul Santo Vito), directorul Politiei Financiare si altii. Expertii in antiterorism si-au dat demisia in
semn de protest fata de “incompetenta” celulei de criza, in realitate un aranjament intre CIA, KGB, Cosa
Nostra, grupul terorist comunist Brigazile Rosii, toate interconectate prin reteaua de societati secrete
francmasonice si coordonate in teritoriu de P2. Autoritatile italiene au dezvaluit faptul ca Gelli era si
agent KGB, avand legaturi pe linie masonica si afaceri cu presedintii tarilor comuniste. Printre acestia se
numara si dictatorul comunist Nicolae Ceausescu, francmason si membru P2, potrivit lui Pier Carpi –
“Cazul Gelli” – Bologna – 1982.
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Date fiind conexiunile masonice la nivel international ale dictatorului Ceausescu si modul in care era
tratat si vazut - atat in tarile comuniste (a se vedea primirea triumfala din Coreea de Nord) cat si in tarile
capitaliste (a se vedea primirea princiara din Marea Britanie chiar de catre regina Elisabeta si printul Filip)
- deducem ca sotii Ceausescu erau un pion important pe tabla de joc a intereselor masonice
internationale. Mai exact, marii sforari - mafiotii masoni din P2 si din alte loji de notorietate mondiala doreau bani / resurse din Romania. Cum Ceausescu se angajase de unul singur ca Romania va plati in
timpul vietii lui toata datoria externa, interesele financiare cu Romania erau enorme. Totusi, marii sforari
nu doreau pierderea controlului politic si economic asupra Romaniei (care se intrevedea prin
comportamentul dezaliniat al masonului Ceausescu odata cu plata datoriei). Acesta practic se angajase sa
sacrifice timp de multi ani bunastarea si demnitatea unui popor intreg pentru ambitia lui de a instaura la
un moment dat, liber de orice constrangeri externe, dinastia Ceausescu. Prin urmare, lojile care l-au facut
din cizmar presedinte de tara, l-au tolerat fix atata timp cat a contribuit masiv cu resursele Romaniei la
propasirea bunastarii bancherilor masoni din Europa si America, la care, aparent, Romania era datoare cu
multe miliarde de dolari. In momentul in care a platit si ultima transa de bani, Ceausescu a fost asasinat.
In locul lui au fost promovati pe functii masoni neo-comunisti, a caror misiune, cu mult mai perversa, a
fost sa genereze alte datorii CONCOMITENT cu distrugerea sau instrainarea infrastructurii mostenite din
perioada comunista, astfel incat o tara intreaga careia i se revendica plata datoriilor sa nu mai aiba cum
sa mai faca aceasta plata (presupunand ca s-ar mai ajunge acolo) si, pe cale de consecinta, sa fie nevoita
sa accepte contractul de sclavie deja existent la sertar ca parte a planului de tiranizare globala
(instaurarea statului tiranic unic).

In ceea ce priveste finantarea subversiva a lojii P2, exista marturii si documente care atesta atat
implicarea financiara a CIA, cat si a KGB in activitatile lojii. La 2 iulie 1990, fostul agent CIA Richard
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Brenneke a dat un interviu la unul din posturile televiziunii italiene, declarand: “Am avut intalniri cu P2 in
Europa inca din 1969. Guvernul SUA trimitea bani lojii P2, uneori ajungandu-se si la 10 milioane de dolari
lunar.” Si continua: “Banii CIA pentru P2 aveau mai multe scopuri: primul era TERORISMUL, fiind urmarita
organizarea de atentate teroriste in Italia si alte tari europene. Al doilea obiectiv era facilitarea
introducerii in Statele Unite a drogurilor provenind din alte tari.” Richard Brenneke a mai afirmat ca a
avut o colaborare stransa cu P2 timp de peste 20 de ani. Adevaratul control asupra P2 era in Elvetia la
Geneva si in America la Washington. Pe de alta parte, banii de la KGB au venit cu scopul de a destabiliza
Italia, slabind astfel flancul sudic al NATO, precum si pentru facilitarea infiltrarii de agenti masoni ai
serviciilor de spionaj ruse in tarile occidentale. Cel mai mare succes in acest sens a fost numirea ca
director al MI5 (agentia de spionaj a Marii Britanii) a lui Sir Roger Hollis, francmason si agent KGB sub
acoperire.
Ligio Gelli a devalizat cea mai mare banca a Italiei, Banco
Ambrosiano, pradand-o de 1 miliard de dolari in 1982.
Escrocheria a dus la lichidarea bancii, care era banca
privata a Vaticanului. A fost cel mai mare scandal bancar
din Italia timpurilor moderne, puterea oculta a papalitatii
fiind surclasata de puterea mafiotului mason Gelli. 200 de
milioane de dolari din acesti bani au fost utilizati pentru
inarmarea trupelor argentiniene in razboiul din Insulele
Falkland. In acelasi registru, P2 a colaborat cu agentii ale
guvernului american pentru a trimite arme in Iran dupa
intalnirea istorica SUA-Iran din 1980.
Lista membrilor P2 era oficial cunoscuta lojii nationale italiene Marele Orient. In realitate insa, liderii
Marelui Orient Italian cunosteau doar o treime din membri. Gelli i-a pastrat in anonimat pe restul dar a
oferit lista completa Pentagonului, ce poate fi astfel considerat o supra-structura a lojii P2. O alta suprastructura a P2 a fost Marea Loja elvetiana Alpina (David Yallop, “In God’s Name”, 1985, Londra). Aceasta
loja este cea care a luat decizia atentatului cu bomba din Bologna, P2 servind doar ca legatura in
organizarea atentatului.
Controlul foarte mare dobandit de Gelli asupra majoritatii activitatilor mafiote de pe teritoriul italian,
santajul folosit intens pentru coalizarea membrilor propriei loji in actiunile dirijate personal, sfidarea
publica a lojilor Italiei atunci cand a declarat intr-un interviu ca pe toti ceilalti francmasoni ii considera un
teatru de papusi in care el trage sforile, i-au atras o mare ura din partea fratilor conspiratori, fapt ce a dus
la convocarea tribunalului masonic in 1981 care a decis excluderea lui Gelli din Francmasonerie si
inchiderea lojii P2. Marele Orient Italian a dat unda verde politiei controlate de Ordin sa verficice
afacerile lui Gelli si pe cele din P2. La 18 martie 1981, politia a cercetat vila Vanda a lui Gelli din Arezzo si a
gasit multe documente compromitatoare. Prin aceasta actiune, francmasoneria italiana urmarea ca o
buna parte din actiunile lui Gelli sa devine publice si sa fie declarate ilegale, cu toate consecintele care
decurg de aici.
In seiful lui Gelli din vila personala s-a gasit o lista cu 962 de membri ai P2. Printre acestia erau 19 mari
judecatori, 4 ministri (inclusiv Ministrul Industriilor, Antonio Bisaglia), 3 ministri adjuncti, diferiti directori
industriali, 30 de generali, 8 amirali, directorii a 3 servicii secrete, 58 de profesori universitari, sefi ai
diferitelor partide politice, sefi de politie, bancheri, jurnalisti, sefi de televiziune, 8 redactori sefi la ziare
de mare tiraj (unul dintre cele mai populare, Corriere della Sera, fiind reprezentat in lista de redactorul
sef Franco LiBella). In casa din Arezzo au mai fost gasite 150 de lingouri de aur in valoare de 2 milioane de
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dolari. Vila mai fusese cercetata de 34 de ori inainte de marele eveniment, dar, ca prin minune, la nici una
din perchezitii nu se gasise NIMIC.
Povestea mafiotului mason Gelli nu se incheie insa aici. El este ajutat de fratii din Marele Orient al
Frantei prin intermediul serviciilor secrete franceze sa fuga in Elvetia. Este totusi prins la Geneva 2 ani mai
tarziu, cand incerca sa scoata dintr-o banca elvetiana 120 de milioane de dolari folosind un pasaport fals.
Este incarcerat dar evadeaza la scurt timp prin mituirea unui gardian cu 12.000 de franci elvetieni. S-a
refugiat in Argentina, ulterior in Uruguay, tara cu care avea legaturi foarte bune pe linie masonica. S-a
intors in Elvetia in 1987, considerand ca lucrurile s-au mai linistit, dar a fost din nou arestat. A fost
extradat in Italia in 1988, inchis si eliberat pe cautiune o luna mai tarziu. Anchetele au continuat greoi
pana in anul 1994, cand a fost condamnat la 17 ani de inchisoare. Chiar si asa, “instanta decide” ca e prea
batran ca sa mai stea la inchisoare si ii ofera privilegiul de a-si executa pedeapsa la domiciliu, in vila de lux
de pe mosia proprietate personala.
Dupa cum vedem, caderea in dizgratie fata de lojile italiene nu a insemnat sfarsitul carierei de
conspirationist si criminal a lui Gelli. Considerat important pentru alte loji si factiuni ale lumii intunecate,
Gelli este favorizat pana in ultimul moment. Expansiunea in toate structurile sociale din toate tarile a
retelei mafiote masonice a facut posibil sa i se acorde lui Gelli distinctii si premii care in orice lume
civilizata, functionand dupa reguli si principii avand la baza integritatea, pur si simplu nu ar exista. Sunt de
amintit nominalizarea la premiul Nobel pentru literatura, titlul de Doctor Honoris Causa in Stiinte
Financiare la Universitatea Pro Deo din New York dar si cel de Doctor Honoris Causa al Universitatii din
Oradea, Romania. Moare in Decembrie 2015 la matusalemica varsta de 96 de ani.
Printre membrii lojei P2 se afla si Silvio Berlusconi, considerat regele imperiului media al italienilor. La
inceput a negat ca fusese membru P2, dar documentele aratau ca devenise membru la 26 ianuarie 1978.
Framantarile din P2 nu l-au impiedicat pe Berlusconi
sa evolueze politic pe un trend ascendent extrem de
favorabil, la 11 mai 1994 devenind prim-ministrul
Italiei, in ciuda unei cariere pline de fraude si
scandaluri (pe care, ca un francmason tipic, le-a negat
in totalitate). El a fost reales prim ministru in mai
2001, datorita propagandei masonice intense care i-a
fabricat imaginea publica necesara pentru ramanerea
in functie.
P2 a fost declarata ilegala si dizolvata de un act al
Parlamentului italian la 21 ianuarie 1982. In dosarul
extins, P2 era descrisa ca o “structura invizibila a
puterii, legata de infractionalitatea economica,
serviciile secrete si cercurile de interese politicomilitare, totul organizat sub forma de stat in stat”.
CIA a confirmat ulterior ca loja s-a redeschis, aproape imediat, mai exact la 27 martie 1982, sub
conducerea noului Mare Maestru, Armando Corono. Elita masonica are mare nevoie de astfel de loji
subversive, fapt pentru care, in afara unei reorganizari si cosmetizari a lor, ele nu vor suferi prea tare. Cel
putin nu atata timp cat societatea ramane dezinformata si dezinteresata de ceea ce se intampla in
culisele puterii, mai exact in mlastina fara fund care este Francmasoneria.
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19. ASASINAREA PRESEDINTELUI AMERICAN JOHN F. KENNEDY
La 4 iunie 1963, presedintele John
Fitzgerald Kennedy a semnat Ordinul
executiv nr. 11110 care dadea inapoi
guvernului dreptul de a tipari bani fara
ca o astfel de operatiune sa se mai
realizeze prin banca centrala privata a
SUA cunoscuta ca Rezerva Federala.
Ordinul lui Kennedy dadea practic
Trezoreriei de stat puterea de a emite
bancnote (certificate valorice)
corespunzator rezervelor de argint din
visteria trezoreriei. Pentru fiecare uncie
de argint aflata in seiful Departamentului
de Trezorerie al SUA, guvernul putea
introduce noi bani in circulatie prin
masuri fiscale care sa inlesneasca accesul populatiei la masa monetara. Keneddy a facut astfel accesibile
poporului american 4,3 miliarde de dolari in bancnote noi. Implicatiile acestei ordonante au fost uriase.
Cu o miscare de stilou, Kennedy era pe cale sa elimine ca intermediar al bunastarii americane banca
privata a Rezervei Federale. In cazul punerii in circulatie a unei cantitati suficient de mari de bilete cu
valoare de catre Trezoreria de stat, Keneddy urma sa elimine cererea pentru biletele cu valoare ale
Rezervei Federale, banca privata a masonilor, fiindca certificatele de argint erau sustinute de argint, pe
cand biletele Rezervei Federale nu erau sustinute de nimic.
Ordinul executiv nr. 11110 putea sa previna riscul ca datoria nationala sa creasca enorm, pana la nivelul
de azi, fiindca ar fi dat guvernului posibilitatea de a-si achita datoria fara a mai merge la Rezerva Federala
pentru a cere noi imprumuturi si a plati dobanda la banii imprumutati. A demonta sistemul de rezerva
federala si a baga in circulatie bani fara dobanda era o crima impotriva intentiilor si insasi ratiunilor de a fi
ale elitei financiare masonice.
Presedintele Kennedy a mai vrut sa termine si cu razboiul din Vietnam, oprind conflictul fara sens care
continua sa faca victime si sa genereze pierderi economice uriase de ambele parti. Statele Unite au
pierdut 2 miliarde de dolari in fiecare luna din ambitia de a purta razboiul criminal cu Vietnamul.
La 22 noiembrie 1963, presedintele Kennedy a fost asasinat la Dallas in timpul unei defilari publice in
masina decapotabila prezidentiala. S-a spus ca a fost impuscat de doua ori de la distanta de catre un
ucigas cu probleme psihice. Persoana era Lee Harvey Oswald, puscas marin in armata SUA trait in URSS
intre 1959 si 1962. Asasinatul a avut drept urmare faptul ca, la 5 ani de la eveniment, a fost oprita
punerea in circulatie a bancnotelor noi (a certificatelor de argint). Ordinul executiv nr. 11110 nu a fost
anulat de nici un presedinte american si este inca valabil si azi. Doar ca nu a mai fost pus in aplicare si nu
a mai produs efecte niciodata. Peste 10 triliarde de dolari (10.000 de miliarde) in datorii catre banca
privata masonica s-au acumulat din 1963 pana in prezent. Dupa asasinare, Kennedy a fost inlocuit de
francmasonul de rang inalt Lyndon Baines Johnson, care a facut tot posibilul pentru a sterge urmele din
spatele atentatului.
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Fotograful asistent de autopsie Floyd Riebe, tehnicianul radiograf Jerrol Custer si un alt tehnician, toti
angajati ai Marinei Americane la spitalul Bethesda Nava, au spus la o conferinta de pressa din New York la
data de 28 mai 1992, ca atunci cand trupul lui John Kennedy a fost adus acolo dupa crima, fotografiile si
radiografiile de la autopsie fusesera falsificate. Era clar din pozele originale ca presedintele Kennedy
fusese lovit de mai mult de doua gloante si ca cel putin unul fusese tras din fata lui. Jerrol Custer a spus:
“Fotografiile au fost retusate pentru a nu se putea vedea gaura de iesire din spatele capului”.
Autorul Harry Livingstone, care a fost prezent la acea conferinta de presa, a spus in volumul 2 al cartii
“High Treason” (Inalta tradare) ca presedintele Kennedy a fost atacat intr-o ambuscada cu precizie
militara de mai multi asasini. A fost o conspiratie conceputa de la cel mai inalt nivel. Creierul lui Kenedy,
care fusese pastrat, a disparut fara urma. Azi, o examinare sumara ar putea confirma ca a fost vorba cel
mai probabil de 3 ucigasi!

20. PRETINSA CALATORIE PE LUNA A MISIUNILOR APOLLO
Documentarele realizate de David Percy si Bart Sibrel
intitulate “Ce s-a petrecut pe Luna”, respectiv “Un
lucru neasteptat s-a intamplat in drumul spre Luna”,
arata ca avem toate motivele sa ne indoim de
autenticitatea misiunilor lunare cu echipaj uman din
anii 70 prezentate ca Programul Apollo, finalizate,
chipurile, cu mai multe aselenizari, urmate de
intoarcerea in siguranta a cosmonautilor de pe Luna
inapoi pe Pamant. Filmele arata printre altele cum
pozele "de pe Luna" au fost falsificate.
Printre numeroasele indicii ale inselaciunii se numara foarte multe neconcordante fotografice: faptul ca
mai multe umbre cad in directii diferite in cadrul aceleiasi poze, ceea ce sugereaza folosirea mai multor
surse de lumina atificiala. In pozele facute in diferite locuri, costumele astronautilor apar luminoase si
clare chiar daca se afla in umbra. Planul secund (fundalul) a fost acelasi in mai multe fotografii din
momente si locuri diferite, un deal cu forma neregulata aparand identic in doua poze realizate in decursul
a doua aselenizari diferite, din locatii aflate la distanta una de alta. In pofida vizibilitatii bune in spatiul
cosmic nu s-a realizat nici macar o singura fotografie in care sa se vada stele, galaxii, constelatii. O
fotografie regizata a cerului din orice loc “de pe Luna” ar fi fost imposibil de realizat cu o acuratete de
100%. O astfel de fotografie ajunsa in mainile unui astronom priceput ar fi putut arata faptul ca pozitia
astrelor de pe un anumit sector de cer infirma prezenta astronautilor in locurile de unde pretind ca s-au
realizat fotografiile. In pozele care surprind terenul nisipos de sub modulul lunar nu se vede nici cea mai
mica urma de crater care ar fi putut aparea in urma pornirii rachetelor de franare sau a coliziunii dintre
picioarele modulului si solul lunar. Sunetul motoarelor de 150 de decibeli lipsea din filmarea NASA, in
interiorul capsulei auzindu-se doar vocile cosmonautilor (e bine de stiut ca un concert rock asurzitor nu
depaseste ca putere a sunetului 120 de decibeli, deci nivelul de zgomot al motoarelor era foarte mare)!
Tot in fotografiile orginale, o piatra de pe Luna apare inscriptionata cu litera “C”, ca si cum ar fi fost o
piesa de recuzita marcata. Semnalul TV nu venea de pe Luna ci era (re)transmis de undeva dinspre
Australia. La plecarea de pe Luna nu s-a vazut nici o flacara la motorul rachetei pe baza de gaze, ca si cum
aceasta ar fi fost ridicata cu sfori.
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O dovada indirecta a falsificarii
aselenizarilor provine chiar din
vremurile noastre, NASA invocand
actualmente drept argument al
intarzierii mult anuntatelor
misiuni pe Marte cu echipaj uman
prezenta in jurul Pamantului a
doua centuri de radiatie
distructiva supranumite centurile
Van Allen. Centura de interior
incepe de la 2500 km de Pamant
si se termina undeva la 5600 km,
iar centura exterioara incepe de la
12.000 km si se termina
aproximativ la 19.000 km de Pamant. Distanta de la Pamant la Luna este de 385.000 km, fapt care ar fi
presupus traversarea ambelor centuri in integralitate, de doua ori (la ducere si la intoarcere) pentru
fiecare misiune Apollo. Radiatia Van Allen a fost descoperita cu ajutorul senzorilor satelitilor trimisi in
spatiu in 1958. Particule cu o puternica incarcatura electrica, mai exact electroni si protoni, prinse in
campul magnetic al Pamantului, se misca foarte rapid in interiorul centurilor. Particulele au fost create de
campul magnetic terestru prin interactiunea cu radiatia cosmica si vanturile solare. Aceste particule se
misca simultan in 3 moduri diferie: in spirala in jurul liniilor de camp magnetic ale planetei, inainte si
inapoi pe aceste linii si in miscare de revolutie (pe orbita) in jurul Pamantului. Electronii merg de la vest la
est, in timp ce protonii se misca de la est la vest. E o adevarata supa cosmica de materie si energie care si
azi creeaza probleme inca nerezolvate pentru orice tentativa de deplasare a navetelor cu echipaj uman
dincolo de orbita joasa a Terrei. Cele mai periculoase particule, care contin cea mai multa energie, s-au
strans in centura interioara, o zona pe care astronautii de azi inca nu o pot strabate. Cu siguranta ca daca
acum avem aceste probleme, ele ar fi fost un obstacol insurmontabil in urma cu 45 de ani. Daca un
astronaut ar trece prin aceste centuri, s-ar imbonavi grav si cel mai probabil la scurt timp dupa expunere
ar muri din cauza iradierii. Fotografiile facute ar fi de asemenea distruse.
In timpul furtunilor solare magentice, radiatia din centuri poate creste chiar si de 1000 de ori. Misiunea
Apollo 16 a coincis cu cea mai puternica furtuna solara cunoscuta. Ar fi fost necesar un strat de plumb de
2 metri pentru a proteja astronautii din interiorul capsulei spune fizicianul Ralph Rene in articolul sau
“Cand facem radiografii suntem protejati de plumb”. Racheta nu ar fi putut decola nicicum cu o
asemenea greutate, insemnand o suplimentare cu aproximativ 800 de tone a greutatii prevazute initial
(1m3 de plumb cantareste 11,35 tone, iar in cazul capsulei gazduind cosmonautii vorbim de cel putin
70m3 de plumb care s-ar fi adaugat de jur imprejur ca invelis protectiv). Capsula spatiala avea in schimb
doar un invelis subtire de aluminiu. Din cauza obstacolului reprezentat de radiatie, rusii, chinezii si
agentia spatiala europeana nu au incercat niciodata de atunci si pana acum sa trimita pe Luna vehicule
spatiale cu echipaj uman.
Bill Kaysing considera ca astronautii au inconjurat Pamantul timp de 8 zile in timp ce agentia spatiala
americana a prezentat poze false "de pe Luna" in toata aceasta perioada. Pozele au fost realizate in
desertul Nevada intr-o baza militara secreta referita drept Zona 51, caracterizata printr-un sol similar cu
cel de pe Luna. Bart Sibrel a reusit sa intre in posesia unor inregistrari audio-video facute de astronauti la
bordul navetei spatiale in timp ce se aflau intr-una din misiunile Apollo, inregistrari care arata ca filmarile
cu planeta noastra vazuta de pe hubloul navei atunci cand s-a spus ca nava se departase considerabil de
Pamant si se apropia de Luna sunt simple poze ale Pamantului realizate anterior, la un zbor normal pe
172 / 252

Partea 10 → ASASINAREA PRESEDINTELUI J.F. KENNEDY. PRETINSA CALATORIE PE LUNA A MISIUNILOR APOLLO.

orbita joasa, editate in asa fel incat Pamantul sa para o planeta mica si indepartata, apoi tiparite pe un
material foto care sa le faca sa arate realistic si lipite de unul dintre hublourile navetei. Iluzia creata la
filmarea hubloului cu o camera video de interior era ca se filmeaza dinauntru in afara prin hublou, cand
de fapt ceea ce se filma erau poze pregatite dinainte si fixate pe hublou. Inselatoria a fost alimentata de
cateva instantanee intercalate pe filmare infatisand astronautii in interiorul navetei in stare de
imponderabilitate, fapt menit sa confere misiunii un plus de realism dar mai ales sa distraga atentia de la
falsa pozitionare a navetei aflata in misiune: pe orbita Pamantului si nu in drum spre Luna.
Un alt fapt deloc neglijabil este filmarea infatisand mersul astronautilor NASA pe solul lunar (mult
incetinit fata de un mers pe Pamant). Daca filmul este rulat la viteza dubla, astronautii se deplaseaza ca si
cum ar alerga in campul gravitational terestru (aceeasi lungime, inaltime si durata a pasilor ca la un sprint
nomal, nicidecum caracteristici modificate de deplasare, corespunzatoare unui camp gravitational mult
redus, cum ar fi o inaltime mai mare a saltului sau o lungime mai mare a pasului).
Anul acesta NASA ne comunica faptul ca a sters benzile
cu inregistrarile originale ale misiunilor lunare Apollo.
Aceasta reactie vine dupa ce tot NASA, cu ceva timp in
urma, le-a pus la dispozitia cercetatorilor care le-au
contestat veridicitatea. Anuntul facut de agentia spatiala
americana despre distrugerea tuturor inregistrarilor fotoaudio-video in original si pastrarea exclusiva a copiilor
“restaurate” este jignitor pentru pretentiile de
autenticitate a materialelor pe care le are NASA la adresa
tuturor contestatarilor sai.
Actualmente mai mult de un sfert din populatia SUA
considera ca omul nu a pasit niciodata pe Luna. Acest
spectacol atat de neglijent realizat despre niste presupuse
aselenizari a costat poporul american 40 de miliarde de
dolari. Bineinteles ca serviciile secrete din Marea Britanie,
Rusia, China, Israel au stiut acest lucru. Dar cine
controleaza serviciile secrete? Evident ca cine le-a creat si
se foloseste de ele in scopuri ce tin de control si
suprematie. Adica insasi entitatea masonica. Iata si
explicatia pentru care marile adevaruri ajung atat de greu
la urechile publicului larg.
Cum a fost posibil insa ca sute de mii de angajati sa nu
divulge nimic? Prin compartimentarea stricta a unui
numar imens de sarcini punctuale. Intr-un proiect de o
asemenea dimensiune, fiecare persoana, din fiecare
compartiment, are de indeplinit o sarcina precisa pe linia de asamblare, fara a sti ce se intampla in alte
compartimente, cu alte persoane, sau care este produsul final. In acest fel imaginea de ansamblu,
lucrarea completa, ratiunile si actiunile per proiect, nu ajung sa fie cunoscute decat unui numar foarte
restrans de indivizi. Chiar si asa insa, contractele de pastrare a secretului profesional, extrem de stricte,
semnate de fiecare contributor in parte si luate foarte in serios de aparatul guvernamental, au usurat
misiunea mai marilor NASA de mentinere a unei taceri complice fata de publicul larg vizavi de marea
inselatorie numita "Misiunile Apollo".
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In stilul carcateristic al unor mincinosi de profesie si totodata al unor mincionosi penibili, care chiar si
confruntati cu dovezile se trezesc ca te intreaba "crezi ce vezi sau crezi ce-ti spunem noi?!", oficialii NASA
continua sa minta ca in cel mai prost film de propaganda politica..
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Totusi.. DE CE TOATA ACEASTA MASCARADA extrem de costisitoare din punct de vedere al efectivelor
umane cooptate si al resurselor materiale utilizate? Ce s-ar fi putut castiga de pe urma regizarii misiunilor
Apollo?
1. In primul rand dezvoltarea in subsidiar a industriei militare americane, fara prea multe piedici sau
semne de intrebare legate de masiva finantare sau de experimentele in derulare.
2. Inteligenta importata din toata lumea si pusa la munca, in proiecte publice sau private implicand
tehnologii avansate, mai mult sau mai putin secrete, pe intreg teritoriul Statelor Unite, camuflajul folosit
fiind insasi "programele de cucerire a spatiului cosmic" derulate de si prin Agentia Spatiala Americana.
3. Alimentarea iluziei conform careia “suntem singuri in Univers”, prin urmare nu exista nimic altceva in
afara de acest sistem, implementat pe acest Pamant, sub aceasta forma, singura viabila.
4. Standardizarea tehnologiilor artificiale, bazate pe combustibili fosili, cand, de fapt, inca de pe vremea
lui Tesla (perioada antebelica) existau dispozitive de tip “energie libera” (free energy), la care s-ar fi putut
racorda oricine, de la distanta, fara cabluri, instalatii ajutatoare sau uzine complicate functionand
centralizat.
5. Cultivarea unui patriotism artificial, a unui sentiment de veneratie fata de lideri si conducatori,
alimentarea ideologiei “visului american”, a falsei impresii cum ca America este “taramul fagaduintei”, cel
mai avansat model de societate, “tara tuturor posibilitatilor”, un standard de urmat pentru generatii.
Povestea transanta a “derularii” misiunilor Apollo este oferita cu generozitate in documentarul lui Bart
Sibrel, din care am extras urmatoarea sinteza de 30 de minute: https://youtu.be/AzQqNMDrqaM
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21. TEHNOLOGIA CENZURATA PUBLIC SI FOLOSITA DISTRUCTIV DE MASONERIE
Fracmasonii au avut grija ca un geniu epocal – Nikola Tesla (1856 - 1943) – sa
fie aproape uitat. El a inventat becul (inventie pe care masonul Thomas
Edison a furat-o si si-a atribuit-o), curentul alternativ, lumina de neon si
radarul. Cu sprijinul financiar al lui John Jacob Astor, Tesla a construit un
laborator extrem de performant in Colorado Springs, unde a facut
experimente cu transmisia fara fir a energiei electrice. In anul 1901 a
construit la Shoreham, New York, un turn care a transmis curent electric prin
aer la o distanta de 20-25 km, aprinzand lampi de iluminat si punand in
functiune motoare mici. Inventia a fost suprimata de finantatorul ei,
bancherul francmason si membru al ordinului Illuminati – J. P. Morgan.
Dupa moartea lui Tesla, pe 7 ianuarie 1943, camera de la hotelul St. Regis din
New York in care a locuit in ultimii ani de viata a fost perchezitionata de
agenti FBI care i-au deschis seiful si i-au luat toate documentele. Inventiile care ar fi facut viata mai
usoara generatiilor urmatoare si ar fi asigurat accesul gratuit la energie electrica pastrand planeta curata
au fost blocate de la libera lor accesare. Tot ceea ce s-a preluat s-a secretizat si s-a dezvoltat mai departe
in regim militarizat, prin directa interventie si grija a guvernului american marionetat de ocultă.
Evident ca soluţiile tehnologice imaginate de Tesla s-au perfectionat intre timp si au generat un salt
extraordinar in domeniul tehnologiilor preponderent militare, in regim de proiecte secretizate, majoritar
inaccesibile omului de rand pentru ridicarea nivelului de trai, adevarate monopoluri tehnico-stiintifice
folosite intens pentru sabotarea si manipularea stilului de viata al societatii in ansamblu, pe principiul
exploatarii omului de catre om. De aici si pana la o variatiune intreaga de arme - una mai perversa si mai
devastatoare decat alta - nu a mai fost decat un pasş.
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In anul 1970 a fost accelerata dezvoltarea tehnologiei microundelor, a undelor radar si radio printr-un
salt important de la puterea maxima de 1MW la puterea de 1000 MW. Atat SUA cat si URSS au avut acces
la emitatoare si receptoare puternice de unde electro-magnetice, capabile sa interactioneze cu
echipamente electronice complexe de control si supraveghere dar si cu materia organica, in asa fel incat
sa afecteze tesuturile vii, cauzandu-le comportamente aberante si/sau distrugeri progresive, adesea
ireversibile. Astazi aceste dispozitive sunt detinute de organizatii guvernamentale si/sau private din mai
toate tarile dezvoltate si sunt implementate pe scara larga si in Romania, camuflate in asa zise dispozitive
GSM montate in locuri unde nu ar avea ce sa caute si in cantitati care depasesc orice utilitate legata de
internet si telefonie. Implicarea firmelor de telecomunicatii este insa evidenta.
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Diverse servicii secrete au aratat ca, incepand din anii 70, fosta URSS a stocat in computere performante
informatii despre proprietatile electrice, chimice si biologice ale creierului uman, rezultate in urma
studiilor intreprinse pe milioane de oameni. Aceste date permit manipularea cu acuratete a senzatiilor
umane auditive si viziuale folosind diferite procedee si tehnici. Au fost stocate si date despre toate limbile
si dialectele vorbite in prezent pe glob pentru a fi generate mesaje artificiale personalizate, pe intelesul
oricui. Existenta unor astfel de computere e mentionata intr-un articol din Martie 1983 din ziarul Sunday
Morning Arrow.
La fel stau lucrurile si in SUA si Europa. Inca din anii 70 s-au realizat cercetari asidue privind combinarea
undelor electromagnetice si a hipnozei. In 1974, cercetatorul G.F. Shapis scria: "Cuvintele hipnotizatorului
pot fi modelate electric astfel incat sa actioneze direct asupra creierului uman sub forma de unde, fara a
mai fi nevoie de receptarea si transportarea sunetului si fara ca persoana sa poata controla fluxul
informational astfel creat".
Cei care cerceteaza fenomenul de chanelling au observat faptul ca numarul celor care se considera
mediumi sau canale a crescut exponential incepand cu anii 80, de cand s-au inmultit si s-au imbunatatit
cercetarile de control al mintii de la distanta. Cei care practica transa e necesar sa-si foloseasca acum mai
mult decat oricand SIMTUL CRITIC si DISCERNAMANTUL, necunoscand cu exactitate sursa a ceea ce ei
numesc "ghidare divina". Existenta unor astfel de tehnologii ii poate face pe oameni sa creada ca il aud pe
propriul lor Dumnezeu vorbindu-le. Astfel de unde generate de computer pot fi transmise prin
intermediul satelitilor si antenelor de la sol, in asa fel incat sa interactioneze cu gandirea naturala, facand
sa apara asa numita gandire artificiala nedetectabila. Tehnologia de acest gen a fost perfectionata
continuu, prin cercetari neintrerupte privind relatia dintre creierul uman si computer.
In ianuarie 1991, la Universitatea din Arizona, s-a organizat conferinta intitulata "Cercetare avansata
NATO cu privire la fenomenele emergente ale sistemelor biomoleculare". Ce inseamna asta mai exact?
Intr-una din lucrarile prezentate la conferinta erau testate echipamente care puteau face un orb sa vada
si un surd sa auda. Sa nu uitam ca pana la urma globii oculari preiau semnale luminoase din mediul
inconjurator, le transforma in semnale electrice transmise prin intermediul sistemului nervos unei
anumite regiuni a creierului localizata pe cortexul cerebral, iar cortexul cerebral, amplasat intr-un
intuneric deplin in interiorul cutiei cranieine decodifica aceste semnale de natura electrica,
interpretandu-le ca mesaje-imagine. La fel se intampla si in ceea ce priveste auzul, urechea interna
trimitand catre cortexul cerebral auditiv semnale electrice si nu unde sonore, aceste semnale fiind
ulterior decodificate de creier ca mesaje-auditive. Interventia pe calea undelor asupra semnalelor
electrice de pe traiectele nervoase ale organismelor vii, poate modifica, prin urmare, secventele de
informatie decodificate de cortexul cerebral. La conferinta au fost prezentate echipamente care puteau
calma orice durere fara a se interveni cu medicamente si a caror utilizare ar fi permis oricarei fiinte
umane sa-si mentina si la varste inaintate functionarea biologica optima de la tinerete. Autorul lucrarii
tragea insa un semnal de alarma asupra pericolului ca cercetarile din acest domeniu sa fie deturnate de la
scopul pasnic initial si sa fie folosite impotriva oamenilor. El afirma ca astfel de echipamente sunt deja
operationale in cadrul CIA si FBI, nu pentru a vindeca oameni, ci pentru a tortura si omori pe cei
considerati indezirabili, respectiv dispensabili sau pentru a crea ceea ce se numeste CANDIDAT
MANCIURIAN (omul lucrat pe creier prin programe de control al mintii caruia i se implanteaza in mintea
subconstienta diferite modele de reactie la diferiti stimuli auditivi sau vizuali cunoscuti doar de
programator, activabili de la distanta atunci cand se doreste declansarea in mod automat a unui tipar
comportamental din partea subiectului, util anumitor interese).
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In conexiune cu tehnologia undelor electro-magnetice, o actiune distructiva coordonata de la cel mai
inalt nivel constand in reducerea cantitativa si calitativa a efectivelor de arbori urbani a transformat
orasele tarii in adevarate cimitire de copaci. Un arbore sanatos, cu o coroana bogata, emite intotdeauna
o energie care intretine viata, cu un puternic efect terapeutic de revigorare fizica si psihica exercitat
asupra organismelor vii (oameni si animale). Este de asemenea o sursa de oxigen si un absorbant de
poluanti eficient si gratuit, un rezervor de miresme si de racoare pe timp de vara, o stavila in calea
viscolului pe timp de iarna, totodata un adapost pentru pasari, un adevarat ecosistem pentru insecte si o
bariera naturala in calea undelor electromagnetice de mare putere - deosebit de nocive pentru sanatatea
fizica a omului si pentru integritatea lui psihica.
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Ca urmare a mutilarii copacilor din cartierele oraselor dar si din parcuri si gradini botanice sub pretextul
toaletarii - in realitate o procedura distrugatoare declansata la ordin si aplicata in toata tara prin
intermediul primarilor francmasoni si a firmelor agreate de lojile din care acestia fac parte - milioane de
arbori au fost deposedati de coroana in cel mai barbar mod cu putinta, ajungand sa nu-si mai poata
exercita efectele benefice atat de necesare nu doar omului ci si biosferei.
In plus, copacul este o fiinta vie, care, in pofida faptului ca nu poseda un sistem nervos central sau
diferite organe specifice fiintei umane, este supus nasterii, imbatranirii, imbolnavirii, calamitatilor de tot
felul si in final mortii, asadar suferintei.

Atunci cand omul nu constientizeaza acest aspect si incuvinteaza mutilarea copacilor printr-o atitudine
de totala ignoranta, indolenta, indiferenta fata de raul provocat acestor fiinte, tot raul se intoarce
impotriva lui: energia bolnava a copacilor il devitalizeaza, peisajul dezolant il bulverseaza, poluarea il
afecteaza, caldura dogoritoare pe timp de vara, pamantul sterp, mirosurile, alunecarile de teren si, nu in
ultimul rand, radiatiile electromagnetice il invadeaza si il invalideaza. Adica exact ce urmaresc
francmasonii.
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In numarul din Decembrie 1980 al US Army Journal, intr-un articol semnat de locotenent-colonel John B.
Alexander si numit "Noul camp de lupta mental", acesta declara: "Voi da mai multe exemple care sa
ilustreze progresele facute in domeniul undelor electro-magnetice: avem in prezent tehnologia care ne
ofera abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boala de la distanta, inducand boala sau moartea fara cauze
aparente. A fost raportata si posibilitatea de modificare telepatica a comportamentului uman care
include abilitatea de a induce stari hipnotice de la o distanta de peste 1000 de km. Utilizarea hipnozei
telepatice este o zona care merita a fi exploatata. Ea va permite ca agentii nostri sa fie implanatati
subconstient cu programul pe care trebuie sa-l execute, astfel incat nu va mai fi nevoie sa folosim
mijloace fizice de contact direct cu subiectul pentru a face acest lucru. Daca vor fi perfectionate, aceste
tehnici vor permite transferul direct al gandurilor de la o minte sau grup de minti la o audienta tinta.
Receptorul nu va fi constient ca i-au fost implantate ganduri, caci va crede ca sunt gandurile lui. Este
posibil sa introducem ganduri artificiale intr-un computer si apoi sa le transmitem pe calea undelor prin
intermediul unor sateliti sau antene. Astfel vom putea controla intreaga planeta."
Limitarile acestui sistem sunt doar cei care isi vor pune permament intrebari cu privire la motivatia care
sta in spatele gandurilor sau intentiilor lor, nedandu-le curs in mod automat. Este evident ca televiziunea,
radioul, filmele, publicitatea si diferitele forme de presiune sociala au grija sa diminueze la minim aceasta
"a doua atentie", reducand pe cat de mult posibil numarul oamenilor vigilenti si, prin urmare,
nemanipulabili. In final ofiterul concluzioneaza: "Informatiile privind acest gen de tehnologii vor fi
considerate de majoritatea oamenilor ridicole, pentru ca nu se vor potrivi cu viziunea lor asupra realitatii
- pe care tot noi o inducem. In fond mai exista chiar si azi oameni care cred ca Pamantul este plat!"
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In paralel au fost perfectate ARME DE RAZBOI cu microunde
pulsate, adica arme cu emitere de impulsuri electromagnetice
de mare putere capabile sa bulverseze electrochimia celulara,
scurt-circuitand sistemul nervos al fiintelor vii aflate la o
distanta de pana la 30 de km de sursa de unda. Aceste arme,
functionand asemenea unui stroboscop, emit intermitent
unde cu frecvente cuprinse intre cativa Hz (cateva oscilatii pe
secunda) si cateva sute de milioane de Hz (sute de milioane
de oscilatii pe secunda), putand fi amplasate atat la sol (in locuri publice sau private) cat si in spatiu (pe
sateliti cu orbita joasa). Exista si arme de marimea unei valize, pentru atacuri cu raza mica de actiune, dar
si sisteme transportate pe camioane. Armele militare cu puls electro-magnetic pot decima populatia din
orase intregi precum armele nucleare (dar fara a distruge cladirile). Armele militare cu pozitionare la sol
reusesc sa provoace efecte si sub linia orizontului. Aceste arme distrug practic reteaua electrica din
organismele vii. Principala lor tinta este sistemul nervos si creierul. In prezent, la tehnologia microundelor
(HPM - High Power Microwave) se adauga tehnologia laser si tehnologia fluxului de particule, toate
reunite sub denumirea generica de Arme cu Energie Directa (Direct Energy Weapons sau DEW).

Ca protectie fizica impotriva efectului perturbator al undelor electromagnetice (in mod special impotriva
starilor de vitalitate scazuta, a depresiilor si cosmarurilor induse de atacurile pe calea undelor), alaturi de
o cat mai buna conservare a mediului natural de catre omul care alege sa se inconjoare de natura si sa
respecte natura, este recomandata utilizarea oscilatoarelor magnetice de compensatie.
In biblioteca Marii Loji din Anglia pot fi gasite numeroase carti despre fenomene care nu au explicatii
oficiale, inclusiv despre cele de provenienta extraterestra (OZN-uri). Toate incercarile din Uniunea
Europeana de a forma o comisie de investigare publica a rapoartelor despre activitatea OZN in lume au
esuat. Francmasonii par sa fie foarte interesati de OZN-uri conform numeroaselor documentatii existente
in bibliotecile private ale lojilor, insa oficial sunt cei mai mari sceptici si denigratori ai fenomenului.
185 / 252

Partea 11 → TEHNOLOGIA FOLOSITA DISTRUCTIV DE MASONERIE. VACCINURILE OTRAVITOARE.

22. UTILIZAREA PE SCARA LARGA A VACCINURILOR OTRAVITOARE SI ALTE METODE DE INTOXICARE IN MASA
In brosura masonica “Pe cerul albastru-auriu” se spune ca
“francmasonii au fost pionierii si promotorii vaccinarii”. Cel care a
inceput in 1796 sa promoveze vaccinarea “preventiva” a fost doctorul
francmason Edward Jenner.
Doctor in stiinta, doctor in medicina, in chimie si farmacie, marele
savant Antoine Bechamp (1816-1908) este chiar si azi aproape
necunoscut. El si-a concentrat studiile asupra modului in care
microorganismele influenteaza corpul omenesc. A aratat ca atata timp
cat adoptam un stil de viata coerent (fara a face abuzuri in nici o
directie), bacteriile ne vor fi de folos. Bechamp considera ca bolile se dezvolta in trup atunci cand
conditiile interioare de echilibru natural sunt bulversate, iar tensiunea electrica din celule este mult
redusa. O celula sanatoasa are o tensiune cuprinsa intre 60 si 100 mV, in timp ce o celula canceroasa are
20 mV.
Insa un alt om de stiinta francez, chimistul si medicul francmason Loius Pasteur (1822-1895) a facut
afirmatia ca toate microorganismele, atat cele din interiorul cat si cele din exteriorul corpului, produc boli
si trebuie sa fie, de aceea, controlate cu ajutorul vaccinurilor. Spre deosebire de Bechamp care nu a
primit nici un ajutor financiar pentru cercetarile sale, Louis Pasteur a primit subventii imense si
recunoastere pe plan international. Alimentarea ideii de necesitate a vaccinarii preventive pe scara larga
a fost motivul pentru care Pasteur a realizat profituri uriase in cariera sa.
Principala sursa de bani a lui Pasteur a fost familia Rothschild din Paris, cu precadere baronul
francmason Gustave Rothschild. Propaganda masonica intensa a facut din Pasteur un nume foarte
cunoscut. Pe patul de moarte, moment foarte important pentru cineva crescut intr-o tara catolica, la 28
septembrie 1895 Pasteur si-a infirmat teoria neadevarata si simplista prin cuvintele urmatoare: “Microbii
nu inseamna nimic. Mediul este totul!”.
In anul 1900, un numar de patologi si oameni de stiinta importanti au inghitit milioane de bacterii de
holera intr-o incercare disperata dar naiva de a schimba mentalitatea elitei societatii. Ingestia de bacterii
holerice nu le-a provocat nimic altceva decat o usoara diaree, desi s-a demonstrat ca bacteriile au trait cu
adevarat in intestinele cercetatorilor. Elita nu a dorit de la bun inceput sa ia in seama experimentul,
deoarece era interesata de introducerea cu ajutorul vaccinurilor a substantelor chimice si a virusurilor in
corpul uman, iar ca sa existe o justificare pentru acest lucru nu trebuia sa se stie despre un asemenea
experiment.
Practicantii ignoranti ai medicinei spun ca vaccinurile sunt principala explicatie pentru rata scazuta a
bolilor in prezent. Statisticile arata insa ca rata infectiilor a inceput sa scada inainte de marile campanii de
vaccinare din anii 1900. In realitate, nu vaccinurile, ci canalizarile, sunt cele care, incepand cu anii 1900,
au ridicat gradul de igiena, de sanatate si de confort al omului de rand pana la un nivel la care bolile
mizeriei si ale saraciei au dispararut treptat.
Mai mult, bolile comune ale copiilor nu sunt devastatoare si nici nu dau efecte secundare atunci cand
sunt tratate / intampinate corespunzator la momentul instalarii, o calitate a lor fiind aceea ca stimuleaza
dezvoltarea sistemului imunitar. Vaccinurile au provocat in schimb o crestere considerabila a prezentei
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poliomielitei la copii, dupa multi ani de scadere constanta. Astazi vaccinurile asa zis preventive sunt
singura cauza a poliomielitei in Statele Unite.
Dr. Viera Scheibner (Australia), cel mai renumit expert international in bolile produse de vaccinuri, a
descoperit o legatura intre vaccinul triplu impotriva difteriei - tusei convulsive - tuberculozei si sindromul
de moarte subita la copii. Faptul este acum dovedit stiintific. Multi copii carora li s-a facut acest vaccin au
ajuns invalizi. Un fapt deloc de neglijat este ca aproximativ 80% din vaccinurile pentru copii sunt fabricate
in laboratoarele controlate de familia masonica Rockefeller.
Viera Scheibner a cercetat riguros literatura medicala despre vaccinuri. CONCLUZIA EI: “Nu exista nici o
dovada ca vaccinurile au capacitatea de a preveni aparitia bolilor. Dimpotriva, sunt foarte multe dovezi
despre efectele lor negative grave!”.

In Statele Unite, in perioada 1989-1999, 1400 de familii care dispuneau de mijloacele financiare pentru
a-si permite un proces la tribunal si care aveau informatiile necesare pentru a face anumite corelatii si a
gasi exemple in literatura medicala au ajuns in instanta si au castigat procesul. Copiii lor fusesera sanatosi
si s-au dezvoltat normal pana in momentul vaccinarii. Au inceput apoi sa aiba febra sau convulsii iar unii
au intrat in coma. Boala lor a devenit cronica si unii dintre ei au ajuns autisti.
Imediat dupa primul razboi mondial, intre 1918 si 1919, cand a inceput vaccinarea impotriva gripei
spaniole, au murit cel putin 25 de milioane de oameni in toata lumea. Tarile care nu au achizitionat
vaccinul american (Grecia, Egipt) au scapat. In aceste tari nu a murit nimeni. In cartea sa din 1977
“Demascarea gripei porcine”, doctorita Eleanora I. McBean arata ca gripa spaniola din 1918 a fost
inventata / fabricata: “Asa s-a inceput cea mai mare campanie de vaccinare organizata vreodata in SUA”.
Nici nu se stia despre vreo epidemie atunci, prin urmare populatia a fost pacalita pentru a se putea
justifica masurile luate. S-a facut afirmatia ca soldatii au venit acasa cu tot felul de boli din tari straine si,
prin urmare, trebuie utilizate toate metodele posibile impotriva combaterii acestora. Oamenii au crezut
afirmatia pentru ca au vrut s-o creada si multi soldati s-au imbolnavit cu adevarat. Ceea ce nu au stiut a
fost faptul ca vaccinurile le-au cauzat boala. Medicii militari au tacut ca niste tradatori si lasi, neoferind
nici o informatie despre diversiunea criminala.
Intr-un lung articol din revista germana Natura Heilpraxis despre cat de daunatoare sunt vaccinurile, se
arata ca interactiunea vaccinurilor cu sistemul imunitar este, printre altele, o cauza a diabetului. S-a
aratat si ca vaccinul impotriva pojarului poate provoca paralizie, sistemul nervos si creierul copiilor fiind
afectat negativ de cocktail-ul de substante chimice si tulpini virale patogene.
In cartea sa din 1997 “Noii virusi: SIDA si EBOLA”, Dr. Len Horowitz a demonstrat cum Departamentul
Apararii al SUA nu doar ca a incercat dar a si reusit sa creeze o arma biologica eficienta la inceputul anilor
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1970. Arma pe care au creat-o cercetatorii americani este astazi cunoscuta drept SIDA. In mod cinic, chiar
numele SIDA (sindromul imunodeficientei DOBANDITE - abreviere a denumirii originale din limba engleza:
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome) arata ca aceasta imunodeficienta a fost cumva
CONTRACTATA / DOBANDITA / PROCURATA si nu dezvoltata natural. Cum a fost procurata? Prin
vaccinurile administrate de catre cei care isi spun "autoritati". Documentele oficiale arata ca vaccinul
antipoliomielitic infestat cu HIV a fost administrat unui mare numar de oameni din Africa inainte de
izbucnirea epidemiei. Conform informatiilor oficiale, pana in luna februarie din anul 2007 murisera de
SIDA 30.000.000 de oameni. In vara lui 2006, 65.000.000 de oameni fusesera diagnosticati cu HIV la nivel
mondial. Dr. Horowitz a demonstrat, utilizand numeroase documente, ca HIV a fost administrat si unui
numar semnificativ de homosexuali din New York si San Francisco, pe post de vaccin impotriva hepatitei
B, iar de la grupurile acestea HIV s-a transmis mai departe in toata America.
Vaccinuri daunatoare sanatatii umane concepute special pentru a
invalida si reduce populatia globului sunt trimise in continuu in
tarile in curs de dezvoltare, spre exemplu pentru a combate,
chipurile, MALARIA. Francmasonul Bill Gates, proprietarul
Microsoft, are o fundatie impreuna cu sotia sa, Melinda Gates,
care numai de asta se ocupa. Ei au investit 750 de milioane de
dolari in programul de vaccinare intensiva a lumii a treia si au
raspandit vaccinuri tematice peste tot in lume. Fostul presedinte
al SUA Bill Clinton a recunoscut ca vaccinul impotriva
TETANOSULUI trimis de fundatia Bill & Melinda Gates in lumea a
3-a a produs sterilitatea unui mare numar de femei (“The Idaho
Observer” - Octombrie 1999). Bill Gates a fost intotdeauna extrem
de amuzat de acuzatiile care i se aduc dar asta nu l-a impiedicat sa contribuie la infiintarea peste tot in
lume (inclusiv in Romania) de fundatii satelit care se ocupa cu vaccinarea preventiva si popularizarea ei.
La noi in tara a fost lansata in 2012 o lucrare de referinta in domeniul medicinei anti-vaccin, sub
semnatura dr. Christa Todea Gross - "Vaccinurile: preventie sau boala? O noua patologie pediatrica."
Insa contrar demersurilor facute pentru o
informare obiectiva, campaniile de vaccinare
continua furibund. Iata una dintre acestea,
surprinsa pe Facebook in Aprilie 2016 si
derulata, evident, printr-o fundatie locala
(Coalitia Romania Sanatoasa). -->
Dupa cum se poate observa, se bate foarte
multa moneda pe faptul ca vaccinurile previn
/ combat bolile. Iata insa dovada de laborator
a NOCIVITATII vaccinurilor: lista completa cu
SUBSTANTELE ADJUVANTE incluse in
vaccinurile destinate copiilor si adultilor din
Romania incepand cu anul 2017. Lista este
comentata, fiind insotita de adnotari si
explicatii, in asa fel incat oricine sa poata
intelege despre ce substante vorbim si cu ce
impact asupra fizicului si psihicului uman..
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Bineinteles ca demersurile de vaccinare nu se incheie nici chiar dupa ce realitatea sinistra a fost expusa
in mediul online fara putinta de tagada. Incepand din luna Septembrie 2016, mediatizarea
propagandistica a vaccinarii se deruleaza spasmodic si virulent pe toate posturile TV, fara exceptie::

Se bate moneda pe faptul ca vaccinarea este un DREPT, dar ea se vrea inclusa intr-o noua lege a sanatatii
ca OBLIGATIE. Ori cele doua notiuni sunt antagonice, cu implicatii diametral opuse. S-au facut decalaratii
publice din partea celor de la Ministerul Sanatatii conform carora, in baza noii legi, unui copil nevaccinat
ar trebui sa i se interzica accesul la cresa / gradinita / scoala pentru a nu pune in pericol comunitatea. Insa
aceasta propaganda nu este doar voit mincinoasa ci si complet ilogica: daca acel copil nevaccinat prezinta
risc de "boli grave" precum oreionul sau rujeola - de care ceilalti copii nu mai pot fi afectati pentru ca s-au
imunizat prin vaccinare - care mai este pericolul pentru comunitatea vaccinata reprezentat de copilul
nevaccinat?
Simplul fapt ca Guvernul (si nu MEDICUL) doreste sa-ti adminstreze injectii pretins-terapeutice, ar trebui
sa fie un indiciu suficient prin el insusi despre sinistrele intentii ale pretinsului guvern si despre
adevaratele efecte ale pretinsei terapii realizate prin vaccinare: https://youtu.be/grXfR2jNk6g
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In completarea informatiilor oferite cu generozitate in aceasta filmare ca pledoarie avizata antivaccin
sustinuta chiar la Guvern de catre un medic cu experienta, vine dr. Viera Scheibner si dr. Crista Todea
Gross care confirma faptul ca adevaratele boli ale copilariei nu sunt grave si nici mortale. Bolile copilariei
sunt infectii tratabile la momentul instalarii, necesar sa existe in viata unui copil pentru ca viitorul adult sa
beneficieze de o imunitate naturala trainica si durabila. Cu toate acestea, un pseudo-minister al pseudosanatatii care distruge de ani buni spitalele si impiedica accesul romanilor la medicamente vine acum sa
ne spuna cat de mult ii pasa de sanatatea noastra si a copiilor nostri, dorind pe aceasta cale sa ne
vaccineze pe toti pentru a ne feri de imbolnaviri si decese. Absolut hilar!

FELURITE ALTE FORME DE OTRAVIRE A POPULATIILOR
Vaccinurile nu constituie singura metoda prin care Francmasoneria incearca sa reduca, respectiv sa
controleze cantitativ si calitativ populatia. Cateva din cele mai utilizate "alternative de vaccinare" sunt:
1. Fluorurarea apei potabile si a pastei de dinti datorita efectului inhibitor al florului asupra glandei
pineale. Procedeul transforma omul energic si creativ intr-o masinarie docila, mai mult sau mai putin
retardata, in functie de capacitatea de focusare si nivelul de auto-educare al mentalului persoanei. Dupa
cum am vazut deja, procesul de florurare a fost descoperit si utilizat pentru prima data in Germania
nazista, fiind creatia cercetatorilor arondati trustului de fabrici nemtesti francmasonice I. G. Farben. De
atunci si pana azi fluorurarea chimica a fost perfectata si ulterior implementata in procesele tehnologice
uzuale, atat alimentare cat si cosmetice, din mai toate statele lumii. Introducerea de florura de sodiu in
mod special in pasta de dinti a devenit practica de facto a industriei cosmetice si farmaceutice, aparatul
de propaganda avand grija sa ne spuna ca fluorul intareste dintii. Nu doar ca nu face asta, dar chiar
ATACA DINTII! In plus distruge inima, rinichii si sistemul nervos central.
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2. Iodarea sarii alimentare. Sarea de masa care se gaseste din abundenta in toate centrele comerciale de
la noi din tara trece printr-un amplu proces chimic de asa zisa eliminare a impuritatilor, in timpul caruia i
se adauga o cantitate importanta de aditivi alimentari, printre care anti-aglomerantii E535 (ferocianură
de sodiu) și E536 (ferocioanură de potasiu), pe scurt cianuri toxice cu efect de stimulare a incidentei
bolilor cardiace, accelerarea proceselor de ateroscleroza si toxicitate crescuta a organelor, in special a
creierului (fapt care poate induce sechele neuro-psihiatrice). In plus, in urma unei Hotarari de Guvern din
anul 2002, toata sarea de masa romaneasca TREBUIE imbogatita invariabil cu iod, substanta care
suprasolicita rinichii mai ales in cazul bebelusilor si, in plus, favorizeaza aparitia dezechilibrelor hormonale
de tip hipertiroidian mai ales la femei si copii. Alternativa sanatoasa la sarea iodata e sarea de Himalaya.
3. Otrava din plicurile cu mirodenii. Glutamatul de sodiu / glutamatul monosodic / E 621 / carrageenan /
MSG (mono-sodium-glutamat) este un potentiator de aroma adaugat in cantitate mare in amestecurile
pe baza de condimente cum ar fi produsele de tip Vegeta sau Delikat (care contin pana la 15% glutamat
monosodic), supele de la plic, condimentele pentru peste, “fix" pentru cartofi, adica toate prafurile care
promit mancare buna facuta din nimic. Glutamatul de sodiu distruge sistemul nervos si creste
considerabil riscul de epilepsie, de asemenea este raspunzator pentru derelglarile hormonale in ceea ce
priveste insulina si hormonul de crestere, scade puterea de concentrare si deregleaza activitatea
neuronala, potentand comportamentul antisocial si agresiv. Iata si sursele ascunse de glutamat, existente
in ingredientele considerate "primare" de pe eticheta unui produs alimentar (elementele sunt
mentionate in ordinea descrescatoare a cantitatii de glutamat continute): drojdie autolizata, caseinat de
calciu, gelatina (inclusiv cea din mezeluri si din prajiturile preambalate), proteine hidrolizate, caseinat de
sodiu, extract de drojdie.
4. Folosirea fungicidului INTIUM in culturile
de grau, porumb, cartofi, rosii, ceapa ale
producatorilor industriali din Romania.
Aceasta chimicala a fost conceputa si este
livrata de laboratoarele BASF (una din subdiviziunile conglomeratului industrial nazist I.
G. Farben). Folosirea produselor cu initium
sporeste cu 65% riscul de cancer de colon,
substanta intrand rapid in felurite combinatii
chimice si devenind reziduala in organism. De
pilda 1 mg de initium intrat in corp o singura
data se elimina in aproape un an. Ori daca
acest produs este folosit zilnic - painea de
Titan la 1 leu fiind dovedita ca paine cu intium
- practic el nu mai poate fi eliminat. Asa cum
initium ajuta la cresterea fortata a celulelor
leguminoase, la fel de repede va conduce la
marirea tumorilor maligne.
5. Pulverizarea de aerosoli in atmosfera
folosind avioanele de linie. Reprezinta una
dintre metodele halucinante prin care cercetatorii nebuni ai elitei satanice s-au gandit sa atace populatiile
si insasi ecosistemul planetar. Prin intermediul unor reactoare modificate instalate pe majoritatea
avioanelor de pe rutele comerciale si militare sunt aruncate la 12.000 de metri in atmosfera particule
solide si persistente de Aluminiu, Litiu, Strontiu, Bariu dar si Mercur otravitor. Substantele sunt de-obicei
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ejectate prin false tije de descarcare statica, practic niste tevi montate sub fiecare aripa in scopul declarat
de a neutraliza sarcina electrostatica a fuselajului. Darele lasate in urma de aceasta tehnologie sinistra
seamana cu darele de condens pe care un reactor obisnuit le lasa in urma sa cand zboara in stratosfera la
peste 10.000 metri altitudine, unde, datorita temperaturilor extrem de scazute, vaporii de lichid emanati
de turboreactor condenseaza aproape instantaneu sub forma unor dare fine de picaturi supraracite.
Diferenta dintre cele doua tipuri de urme este ca darele de condens (de natura lichida) - in engleza CONTRAILS - se disperseaza foarte repede (in general 1-2 minute), in timp ce darele chimice de aerosoli (de
natura solida) - in engleza CHEM-TRAILS - persista foarte mult (de la cateva zeci de minute la cateva ore),
astfel incat ajungem sa vedem nenumarate astfel de urme suprapuse pe cer dupa ce pe deasupra noastra
au trecut, intr-o perioada lunga de timp, tot atatea avioane.

Scopul acestei lucrari distructive este multiplu. Pe de o parte tine de otravirea aerului. Aerul imbibat cu
aerosoli toxici (uneori si cu virusi difuzati impreuna cu aerosolii) devine, odata inspirat, un aer alergic ce
inflameaza si lezeaza aparatul respirator si care, condus de sange la organele vitale, in special la creier,
ajunge sa induca modificari atat functionale cat si organice in sistemul imunitar, nervos si hormonal,
afectand nu doar sanatatea fizica, ci si psihica. Un alt scop este otravirea solului. Un sol imbibat cu acest
tip de otravuri devine un sol neproductiv, semintele plantelor existente in natura ajungand sa fie din ce in
ce mai putin rezistente la un astfel de atac al falsilor nutrienti. Drept pentru care, vine compania
masonica de seminte modificate genetic - Monsanto - "sa ne salveze" prin furnizarea de culturi
malformate functional si organic si care conduc la malformatii functionale si organice. Respingerea
produselor sinistrei companii ar deveni - in imaginatia fecunda a creatorilor sai - tot mai putin probabila
din moment ce toate celelalte culturi vor rezista din ce in ce mai greu la un asalt de cocktailuri chimice
care devine pe zi ce trece tot mai virulent. O alta utilizare vizeaza facilitarea prin intermediul aerosolilor a
supraincalzirii acelor zone din atmosfera bombardate de pe Pamant - prin intermediul unor statii de
antene tip HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) - cu fluxuri de radiatii
electromagnetice de mare putere. Aplicatiile acestei tehnologii tin de controlul vremii, cu precadere de
crearea in mod artificial a tot felul de calamitati naturale (seceta, inundatii, tornade, maree, tsunami). In
sfarsit, o ultima aplicatie cunoscuta este legata de transmiterea de la sol a unor semnale
electromagnetice dispersabile pe zone foarte intinse datorita proprietatilor modificate ale atmosferei
saturate cu aerosoli, aceste semnale fiind menite sa interactioneze subliminal cu psihicul fiintelor pentru
a le induce stari modificate de constiinta de tip zombi, facilitate de labilitatea deja creata cu ajutorul
celorlalte metode de transformare a omului din fiinta ganditoare si pro-activa in fiinta labila si obedienta.
In timp ce varful piramidei conspirative isi traieste viata in enclave protejate de majoritatea dezastrelor
pe care acest varf le declanseaza la nivel regional si global, conspiratorii urmaresc ca prin astfel de actiuni
sa conditioneze populatiile sa adezioneze la programele lor in urma faptului ca le fac acestora viata un
infern. Este exact viziunea luciferiana asupra existentei si lumii, aferenta modelului/ arhetipului satanic
pe care il venereaza/ il slujesc aceste asa zise elite si pionii de care se folosesc in lucrarea generala de
control si dominatie.
194 / 252

Partea 12 - UNELTIRILE DIABOLICE ALE PREZENTULUI. SPIRITUL SOCIETATII. CE AVEM DE FACUT.
12.

23. UNELTIRILE DIABOLICE ALE PREZENTULUI
Emblema Organizatiei Natiunilor Unite (ONU)
contine o imagine a globului pamantesc peste
care vedem suprapus un grilaj cu 33 de sectiuni
(gradele francmasonice) inconjurat de 2 ramuri
de acacia cu 13 frunze fiecare (gradele Illuminati).
Semnificatia ezoterica a plantei de acacia in
simbolistica masonica este “activitate foarte
intensa”.
Un cunoscut francmason de grad inalt, Zbigniew
Brzezinski, fost consilier pe probleme de
securitate nationala al Statelor Unite, specula in
anul 1970: “Nu ma indoiesc ca guvernul mondial
va aparea in timpul vietii noastre! Cerinta
necesara pentru globalizarea finala si cea
adevarata este includerea tuturor teritoriilor in supra-regiuni, pentru ca in felul acesta sa ne mutam spre
un mecanism stabil de conducere centralizata”. Asemanarea cu doctrina stalinista (extremista, comunista
si satanista) este izbitoare: “Mai tarziu, diferitele regiuni vor fi unite pentru a forma o singura dictatura
mondiala!” - Iosif Stalin, “Marxismul si problema nationala”, Moscova, 1942.
David Rockefeller junior a declarat si el in fata Consiliului Comercial ONU in 1994: “Suntem pe cale sa
ajungem la o transformare globala. Singurul lucru de care mai avem nevoie acum este o criza majora si
toate natiunile vor accepta Noua Ordine Mondiala.”
In practica insa este greu sa convingi 8 miliarde de oameni (cat populeaza in prezent planeta) sa
recunoasca si sa investeasca o dictatura mondiala. Francmasonul de grad inalt cunoscut prin acoperirea
folosita, aceea a unui cercetator si aventuier al oceanelor, Jacques Yves Cousteau, afirma in 1991 intr-un
interviu acordat revistei UNESCO Courier urmatoarele: “Pentru a stabiliza populatia mondiala, trebuie sa
eliminam 350.000 de oameni pe zi. Este un lucru oribil de spus dar e la fel de rau sa nu o spunem.”
Observam la o cercetare mai atenta a cuvantarilor acestor oameni, cum toti se erijeaza in judecatori ai
omenirii, profeti contemporani, arhitecti ai societatii, faruri calauzitoare, implinitori ai lucrarii
Dumnezeiesti pe Pamant, detinatori ai adevarului, mari vizionari care calculeaza ei si decid cine moare si
cine traieste, in sfarsit, numai oameni de mare importanta, fara de care noi, toti ceilalti, pur si simplu nu
am putea exista. Ironia este ca fara investirea de catre populatia dezinformata a indivizilor care ajung sa
emita astfel de pretentii, derizoriul in care ar cadea exagerarile si revendicarile lor ar putea constitui cel
mai bun material de studiu din ciclul “Asa NU” sau “Trasaturile malformate ale conditiei umane”.
In viziunea masonica despre crima si genocid, cele mai eficiente metode de scadere a populatiei sunt
cele transante, in care se inventeaza un razboi civil sau militar de talie mondiala. Se pare insa ca acest
plan nu este intocmai realizabil, asa ca planul secundar sunt metodele de otravire progresiva a
pamantului, aerului, mancarii si apei prin politici si practici abuzive derulate pe fond de acalmie sociala
generalizata, indusa si intretinuta prin compromiterea sistemului educational, prin manipulare mediatica
extrema, prin folosirea de arme psihotronice tranchilizante a mintilor slabe si prin impunerea unui regim
de munca pana la epuizare (pana uiti de tine) in cadrul jobului (sau joburilor) de zi cu zi, nicicand suficient
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de profitabile sau moderate ca impact si pretentii. Planul tertiar a fost intotdeauna utilizarea bolilor: criza
spitalelor, diseminarea de agenti inalt patogeni in mediu deschis, invadarea pietei cu droguri facute cat
mai accesibile tinerilor (adesea dezamagiti de calitatea vietii in lumea in care s-au nascut si prada usoara
pentru vanzatorii de vise), utilizarea de vaccinuri preventive, in special a celor asa zis obligatorii din primii
ani de dupa nastere, gandite astfel incat sa compromita sistemul imunitar al copilului, respectiv al
viitorului adult. Profetia initiala era ca prin folosirea metodelor enumerate mai sus, populatia globului se
va reduce progresiv si in tacere la 2,5 miliarde de oameni pana in anul 2000, o populatie mult mai usor de
controlat decat cea de 8 miliarde de oameni, cat este azi. Observam cum AU ESUAT si in ceea ce priveste
predictiile populationale acesti “binevoitori arhitecti ai omenirii”.
Ratiunile depopularii in numele Noii
Ordini Mondiale sunt numeroase si nu
tin de lipsa resurselor asa cum
propaganda masonica incearca sa ne
faca sa credem. Cele mai importante
ratiuni pentru membrii Ocultei sunt
legate de mijloacele tot mai limitate
de a-i tine pe oameni ocupati si captivi
intr-o lume devenind pe zi ce trece tot
mai numeroasa, mai plina de optiuni,
mai intrebatoare si mai cautatoare de
raspunsuri - altele decat cele
neverosimile si obositoare, servite
dupa tipar de sute de ani incoace.
In conditiile in care tehnologia s-a dezvoltat exponential in ultimul secol, robotica poate sa inlocuiasca
lejer individul in mai toate activitatile repetitive si plictisitoare, consumatoare de timp, energie si nervi,
furnizand in schimb umanitatii tot ce are nevoie pentru a prospera si a se preocupa de lucruri cu mult mai
rafinate, mai utile si mai placute. Un astfel de om, eliberat de corvoada grijilor materiale de zi cu zi si a
muncilor dezumanizante care il abrutizeaza si il innebunesc, ar fi automat un om care incepe sa
gandeasca, sa se preocupe de el si de lumea in care s-a nascut, de coordonatele spirituale, cu adevarat
creative, ale vietii sale aici, cele care conteaza mai mult decat orice altceva. Nu am aparut in acest colt de
univers ca sa ne ingropam in hartii si dosare, in formalitati si stereotipii exersate de la tinerete pana la
batranete sau intr-un exasperant proces de productie, intretinut cu obstinatie doar pentru ca se doreste
ca sistemul sa ramana tributar falselor lipsuri si falsei saracii puse in schema de pionii jocului masonic. De
aceea este esential pentru oculta mondiala sa tina omul ocupat, sa-l stoarca de energie, sa-l foloseasca in
cele mai gregare moduri, exact cat sa nu-i mai ramana putere si nici chef sa mai faca altceva - in afara
muncii - decat sa manance, sa doarma si sa se abandoneze din cand in cand distractiilor de weekend.
Pentru asta se urmareste ca pe aceasta planeta - pe care o mana de indivizi vor sa o controleze integral sa ramana doar atatia oameni cati pot construi si opera masinile si regimul de care Oculta are nevoie
pentru a lua totul in stapanire. Acei oameni inregimentati in sistem pe care asa zisa elita ar urma sa-i
foloseasca pentru a face operationala o piramida a puterii complet automatizata si foarte strict
reglementata, in care fiecare element, fiecare rotita este un om cu o functie precisa, raspunzand la
comenzi precise, folosit si dorit atata timp cat este productiv si da randament conform instructiunilor,
suprimat ulterior prin eutanasie si inlocuit cu o alta fiinta umana, programata prin metode de laborator
inca din faza embrionara pentru rolul pe care ar urma sa il deserveasca intr-o astfel de societate
dezumanizata si teleghidata.
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Domenico Anghera, marele comandant suveran al Consiliului
Suprem al Ritului Scotian declara in anul 1870: “Primul nostru
pas in calitate de constructori ai noului templu al umanitatii
trebuie sa fie distrugerea. Pentru a distruge statul de drept
existent suprimam educatia spirituala si drepturile omului!”.
Revista masonica austriaca Der Zirkel a recunoscut la 13
Decembrie 1908: “Suntem aliati. Conspiram in fiecare zi
impotriva ordinii firesti a societatii. Fie sa nu asteptam prea mult
pentru ce vom construi in locul a ceea ce am distrus!”. In revista
masonica din Mecklenburg s-a scris in 1910: “Gandul care ne
conduce este mereu cel al distrugerii si anihilarii, pentru ca
puterea acestei mari societati secrete se va ridica doar din
ruinele a ceea ce exista!”. Procesele de distrugere controlata sunt prezente peste tot, in toate domeniile
considerate "strategice", fiind intretinute de marionetele guvernamentale ale complotului masonic
mondial. Iar unul din exemplele de notorietate vine chiar din Romania..
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***
Una dintre uneltele de mare importanta ale sistemului masonic in functiune pentru limitarea gandurilor
si actiunilor pozitiv orientate inspre schimbare, progres si evolutie ale celor mai multi oameni a fost si
inca este folosirea pe scara larga a contractelor familiale purtatoare de conditionari fizice si psihice pe
cam toate palierele vietii. E mult mai usor de controlat un individ constrans de propria familie sa isi
limiteze aspiratiile si preocuparile la dogmele si normele unei societati imbolnavite mintal de cei care o
conduc, decat individul care nu exista in cadrul unor astfel de celule sociale. Institutia casatoriei a fost
mult timp eficienta in folosirea pe post de arma a contractului social familial.
Parteneriatele derulate prin intermediul institutiei casatoriei sunt in cele mai multe cazuri tributare
cutumelor si obisnuintelor purtatoare de frici si de limitari ale majoritatii oamenilor:
- dependenta emotionala de parinti si de rude, sentimentul de frustrare in raport cu prietenii,
colegii si cunoscutii care au familiile lor (percepute ca etalon de implinire personala);
- sentimentul de culpabilitate fata de sine si fata de societate in cazul nealinierii la obiceiurile si
valorile familiei clasice;
- sentimentul izolarii si al abandonului in cazul neapartenentei la un grup familial si insusirii
politicilor si practicilor acestuia ca mentalitate comuna de actiune si reactiune;
- sentimentul egoismului si al individualismului in caz de rebeliune, inoculabil ca urmare a
presiunilor exercitate de viziunea pro-sistem a diferitilor lideri politici sau religiosi adoptati de
societate, dar si a insasi propriei familii;
- sentimentul de insecuritate sociala, tot mai prezent cu inaintarea in varsta fara contract familial.

Pe de alta parte, convietuirea libera, in intimitate, fara casatorie, a doua persoane care aleg sa formeze
un cuplu in acest fel, prezinta urmatoarele caracteristici:
- poate fi un mod mai rentabil si mai provocator de a trai impreuna, nu neaparat si mai uniform
sau durabil;
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- atesta autenticitatea relatiei intime prin nesubordonarea ei unui contract legal (asumarea unei
fidelitati parteneriale consfintite moment de moment din ambele parti);
- poate raspunde nevoilor sexuale si emotionale ale partenerilor la un nivel superior normelor
convenite de societate;
- aduce in prim plan calitatea parteneriatului, in defavoarea durabilitatii sale cu orice pret, prin
calitate intelegand si faptul ca partenerii au posibilitatea sa evolueze conform aptitudinilor si
dorintelor fiecaruia, fiind impreuna atata timp cat se stimuleaza unul pe celalalt si isi respecta
unul altuia individualitatea;
- faciliteaza iesirea mult mai usoara a partenerilor din eventuale stari de criza si neintelegeri
reciproce.
In ceea ce priveste situatia copiilor apartinand unui cuplu traind in parteneriat liber consfintit prin
comparatie cu familia clasica (un cuplu casatorit), aceasta este urmatoarea:
- in conditii de intelegere si armonie, totul este bine in oricare din cele doua variante;
- in caz de abuz savarsit asupra copilului de tata (cum s-a intamplat in atatea situatii mediatizate
intens), mama inregimentata contractual va avea de parcurs un drum lung prin instante si alte
foruri legale pentru a-si apara copilul de agresiuni, pentru a-l lua de la partener sau pentru a-l
decadea pe tata din drepturile parintesti;
- in cuplurile necasatorite, infidelitatea nu mai este considerata o problema de viata si de moarte,
ci doar o alegere de comun acord stabilita, ce reclama o doza superioara de responsabilitate si
maturitate din partea ambilor parteneri vizand sanatatea relatiei si, pe cale de consecinta, insasi
aducerea pe lume a unui copil: facem acest copil pentru ca ni-l dorim, il asteptam si suntem
pregatiti pentru el sau fiindca asa trebuie, asa da bine, asa ni s-a spus/ impus? Comparatia nu este
facuta in raport cu familiile clasice armonioase, ci vizeaza multele cazuri in care familiile doar se
aliniaza la o conventie morala si convenienta sociala, sfarsind prin a-si creste copiii in aceleasi
conventii si conveniente menite, mai devreme sau mai tarziu, sa le ucida naturaletea, sa le taie
aripile, sa le inabuse avantul spre culmi care nu pot fi cucerite decat in focul provocarilor
doveditoare si unice, pentru care traditia si obiceiurile repetitive si limitative nu ii pot pregati.
In sfarsit, in familia clasica lucrurile pot lua o intorsatura de-a dreptul dramatica si aproape fara iesire
atunci cand asistam la combinatii intre o persoana obisnuita si o persoana afiliata unor organizatii
deservind cauze, scopuri si actiuni satanice (Francmasonerie, secte, structuri ale Securitatii sau Servicii
Secrete). Este limpede faptul ca femeia care nu stie de apartanenta la organizatie a barbatului alaturi de
care a hotarat sa-si intemeieze o familie (sau care, chiar daca stie, nu acorda importanta acestui aspect)
este de fapt o femeie aflata intr-o relatie intima cu insasi organizatia care ii comanda si ii dirijeaza
barbatul (suportand toate restrictiile, privatiunile si deceptiile care decurg de aici). Mai mult, in cazul
conceperii unui copil cu acest barbat, ea va avea de infruntat eventualele pretentii ale organizatiei asupra
educatiei copilului sau directiei sale de viata. Copiii de masoni, spre exemplu, sunt de multe ori preluati
de organizatie sau educati de tata asa cum pretinde organizatia. Pe plan international, exemplul cel mai
cunoscut este al printesei Diana.
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Printesa Diana s-a nascut in familia regala masonica Spencer, fiind crescuta si educata in scopul folosirii ei
conform intereselor si planurilor masoneriei regaliste internationale, care in acest caz erau cresterea
coeficientului de imagine si material genetic de replicare pentru Casa Regala Britanica, din care face parte
actuala regina a Marii Britanii (Elisabeta a 2-a), sotul ei Filip (duce de Edinburg), precum si fiul lor, printul
Charles (fostul sot adulter al printesei Diana). Diana insa a fost o luptatoare care s-a opus cat a putut de
mult planurilor / comportamentelor abuzive si criminale, iar asta i-a adus intr-un final moartea.
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Un caz similar este cel al artistului Michael Jackson, crescut si educat salbatic de un tata fara scrupule
pentru a deveni produsul de marketing perfect al stapanilor mass-mediei masonice la care parintele afroamerican (pe nume Joseph Jackson) s-a arondat pe el si intreaga familie. Bataile sistematice, abuzurile
sexuale, castrarea chimica si programele de control al mintii la care documentaristi ai industriei masonice
de arta si film arata ca a fost supus in primul rand Micahel Jackson dar si ceilalti frati, precum si surorile,
demonstreaza fara echivoc drama din vietile copiilor nascuti in familiile de formatie masonica sau in cele
masonizate. Ca si Diana, Michael nu a fost sclavul supus pe care Francmasoneria si l-a dorit, fiind denigrat
in toate felurile posibile si mai apoi rapus prematur de un cocktail de medicamente preparat de doctorul
personal, un mason impus de organizatie, pe nume Conrad Murray.
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Pe plan local cel mai cunoscut exemplu de acest gen este cazul Anei Maria Nedelcu, femeia care incerca
sa-si tina copilul nascut in Canada departe de tatal abuzator, membru dovedit al unei secte Voodoo care
ordonase acestuia obtinerea custodiei asupra copilului pentru ca secta sa poata revendica ulterior copilul
de la tata. Voodoo este o varianta ceva mai primitiva a ocultismului masonic. Am vazut cu totii cat s-a
luptat acea mama cu instantele din mai multe tari (corupte si vandute la Masonerie) ca sa nu ajunga acel
copil inapoi la tatal satanist si mai apoi in mainile sectei. Nici macar nu sunt sigur ca acea mama si-a castigat pana la urma copilul in justitie sau mai degraba printr-o cooptare conjuncturala a ei in Masonerie.

A-ti lega propria soarta de soarta unui exponent al caii intunecate - inregimentat pe viata, cu juramant
si contract, la structuri oculte satanice - te leaga si pe tine, datorita apartenentei prin asociere, de lumea
respectiva si cutumele ei, in aceasta viata si posibil in cele care urmeaza, in functie de cat de grave sunt
consecintele asocierii. Mai exact, in cazul in care ai acceptat sa iti limitezi contributiile pe care le-ai fi
putut avea la bunastarea fizica, mentala si spirituala a lumii in care te-ai nascut contra unei asigurari de
orice fel privind propriul confort si propria securitate oferite de un intunecat inregimentat, atunci te-ai
legat karmic (la nivel de cauzalitate si destin) de lumile din care acesta face parte. Realitatea din interiorul
familiilor mafiote (oficial sau neoficial recunoscute astfel) e una de limitare drastica a femeii-sotii (careia
prin statut i s-a oferit confort si siguranta) la o convenabila imagine de fatada si material de reproducere,
fara nici un fel de alte diligente cerute sau acceptate din partea sa. Daca mai si procreaza iar ulterior isi
indruma copilul sa devina parte din lumea intunecata (fie ca nu poate altfel, fie ca asa vrea) sau devine
sprijin si suport neconditionat pentru barbatul ei ori se transforma ea insasi intr-o femeie jucator (vezi
cazul primei sotii a lui Donald Trump, Ivana Trump), atunci deja femeia astfel cooptata in lumea jocurilor/
intrigilor/ mafiilor din piramida puterii si-a exprimat optiunea, iar in urmatoarele multe vieti va avea
ocazia sa si-o reafirme si sa si-o consolideze.
Faptul ca Diana s-a nascut intr-o familie masonica, fara o sansa semnificativa de a urma un alt drum,
arata existenta unei legaturi karmice puternice intre sufletul respectiv si randuielile lumii intunecate,
intre Diana ca fiinta spirituala si membrii intunecati ai propriei familii (cea de la nastere si cea ulterioara).
In astrograma suprapusa, relationala, a lui Charles cu Diana, se poate vedea legatura karmica dintre cei
doi sub aspectul lectiei pe care el o avea de transmis ei in ceea ce priveste respectarea cu strictete a
regulilor si cutumelor, autoritatii si ierarhiilor piramidale de putere din lumea lor, cu toate consecintele
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nerespectarii acestora. Pe de alta parte, sufletul de multe ori nobil al Dianei arata că o anumita
componenta luminoasa a existentei sale se impotriveste constant componentei intunecate care incearca
sa o ia in posesie, din aceasta interactiune conflictuala a celor doua jumatati iscandu-se cele mai
controversate rasturnari de situatie si lovituri de imagine care au afectat vreodata in mod public familia
regala. Ritualul despre care s-a scris ca i-ar fi fost facut Dianei imediat dupa extragerea sa de la locul
“accidentului”, aproape moarta dar inca vie si in plus purtatoare a viitorului ei copil nenascut, are
legatura - pentru observatorul avizat - cu legarea partii luminoase a fiintei spirituale Diana de randuielile
lumii intunecate si de puterea malefica a pretinsilor stapani/ superiori ai Dianei din aceasta viata (in speta
membrii celor doua familii masonice ale sale). Insasi monumentul comemorativ al lui Dodi si al Dianei de
la Harrods are in centru si in prim plan o piramida neagra iar deasupra sa de doua ori cifra 6 (aceasta
indicand in Biblie numarul de cicluri ale sclaviei omului, numarul de acuzari ale lui Isus de posesiune
demonica, imperfectiunea/ incompletitudinea omului neinaltat si ademenirea satanica a sa), cifra 6 din
stanga fiind asociata Dianei, cea din dreapta lui Dodi, intre ei aflandu-se intercalat un albatros - pasari
simbolizand sufletele marinarilor inecati.

Astfel de drame nu s-ar putea intampla la o asemenea scara daca omul de rand nu ar fi tinut sistematic
intr-un gol educational de proportii epice, uitandu-se la tot ce este in jur fara sa inteleaga si fara sa
intervina. Educatia, singura care poate ridica un popor de la nivelul de iobag la cel de participant activ la
modelarea unui climat social sanatos si benevolent, e cel mai infierat domeniu al tuturor guvernelor
Romaniei. De altfel toti ministrii educatiei, ca si ministrii justitiei, sanatatatii, mediului, ar trebui sa se
numeasca pe buna dreptate ministrii anti-educatiei, anti-justitiei, anti-sanatatii, anti-mediului. A mentine
un popor in cel mai rudimentar stadiu al dezvoltarii sale mental-emotionale si spirituale prin cele mai
nepopulare si derizorii asa zis reforme arata gradul ticalosiei la care s-a ajuns dar si nivelul primitiv de
societate la care viseaza stapanii jocului masonic.
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Asadar ce fel de model educational se promoveaza in Romania? Conform exemplelor, o educatie care
popularizeaza frica, ura, violenta, conformismul, slugarnicia, prostia. Pe scurt, exact ingredientele de care
au nevoie armatele de masoni (la randul lor niste slugarnici, fatarnici, parveniti si submediocri) pentru a
gasi tot felul de cai de a-si continua lucrarea. Cu atat mai mult cu cat cei care se pot autoeduca pe ei insisi
in directia unei performanţe de un fel sau de altul sunt tentati de organizatia masonica (prin oferte
aparent generoase si prin preocuparea continua a guvernantilor vanduti la Masonerie de a face pe zi ce
trece tot mai multe legi anti-sociale) sa plece departe de locurile unde sunt adevaratele probleme, in
oaze de bunastare unde sa profeseze de dragul profesarii si sa primeasca premii de dragul premiilor, in
realitate devenind unelte oarbe ale acelorasi masoni.
La clasele gimnaziale de fizica si chimie am invatat probabil despre urmatorul principiu natural: un aliaj
de aur este cu atat mai valoros cu cat cantitatea de metal nobil incorporat este mai mare. Daca aceasta
cantitate scade, atunci se micsoreaza si valoarea si chiar rezistenta aliajului. Pe acest principiu se bazeaza
Oculta cand cumpara oameni, proiecte, afaceri, domenii de interes strategic, lasand in urma societati
pustiite, mediocre, sarace si corupte. A putea sa faci performanta dar a nu o face acolo unde este cea mai
mare nevoie de ea si mai ales a nu o face intr-un mod integru, nu atesta virtutiile in actiune ale mintii si
sufletului, ci ACALMIA MENTALA si SPIRITUALA in care se gasesc persoanele cu potential care nu au
conceput niciodata mai mult decat sa-si practice meseria pentru stapanul care ofera pretul cel mai bun.

De partea cealalta, cetateanul de rand priveste realitatea de la distanta, caci proximitatea si gri-ul
acesteia il inspaimanta prin simplul fapt ca-l responsabilizeaza. Da, participarea implica responsabilitate si
capacitatea de a demonstra ceva. Si asta nu oricum, ci la lumina, la vedere. Iar omul de rand uraste sa se
faca de ras, detesta din rasputeri situatia in care ar putea esua. Tocmai de aceea sistemul masonic in
functiune urmareste cultivarea mentalitatii fricii si neputintei, a vinei si oprobiului public, respectiv
escaladarea tuturor atasamentelor imaginabile vizavi de cele mai derizorii lucruri. Realitatea sistemica din
aceasta lume este de mii de ani aceeasi: o franciza comerciala criminala a unor satane care au pus
monopol peste viata de orice fel, cu concursul si coparticiparea tuturor celor care in loc sa vada si sa se
impotriveasca, dorm si faciliteaza.
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Mai jos redau un rezumat edificator al putinelor informatii credibile care au circulat in mediile de
informare descentralizate despre cazul Caracal si despre ce anume se ascunde cel mai probabil in spatele
acestor nenorociri. Le multumesc celor care s-au implicat in aprofundarea unora dintre cele mai
importante aspecte!
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***
In Decembrie 2002, Agentia pentru Alimente si Medicamente din SUA - FDA consfinteste inceperea injectarii cipurilor inteligente in trupul uman. Applied Digital
Solutions este compania care a lansat Vericipul de marimea unui bob de orez.
Acesta emite unde electro-magnetice pe frecventa de 125 KHz, semnalul putand fi
receptionat de reteaua de antene locale si apoi transmis prin satelit pentru a fi
monitorizabil in timp real din orice loc din lume. Cipul este injectabil in corp cu
ajutorul unui dispozitiv asemenator unei seringi. Tehnologia poarta denumirea
RFID (prescurtarea de la Radio Frequency Identification).
Cipul este inscriptibil cu informatii despre identitatea purtatorului – nume, fotografie, amprente,
adresa, ocupatie, dosar penal, dosar fiscal si alte informatii. Se urmareste ca tranzactiile financiare sa fie
realizabile integral prin scanarea cipului, astfel incat orice capacitate sau incapacitate de plata sa fie
manageriabila electronic, de la un centru de comanda si control. Microcipul este proiectat si pentru a
induce socuri, comportament perturbat, emotii puternice sau alte efecte. Primul pas planuit in
implementarea acestei tehnologii pe scara larga il reprezinta emiterea unor carti de identitate,
pasapoarte sau permise auto cu cip RFID incorporat, astfel incat identificarea pozitiei persoanelor sa se
poata face in orice moment prin scanarea discreta si spontana a cipului din orice punct in care se gaseste
un dispozitiv de scanare. Un apel de 3 minute pentru respingerea sinistrei tehnologii este facut catre toti
romanii de catre dr. Katherine Albrecht: https://youtu.be/tAd1u51fHX
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Pentru ca elitele sataniste ale planetei sa reuseasca la scara mondiala o astfel de lucrare, este nevoie de
o motivatie foarte buna implementata in mentalul colectiv. Cum s-au gandit capetele intunecate sa faca
asta? Creand un climat de razboi menit sa genereze o stare pronuntata de agresivitate in randul
populatiilor, dublata de o nevoie foarte mare de securitate. Devastarea economica a tarilor prin
intermediul guvernelor corupte impanzite de francmasoni e parghia pe care se mizeaza cel mai mult
pentru generarea de anarhie sociala, blocaj, neputinta si disperare. Razboiul economic poate fi uneori
mai distrugator decat razboiul fizic si un precursor de nadejde al acestuia.
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Concomitent cu prabusirea economiei, atentatele puse pe seama islamului in toate marile orase ale
Europei denota incercarea institutiilor masonice care orchestreaza aceste atentate de a ne convinge
despre legitimitatea decimarii tarilor arabe din Orientul Mijlociu de catre guvernele masonice din Anglia,
SUA, Franta, Germania, Israel si Rusia care fac deja lucrul acesta generand o criza a migratiei populatiilor
arabe inspre continentul european numai buna de folosit ca explicatie oficiala pentru asa zisele infiltrari
in Europa ale militantilor arabi dornici de Jihad (razboi sfant) contra europenilor.

Masoneria internationala isi are propriile sale unitati militarizate si de propaganda, actionand sub
acoperamantul statutar a tot felul de agentii guvernamentale / organizatii teritoriale / autoritati locale a
caror menire este sa provoace dezastre, haos si dezinformare, instigand la ura si la consfintirea de catre
populatiile europene a intrarii in toto felul de situatii tensionate, dispute, conflagratii si razboaie. Ororile
atribuite gruparilor radicale islamice sunt consecinta jocurilor de culise orchestrate in aceasta directie
chiar din interiorul piramidei de interese masonice.
In ceea ce priveste conflictele din
Orientul Mijlociu, scenariile folosite
urmeaza tiparul de zeci de ani al
razboiului rece: niste “capitalisti” si niste
“comunisti” (titulatura este irelevanta,
unii prefera "teroristi") isi disputa ceva
(orice) pe teritoriul acestor tari, savarsind
abuzuri si atrocitati. Populatiile sunt
prinse intre mai multe tabere organizate
si inzestrate militar de guvernele si
serviciile secrete ale statelor imperialiste
capitaliste sau comuniste, fiecare tabara
oferind populatiilor promisiuni de
protectie, pace si prosperitate in cazul
alaturarii la o factiune combatanta in
scopul anihilarii celeilalte.
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Rezulta imediat un razboi civil de dimensiuni mai mici sau mai mari si un motiv pentru marile puteri de a
intra oficial intr-un razboi militar extins. Conducatorii blocurilor comunist si capitalist care impart harta
lumii ne vor spune ca au asa zise ratiuni de securitate, progresiste sau umanitare pentru care doresc se se
implice si sa ne implice in conflagratie. Pentru pregatirea terenului au fost si sunt intens mediatizate
clipuri video, poze sau evenimente cu arabi savarsind abuzuri si crime, tocmai pentru instigare la ura,
criminalitate si dorinta de razboi contra musulmanilor, adica a un sfert din populatia globului. In cazul
ingurgitarii unei astfel de propagande ordinare (lucru pe care il vad putin probabil in anul 2020 si mai
departe), macelul este inevitabil iar efectele lui reverbereaza: criza migrationala, inarmare generala,
restrangerea drepturilor si libertatilor cetatenesti, militarizarea guvernelor, un razboi generalizat,
devastarea zonelor intens populate si in final solutia “salvatoare”: o unificare a tuturor statelor - pentru
“preintampinarea” oricaror incidente viitoare (cum deja ne-am obisnuit) - intr-o super structura dirijata
dictatorial si discretionar intr-o super structura dirijata dictatorial si discretionar de la un unic centru de
comandsi control, folosind tehnologii avansate pentru deservirea scopurilor.

Din fericire, o parte (ce-i drept mica dar in crestere) din cadrele militare (active sau in rezerva) realizeaza
ce se intampla in structurile de razboi ale sistemului masonic in functiune si refuza sa (mai) ia parte la
crima premeditata si orchestrata de la cel mai inalt nivel.Una din strategiile adoptate pe linie masonica in incercarea de a convinge populatiile sa tolereze abuzurile, agresiunile, minciuna si sabotajele contra
drepturilor si demnitatilor umane - este practica (devenita obicei) a unor politicieni sau formatori de
opinie de a poza in contestatari ai Noii Ordini Mondiale, mai exact in persoane din afara sistemului (asa
zisi outsideri) care, chipurile, nu agreeaza si nu alimenteaza jocurile Masoneriei (despre care societatea
incepe sa afle tot mai multe lucruri). Ultima gaselnita de acest gen este initiativa mass mediei de
propaganda din Statele Unite de a ni-l prezenta pe Donald Trump ca pe un om din afara grupurilor de
interese masonice. Pe plan local, acelasi joc il fac incepand din toamna lui 2016 o multime de ziaristi care
se succed prin rotatie la emisiunile de talk-show politic ale televiziunilor Realitatea Tv si Romania Tv,
infierand cu prefacuta stupefactie si falsa repulsie organizatiile lui George Soros care activeaza pe
teritoriul Romaniei si care au avut oameni in guvernul Ciolos (implicit in PNL, PDL, USR), de parca pana
atunci nu ar fi activat in acest fel si nu s-ar fi stiut despre asta. Un alt demers - remarcat mai ales pe zona
de stiri online - este acela de a ni-l infatisa pe Vladimir Putin drept un mare aparator al pacii si luptator
activ contra Noii Ordini Mondiale.
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Realitatea este insa urmatoarea: pe scena politico-economico-militara a lumii activeaza in prezent doua
mari grupari francmasonice care si isi disputa suprematia sub aceeasi umbrela a conspiratiei planetare
unice: CAPITALISTII neo-liberali si COMUNISTII neo-bolsevici (ocazional si neo-NAZISTII, sub forma
partidelor de extrema dreapta). In America, in gruparea cu o pronuntata orientare capitalista se afla
DEMOCRATII (Clinton si Obama cu finantare masiva de la George Soros, membru al ordinului masonic
B'nai B'rith - Fii Legamantului), in timp ce gruparea de orientare comunista este reprezentata de
REPUBLICANI (Bush si Trump, avand ca finantator principal pe Steven Mnuchin, membru in fratia
masonica Skull and Bones - Cranii si Oase). Cele doua grupari se sprijina reciproc atunci cand intreprind
actiuni si demersuri impotriva elementelor nemasonice din societate.

Pe plan local, francmasonii COMUNISTI din Romania sunt reprezentati in zona de varf a politicului de
social-democratii declarati sau mascati Iliescu, Nastase, Tariceanu, Victor Ponta, Liviu Dragnea, Gabriela
Firea, in timp ce francmasonii CAPITALISTI au ca reprezentanti pe liberalii sau democrat-liberalii Basescu,
Iohanis, Ciolos, Alina Gorghiu, Nicusor Dan, Clotilde Armand. Statul roman este o societate masonica
locala activand ca parte a societatii masonice internationale. Gruparile noastre de orientare comunista si
capitalista (similare cu gruparile republicana si democrata din SUA) fac parte de-o potriva din piramida
masonica mondiala si sunt extrem de colaborative atunci cand vine vorba de obiectivele urmarite de
conspiratia supra-statala, coordonata la varf si unitara.
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Este foarte important de inteles si modul de operare al Masoneriei pe zona informationala de masa, caci
de la informare / dezinformare pleaca tot, incepand cu arondarea la structuri sau consfintirea sclaviei
sociale pana la negocierea relatiei cu orice fel de structura si castigarea suveranitatii. Trei situatii se
impun a fi percepute corect si retinute..
1. Nu exista oameni care comunica punctual detalii din interiorul structurilor de putere fara sa faca
parte dintr-o ramura a structurilor. Masoneria nu externalizeaza informatii fara aprobarea sau la
ordinul membrilor de rang inalt ai organizatiei, orice abatere de la regula fiind grav penalizata. In
plus, difuzarea informatiilor se face dupa o regie stabilita dinainte, prin intermediul unor pioni
dirijati si controlati. Chiar daca unele din afirmatiile difuzate sunt adevarate (sau, in anumite
cazuri, chiar cea mai mare parte a lor), deschiderea informationala de acest gen deserveste
interese care au legatura cu sferele de putere din societate, nu cu bunul mers al societatii. Intr-un
astfel de context, mai important decat informatiile oferite este informatorul, mai exact MOTIVUL
avut in vedere de organizatie pentru furnizarea informatiilor prin intermediul personajului ales sa
faca asta; iar motivul cel mai des intalnit este credibilizarea publica a informatorului drept un om
sincer si binevoitor, urmarindu-se in acest fel inscrierea sa pe un trend ascendent al impunerii ca
lider social si voce autorizata (formator de opinie) pe domeniul de interes pe care activeaza. In
ceea ce priveste informatiile oferite, chiar daca acestea sunt adevarate, in general sunt lucruri
care se stiu sau particularizari ale unor situatii cunoscute, a caror expunere publica mai mult sau
mai putin detaliata nu schimba cu nimic datele unei probleme.

218 / 252

Partea 12 - UNELTIRILE DIABOLICE ALE PREZENTULUI. SPIRITUL SOCIETATII. CE AVEM DE FACUT.

2. Nu exista oameni care primesc premii si recunoasteri din partea unor structuri masonice nationale
sau internationale dar care sa nu fie parte din Masonerie si sa nu raspunda la comenzile
organizatiei. Masoneria nu ofera privilegii fara a putea controla intoarcerea lor inapoi inzecit sau
insutit, cu atat mai mult nu ofera premii de anvergura fara sa-si faca niste calcule precise cu
premiantul, vizand folosirea sa intensiva in slujba organizatiei. Indiciile apartenentei la organizatie
a premiatilor din orice domeniu sunt in primul rand CIRCUMSTANTIALE si doar mai apoi concrete
sau directe. A investiga in acest fel apartenenta la Masonerie a unui personaj public in voga te
scuteste de acea iluzie creata special pentru a se da impresia ca prin individul respectiv
schimbarea in bine este posibila si chiar se intampla, ca el se lupta cu "sistemul ticalosit", ca noi,
ceilalti, ne putem increde in ceea ce doar el poate sa faca si chiar face. Uneori credibilitatea
publica a unui astfel de personaj este folosita pentru a imbunatati prin asociere cu el imaginea
grav afectata a unei institutii sau persoane, din cauza ca organizatia masonica are nevoie sa se
foloseasca in continuare de institutia sau persoana cu probleme de credibilitate publica.
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3. Nu in ultimul rand, nu exista oameni care odata intrati in organizatiile criminale de orice fel (de la clanuri interlope si carteluri financiare pana la servicii secrete si insasi francmasonerie) sa mai poata iesi cu
viata sau in libertate de acolo. De la bun inceput juramintele depuse si contractele incheiate LEAGA neofitul de organizatie pe o perioada de timp nedeterminata. Cei care spun ca au facut jocurile unor astfel de
structuri o vreme dupa care s-au retras si s-au reorientat pe calea cea buna, sunt cu sanse de 99,99%
pioni activi ai organizatiei, ochii si urechile in teritoriu ale structurii mama, infiltrati in diferite zone din
societate si programati sa joace un rol activ pentru aceleasi vesnice ratiuni care tin de manipularea si
controlul exercitabile asupra celor care ii credibilizeaza sau chiar li se alatura in actiuni si demersuri.
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Oricare din cele 3 categorii de personaje pot fi utilizate la racolarea de noi adepti pentru organizatie.
Mijloacele de a face asta vizeaza in general cooptarea persoanelor "adecvate" in diferite comunitati
"binevoitoare" prin ofertarea lor cu beneficii disponibile doar in acest mod.

***
Ultima carte pe care masonii sunt gata sa o joace in cazul infirmarii ca finalitate dorita a oricaruia dintre
scenariile manipulative si distructive deja folosite, este incercarea inscaunarii liderului antichristic suprem
prin cea mai mare diversiune tehnologica a tuturor timpurilor: simularea unei invazii extraterestre
(referita ca Proiectul Blue Beam), urmata de aparitia la orizonturile noii "realitati" a unui personaj
misterios inzestrat cu puteri paranormale si cu solutiile centralizate agreate de masoni aferente curmarii
tuturor razboaielor, invaziilor, dezastrelor si neintelegerilor. In spatele credibilizarii publice a unui astfel
de "salvator" se va afla un intreg arsenal de aparate si dispozitive capabile sa creeze iluzie, in primul rand
prin diseminarea in creierul oamenilor - cu ajutorul undelor electromagnetice - a unor mesaje aflate in
acord cu ceea ce fiecare sector de populatie ar fi necesar sa perceapa la nivel senzorial / emotional /
mental pentru a valida scenariul (conform profilelor persoanelor, stocate deja in computerele
performante ale serviciilor secrete din majoritatea tarilor). In conditiile in care totul s-ar intampla ca parte
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a unui spectacol celest impunator si infricosator in
acelasi timp (cu extraterestri, nave, semne divine si
proiectii pe cer ale unor personaje considerate
sfinte), incredintarea propriului destin in mainile
noului Mesia (reunind sub o Noua Ordine
Mondiala intreaga umanitate) ar fi, cred masonii,
capcana suprema prin care indivizii, cu mic cu
mare, s-ar alinia ducerii la indeplinire a planului de
tiranizare globala: https://youtu.be/_qg1aFSOWrw
Iar pentru ca nimic din toate aceste grozavii
(tentative furibunde si grosolane de instaurare a unei dictaturi mondiale) sa nu fie percepute drept ceea
ce sunt, sistemul masonic in functiune s-a straduit din rasputeri sa faca in asa fel incat informatiile puse
cap la cap despre uriasa conspiratie satanica planetara sa nu para mai mult decat un film SF izvorat din
mintea celor cu prea multa imaginatie. Drept pentru care laboratoarele dezinformarii au scornit si au
aruncat pe piata conceptul binecunoscut de Teoria Conspiratiei, eticheta a desconsiderarii atribuita
oricarui continut informational nealiniat iluziei in care au trait pana acum cei mai multi oameni..
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24. SPIRITUL SOCIETATII. CE AVEM DE FACUT.
Este vital sa te impotrivesti raului! Cel care este nemultumit de
raul adus de Francmasonerie lumii intregi ar trebui sa contribuie la
raspandirea informatiilor si a faptelor pozitiv orientate! Este legea
spirituala cea mai importanta, cu cel mai puternic efect benefic in
lumea fizica. In cadrul societatii actuale construite de
francmasoni, un individ viu din punct de vedere spiritual, capabil
sa manifeste binele, sa-l apere si sa munceasca pentru aducerea
lui in manifestare chiar si in mediile cele mai ostile, este
considerat anormal. Iar acest lucru arata ca societatea insasi este
anormala. Dezvoltarea pe o paradigma a benevolentei, armoniei si
progresului accesibil tuturor fiintelor este favorizata doar intr-un
mediu incarcat cu spiritualitate pozitiva, nu intr-unul materialist,
conspirativ, rece si necrutator.
Suntem insa partiali responsabili: nu am reusit sa construim un sistem de gandire si comportament
alternativ infernului masonic, din cauza naivitatii si delasarii. Am fost complet prostiti si am ales sa
ignoram semnalele de alarma, fie ele si dintre cele mai subtile.
Savantul german Robert Eberthardt a spus la un moment dat: “Nu va temeti de cei care ucid! In cel mai
rau caz va pot ucide. Nu va temeti de cei care tradeaza! In cel mai rau caz va pot trada. Temeti-va de cei
apatici, pentru ca ei nu vor ucide si nu vor trada in mod direct, insa in apatia si blazarea lor vor incuraja
raspandirea tradarii si a crimei la cote nemaintalnite!”. Indemnul la actiune ce rezulta de aici este
urmatorul: "Fa tot ce tine de tine din ceea ce este necesar si posibil, iar la un moment dat te vei pomeni
realizand imposibilul!".
O lege oculta dupa care functioneaza actualul sistem este urmatoarea: cand esti foarte bun in ceea ce
faci sau cand ai un potential foarte mare intr-o anumita directie, de care poate nici chiar tu nu esti
constient dar care e posibil sa fie consemnat in dosarul tau (de care se ocupa structurile Securitatii) ai un
anumit timp de x ani ca sa te inscrii pe o traiectorie a manifestarii binelui prin intermediul talentelor tale,
un bine pe care sa-l afirmi, sa-l arati, sa-l atesti. In cazul in care trece intervalul de timp si calitatile
personale nu au inceput sa lucreze in aceasta directie, diferiti intunecati, de pe diferite nivele de
intunecime, te pot revendica pentru a le face lucrarea in slujba raului. Daca refuzi sau esti incapabil, fie te
forteaza pana cand te strica, fie te omoara. Prin urmare, atunci cand poti fi o valoare intr-un fel sau altul
(fiind inzestrat corespunzator), a nu te articula in directia luminii legitimeaza intunericul sa uzeze de forta
ca sa te ia in posesie. Legea cauzei si efectului functioneaza pe baza de merite / non-merite, atat la nivel
de protectie cat si la nivel de vulnerabilitate. In baza ei, contrar credintelor populare, autoconservarea
peste un anumit prag al decentei nu te protejeaza ci, din contra, te vulnerabilizeaza.
Pe scurt, cand incepi sa acumulezi merite participand activ la consolidarea lucrarii binelui in aceasta
lume si realitate, beneficiezi de PROTECTIE PROVIDENTIALA, insemnand atat sansa conjuncturala in
cadrul evenimentelor de zi cu zi, cat si distantare de structura guvernamentala, practic de instrumentele
de constrangere si represiune ale piramidei puterii.
Desigur, te mai poti intreba daca UN OM OBISNUIT poate fi constrans sa faca lucruri rele sau sa nu le
faca pe cele bune. In primul rand, o promisiune, un angajament, un contract obtinut prin forta bruta,
santaj, tortura, nu are nici o valoare atata timp cat cel constrans nu se afla deja in zona curentului de
224 / 252

Partea 12 - UNELTIRILE DIABOLICE ALE PREZENTULUI. SPIRITUL SOCIETATII. CE AVEM DE FACUT.

negativitate planetara, facand jocurile acestui curent, ale carui mijloace de a-si pedepsi / capacita / struni
/ folosi adeptii sunt de multe ori acestea. Prin urmare, orice sub-structura din structura satanica
internationala care va incerca vreodata sa constranga un non apartenent sa faca lucruri impotriva vointei
lui - impingandu-l cu forta pe un drum pe care el nu s-a inscris de buna voie - va deveni subiectul
repercursiunilor karmice atat fizice cat si metafizice in ceee ce priveste stabilitatea pe mai departe a
respectivei structuri sub aspectul ratiunilor sale de a mai ramane in existenta si posibilitatilor de a o mai
face. Pentru ca o entitate satanica de talia Ocultei Mondiale sa nu se franga din cauza tensiunilor teribile interne si externe - pe care le genereaza prezenta ei in acest Spatiu-Timp, FORTELE care o alimenteaza
(sub aspectul monopolului / manipularii / magiei exercitate de Oculta asupra fiintelor care intra sub
incidenta sa) trebuie mentinute cat mai mult si cat mai bine in acord cu LEGILE COSMICE care le
mandateaza existenta. In consecinta, pentru ca o astfel de coeziune organizationala de natura demonica
sa ramana activa, este necesar ca efectul produs asupra membrilor ei - de ascensionare pe calea
spirituala de esenta negativa - sa se petreaca in mod autentic. Iar asta nu se poate intampla decat prin
MANIPULAREA liberului arbitru al fiintelor, nu prin FORTAREA fiintelor de a se manifesta diametral opus
decat consimt si demonstreaza ca vor sa o faca. Limitata de aceste legitati, structura intunecata nu poate
abuza oricum, pe oricine. In cazul celor aflati pe o cale a luminii, structura nu poate pune in practica
abuzul direct pentru a-i deturna de la cale, ci poate, cel mult, sa-l mimeze. Mai exact, atata timp cat nu
te-ai dat de bunavoie, cu juramant si contract, unei organizatii sau persoane care te-a luat in posesie si
care poate ajunge sa ceara de la tine orice, singura sansa a unei structuri esentialmente demonice sa
uzeze si sa abuzeze de persoana ta este sa profereze amenintari si sa emita pretentii menite sa te sperie
si sa te incerce, in urma carora tu, eventual, sa cedezi suveranitatea fiintei tale fara o minima impotrivire.
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In cazul in care te impotrivesti intimidarilor / amenitarilor, urmatoarea varianta de asaltare / deturnare
frecvent intalnita este ofertarea cu diferite avantaje (financiare sau de orice alta natura) in schimbul
RENUNTARII la propriile actiuni si ratiuni, concomitent cu AMANETAREA corp-minte-suflet la niste stapani
din piramida puterii. In functie de importanta / calibrul persoanei, si oferta difera. Poti fi ofertat de seful
de unitate cu 3 gaini sau poti fi ofertat de un membru al fratiei Illuminati cu o pozitie in leadership-ul
mondial rasplatita cu avantaje pe masura. Iata un exemplu real de ofertare sosita in luna ianuarie 2017
pe platforma Forta si Gratie. Mesajul a fost transmis sub forma de comentariu la materialul despre
Masonerie si a fost scris aparent neglijent, cel mai probabil pentru a nu parea credibil in cazul in care va fi
popularizat ca atare..
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Ceea ce demonstreaza aceste OFERTARI este faptul ca orice alegere facuta din starea de handicap fizic special indus pentru a forta / falsifica decizia de coparticipare a unei terte persoane la o lucrare din zona
curentului de negativitate planetara - nu valideaza autoritatea spirituala a celui care a obtinut
coparticiparea persoanei in acest fel. Actiunea care PRIN FORTA BRUTA a scos de la un strain orice fel de
angajament, este NULA si NEAVENITA, impreuna cu angajamentul obtinut astfel. Incalcarea de catre cel
angajat a contractului / juramantului / angajamentului asumat in acest mod nu antreneaza consecinte
morale sau karmice pentru el, dar actul de impunere antreneaza karma distructiva si punitiva pentru
reprezentantii curentului de negativitate care au recurs la inselatorii si contrafaceri in privinta propriei lor
legitimitati si autenticitati pe cale. O astfel de karma se manifesta prin boli, accidente, pierderi de statut,
avere sau putere (indiferent ce fel de putere se pierde), iar mai departe destramarea unei intregi structuri
impreuna cu sub-structurile sale, respectiv regres in ierarhia spirituala satanica din aceasta lume si
dincolo de ea..
Pe de alta parte neimplicarea in nici un fel a non-apartinatorului in treburile / problemele acestei lumi in
sensul combaterii abuzurilor, legitimeaza sclavizarea / distrugerea sa in mod indirect, prin intermediul
sistemului abuziv construit si guvernat de cei devotati cauzelor satanice. Daca nu ai facut pactul cu
diavolul dar nici nu ai cautat lumina, vei fi limitat, folosit, decimat de catre sistemul masonic in functiune
pe care l-ai validat fie prin vot, fie prin complacere, fie prin ambele.
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Dupa cum vom vedea imediat, exista diferite nivele
de compromis in actiunile oamenilor. Intrebarea
care se pune este DACA si CE ai fi dispus sa faci sau
sa induri in materie de compromisuri de dragul unor
ofertari venite de la altii, aparent facile si
avantajoase, dar a caror acceptare te anuleaza ca
om pe diferite paliere ale vietii si iti distruge
suveranitatea (de multe ori nu doar pe a ta, ci si pe
a celor din jur). Toate aceste compromisuri sunt
forme de vanzare a sufletului intermediare pactului
ultimativ cu diavolul. Pe o scara a compromisului
mergand de la sluga fruntasa pana la cel mai umil
sclav, exemplele curg in forta:
•
Te inrolezi in structuri militarizate jurand sa
indeplinesti orbeste ordine criminale, dar mai ales
sa iti folosesti aptitudinile pentru a-i apara pe cei
care te comanda, nicidecum pe aceia care ar avea
realmente nevoie sa fie aparati de abuzuri si
nedreptati.
•
Te insurubezi bine in managementul de top al
unei companii si devii omul de paie al celor care te
folosesc pe post de sluga devotata pentru a-si exploata la maxim sclavii; scopul suprem al
politicilor si practicilor exploatatoare (intalnite in mai toate companiile mari) nu este profitul, ceea
ce se urmareste este instituirea - pornind din mediul profesional - a unui climat social de umilinta,
depersonalizare, supunere oarba, recunoastere de catre fiecare in parte a unui stapan peste
munca si viata lui; cum toate corporatiile sunt controlate la varf de o mana de francmasoni fara
scrupule, acelasi climat este implementat peste tot la fel, tocmai pentru a nu exista optiuni si
alternative la aceasta infama cultura organizationala, derogarile si exceptiile fiind rezultatul unor
aprige lupte pe care doar oamenii cu multe calitati sunt dispusi si capabili sa le poarte.
•

Devii membru intr-un partid politic sau intri in Guvern / Parlament, unde, avand in vedere
beneficiile aferente fotoliului ocupat, accepti sa faci jocurile grupurilor de interese care te-au
ofertat cu avantajoasa functie decizionala in schimbul sacrificarii bunastarii tuturor celor pe care
ar trebui sa ii reprezinti fiind acolo.

•

Devii nevasta barbatului imposibil de frumos si dezgustator de bogat la care ai visat dintotdeauna,
insa alegi sa inchizi ochii la feluritele abuzuri savarsite de barbatul tau impotriva celor din jur (sau
chiar impotriva ta si a copiilor tai).

•

Cei mai lipsiti de mijloace materiale si educationale isi vand votul pentru litrul de ulei sau aleg sa
apere un violator / criminal pentru ca "asa le-a spus preotul satului" sau "asa le impune traditia".

•

Nu in ultimul rand, aceia care intra in sistemul de justitie si care ar trebui sa combata abuzurile
savarsite de toti cei aflati in situatiile de mai sus, uita adesea ca dreptatea este scopul suprem al
existentei conceptului de "justitie" si ajung sa interpreteze legea in favoarea grupurilor infractionale - acele grupuri care i-au cumparat sau i-au promovat, direct sau prin interpusi. Sa ne intelegem: in aceasta lume toti ne vindem MUNCA, unii insa aleg sa-si vanda si SUFLETUL (CONSTIINTA).
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Este important prin urmare sa sesizam abuzurile din jur si sa ne implicam activ in combaterea lor, stiind
pe cat posibil si cum sa o facem. Piramida puterii este un flagel planetar care se cere confruntat si
eradicat odata pentru totdeauna. Cum? Prin manifestarea in principal a urmatoarelor virtuti de catre cei
capabili sa se impotriveasca anti-virtutiilor..
•

DISCIPLINA inseamna sa alegi intre ce-ti doresti pe moment si ce-ti doresti cel mai mult.

•

CREATIVITATEA este puterea de a conecta in mod fiabil ceea ce pare disparat si de neconectat.

•

GANDIREA CRITICA inseamna sa privesti la ce au privit altii si sa vezi ceea ce nimeni nu a vazut.

•

FLEXIBILITATEA este calitatea care face orice constructie rezistenta la socuri.

•

MUNCA DIN GREU este acea calitate care depaseste talentul atunci cand talentul nu munceste
din greu.

•

MOTIVATIA reprezinta acea stare mobilizatoare care se naste din puterea mintii si corpului pusa
in slujba deziteratelor sufletului.

•

GENEROZITATEA este actul de binefacere care consta nu atat in a da mult, cat mai ales in a da la
timp.

•

EMPATIA reprezinta ecoul starilor altor persoane reverberand considerabil in propria constiinta.

•

MODESTIA reprezinta acea trasatura de spirit care ajuta mintea sa asimileze cunoasterea.

•

COMPASIUNEA inseamna sa nu faci altei fiinte ceea ce nu ti-ai dori sa ti se faca tie.

•

INTEGRITATEA inseamna a face lucruri cu simt de raspundere chiar si atunci cand nu te vede
nimeni.

•

A fi circumspect si vigilent fata de autoritate ar trebui sa fie RESPONSABILITATEA CIVICA a
fiecaruia dintre noi.

•

NATURALETEA si SPONTANEITATEA sunt esenta placerilor vietii.

•

E necesar sa nu te opresti din a pune intrebari. CURIOZITATEA expansioneaza universul.

•

UMORUL DE CALITATE este forta subtila care doboara falsii zei de pe piedestaluri.

•

CURAJUL nu inseamna absenta fricii, ci a considera altceva ca fiind mai important decat frica.

•

SMERENIA in fata necunoscutului reprezinta sursa si fundamentul tuturor virtutiilor.

•

RABDAREA este calendarul evenimentelor de pe agenda invingatorului.

•

A spune o minciuna o data face ca toate adevarurile tale sa devina indoielnice. De aceea
ONESTITATEA este poate cea mai importanta moneda in relatiile si tranzactiile de orice fel.

•

LIBERTATEA este acea stare de fapt care se instaleaza din momentul in care nu mai ai nimic de
ascuns.
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In planul existentei 3D, valoarea care se cere cel mai mult atestata pentru a salta nivelul de constiinta al
fiintei si pe cel incarnational catre 4D Pozitiv este COMPASIUNEA. Insa a fi compasiv nu inseamna a fi
tampit. Compasiunea reclama un anumit nivel de inteligenta si de intelepciune, atat pentru a o intelege
corespunzator, cat si pentru a ramane in existenta in timp ce o practici. Calitatile umane sunt, prin
urmare, interconectate!

***
Toate Constitutiile lumii spun ca “puterea vine de la vointa poporului”. Cedarea vointei individuale unor
structuri de comanda si control inseamna mandatarea structurilor pentru folosirea puterii personale in
cele mai abuzive si nefiresti moduri. Iar de la cedarea puterii personale pana la saracie, anarhie, boala,
moarte, nu mai este decat un pas, deoarece oamenii se imbolnavesc trupeste, mental si sufleteste atunci
cand accepta habotnic ghidarea lor cu telecomanda si lipsa raspunsurilor complete si coerente la
problemele care ii macina cu adevarat.
La nivel mondial s-au scris pana azi cel
putin 100.000 de carti despre
FRANCMASONERIE. Cu toate acestea,
99% dintre ele sunt irelevante,
mincinoase, contrafacute, superficiale.
Atunci cand o lucrare precum aceasta
incearca sa evidentieze adevarul,
decojind straturi dupa straturi de mituri
false si propaganda, este bine ca ea sa fie
folosita in cele mai practice moduri.
Orice persoana care, in fata dovezilor
bazate pe fapte, refuza sa vada
francmasoneria drept ceea ce este, adica
o sinistra organizatie conspirativa,
insirata actualmente precum o hidra
peste o planeta intreaga, demonstreaza
totala INDIFERENTA fata de istoria
criminala a organizatiei, fata de oameni
si fata de viata in general, inclusiv fata de
propria viata.
Deoarece liderii masoni nu lucreaza in acord cu legile naturii, activitatea lor nu ne imbunatateste
calitatea vietii, ci, dimpotriva, o reduce la minimum posibil. Liderii masoni au mainile murdare de sange,
inima impietrita iar gura lor rosteste minciuni. Raportandu-i la criteriile de afirmare individuala si de grup
pe o cale pozitiva a evolutiei fiintelor, acesti lideri lasa impresia de persoane confuze si grav bolnave
spiritual. Iar cand astfel de indivizi vor sa construiasca o lume mai buna pentru non-masoni, suntem in
mare pericol daca le dam crezare si acceptam acest lucru.
Interesant de stiut este faptul ca cercetatori din mai multe domenii realizasera in anii 90 o serie de
statistici remarcabile, care insa au fost date disparute datorita intereselor elitei legate de instaurarea
dictaturii mondiale. Acele statistici spuneau ca planeta poate gazdui in urmatoarele secole, atat ca spatiu
de locuit pe uscat si in apa, cat si ca zone de agricultura pentru hrana special proiectate si eficientizate,
un numar cuprins intre 40 si 80 de miliarde de fiinte umane. De pana la 10 ori mai mult decat in prezent,
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in conditiile in care populatiile ar trai in armonie, nemanipulate, nesaracite si neinvrajbite de pionii jocului
masonic! Urmatorul film de 10 minute ofera explicatii deosebit de interesante vizavi de aceasta realitate
posibila: https://youtu.be/hWyxuD6LhG0

Astfel de performante se pot materializa din momentul in care incepem sa privim in numar tot mai mare
dincolo de normele actualei societati. Acele norme care au facut posibile toate abuzurile si limitarile
imaginabile. Istoria ne poate deschide ochii in aceasta privinta mai mult decat oricare alta stiinta..
Rusii n-au vrut sa recunoasca natura malefica a lui Lenin, la fel cum nemtii au ales sa nu tina cont de
criminalitatea intentiilor lui Hitler. Acum, cand stim ce s-a petrecut dincolo de perdeaua de fum a
propagandei, avem ocazia sa ne dezicem de insasi SURSA emanatiei acestor lideri intunecati:
Francmasoneria mama! Dar o astfel de lucrare nu poate fi realizata altfel decat prin constientizare
intensa (in baza noilor informatii dobandite) a ceea ce avem de facut (mai bine, mai amplu, altfel) in viata
de zi cu zi. Nu avem nevoie de o muzica ingrozitoare care ne contracta aura, de gunoaie alimentare care
ne afecteaza sanatatea, de jocuri pe calculator care sunt creeate in asa fel incat sa faca individul sa-si
imagineze si sa accepte subliminal cele mai teribile indemnuri la cruzime sau sa manifeste o stare
generala de letargie si nepasare față de tot ce conteaza cu adevarat. Nu avem nevoie de razboaie, de
oprimarea societatilor mai putin dezvoltate sau de un sistem financiar bazat pe camata, minciuna, frauda
si sclavagism. Nu avem nevoie de politicieni care nu-si respecta cuvantul dat sau mandatul pentru care au
fost alesi, nici de idioti cu diploma sau de propagandisti infami raspanditi prin mai toate redactiile de
ziare si reviste, posturi de radio si tv, academii si corporatii activand in varii domenii, toate apartinand
grupurilor de interese masonice.
Leonid Rataiev, capul serviciului rus de Informatii Externe in 1912 declara in lucrarea sa “Istoria
poporului rus in secolul 20” publicata la Moscova in anul 1997: “Un francmason demascat si-a pierdut
jumatate din influenta deoarece lumea stie deja cu cine are de-a face. Dar cel mai important lucru este ca
francmasoneria sa fie lovita prin propria ei atestare documentara, fiind aratata opiniei publice asa cum
este, nu cum vrea ea sa para!”.
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Regizorul rus Andrei Tarkovski, in filmul
sau din anul 1974 - “Oglinda” - prezinta
cazul unui baiat ce refuză sa traga cu
pusca la poligon in timpul celui de-al
doilea razboi mondial in semn al
dezaprobarii razboiului. Dupa acest
episod el urca un deal si se opreste in
varf. Atunci o pasare coboara din zbor si
se aseaza pe umarul lui.
La premiera filmului de la Stockholm, o
femeie din public l-a intrebat pe regizor:
“Care era intelesul pasarii care s-a
asezat pe umarul baiatului?”. Regizorul
i-a raspuns: “Pasarea nu inseamna
nimic”. Femeia nedumerita intreaba din
nou: “Ce vreti sa spuneti? Nu era ea o
pasare neobisnuita?”. Regizorul ii
raspunde: “Nu, era o pasare cat se poate de obisnuita.” Femeia continua: “Dar ceva era totusi
neobisnuit!”. Tarkovski ii explica: “Bineinteles. Baiatul era neobisnuit.” “Cum asa?” intreaba femeia.
“Baiatul avea o inima buna!” raspunde regizorul. “O pasare obisnuita nu s-ar lasa din zbor decat pe
umarul unui baiat cu inima buna!”.
In aceasta scena de final, Tarkovski a subliniat nivelul de dezvoltare spirituala al baiatului. Acest baiat
refuza constient sa faca rau altor fiinte. Asemenea indivizi sunt rari in lumea noastra imbibata de
mentalitati si practici masonice, semanand mai degraba cu un ospiciu decat cu o societate cu idealuri
inalte si principii sanatoase de progres si evolutie.
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Invata-ti copiii ca nu exista eroism sau glorie in razboi! Gloria vine din actiunile publice de constientizare
cu privire la genocidul care se infaptuieste astfel si din demersurile socio-politice care sustin pacea,
demnitatea si libertatea umana. Eroii sunt cei care SE IMPOTRIVESC RAZBOIULUI in pofida vicisitudinilor
ideologice si logistice ale vremii lor. Istoric vorbind, aproape toate atrocitatile imaginabile de care am luat
vreodata la cunostinta sunt rezultatul supunerii oarbe si nu al nesupunerii!
Ce ai tu de facut din momentul in care ai luat contact cu toata aceasta informatie? In primul rand sa te
impotrivesti abuzurilor de orice fel prin toate mijloacele disponibile in actualul sistem, chiar daca
abuzurile respective nu te privesc pe tine in mod direct. Arati ca ITI PASA, ca vrei sa contribui la un nou
climat, ca nu iti este indiferent ceea ce se intampla in afara jobului tau sau a distractiilor de weekend.
Studiezi, te auto-educi si contribui la constientizarea celorlalti despre lucrurile desemnate ca
reprezentative in constiinta ta. Iar asta incepe de la negocierea conditiilor de munca pana la
nerecunoasterea pretinsei autoritati care nu se poate da pe sine drept exemplu, de la non-adeziunea la
tot felul de conclave si enclave contra unor facilitati oferite doar cu aceasta conditie pana la devoalarea
lor drept ceea ce sunt si fac. Practic nu adezionezi la societati si servicii secrete (sau discrete), nu te
inrolezi in armate (oricare ar fi ratiunile pentru care ti se inoculeaza ideea ca ar trebui sa faci acest lucru),
nu apelezi la vrajitorie (indiferent daca o faci tu sau altcineva), nu devii MEMBRU in organizatii care iti cer
sa te transformi in unealta lor de lobby si propaganda (indiferent ca vorbim de corporatii, culte bisericesti
sau partide politice), iti negociezi cu atentie toate contractele cu terti, si, pe cat posibil, lucrezi in regim de
colaborator independent cu entitatile carora doresti sa le oferi serviciile tale pentru o perioada de timp
mai lunga sau mai scurta. In plus participi la cat mai multe mobilizari de ordin civic avand legatura cu o
noua stare de fapt: confruntari, planificari, implementari, intalniri cu oameni remarcabili, dezbaterea si
diseminarea informatiilor cu adevarat importante vizavi de modul in care functioneaza societatea si
lumea. De aici si pana la formarea unor comunitati alternative sistemului masonic in functiune nu mai
este decat un pas.
In cazul in care urmaresti sa ascensionezi socio-profesional - sa obtii o asociere, o sponzorizare, o bursa
de studiu, o functie de conducere sau doar un job mai bun - regula de bun simt (sau paza buna care trece
primejdia rea) este sa intelegi cat mai bine ceea ce se ofera, astfel incat contractul instituit prin
acceptarea ofertei partii care te oferteaza sa nu arate ca o adeziune la o societate oculta, la o structura
de putere, la o ierarhie de indivizi care urmeaza sa te comande iar tu sa executi orbeste. In acest sens, un
CONTRACT de prestari servicii sau de colaborare e simplu, clar, nu lasa loc de pretentii surpriza si nu
contine legaminte in subsidiar pentru indeplinirea de ORDINE sau raspunsul neconditionat la COMENZI,
de oriunde ar veni acestea. In schimb, orice Contract / Termeni si Conditii / Intelegere in scris, Agreement
sau Fisa Postului care se prezinta ca un text cu note de subsol scrise mic, numeroase definitii si multiple
scenarii luate in calcul, aliniate si paragrafe care fac trimitere unele catre altele, formulari vagi aducand a
clauze nedezvaluite, prevederi interpretabile din punct de vedere al modului si timpilor de aplicare a lor,
conditionari si cerinte care tintesc viata privata a individului, in 99% din cazuri este facut cu intentii
ascunse, urmarind sa te foloseasca in circumstante nefavorabile sau sa te lege de situatii indezirabile. Vei
avea nevoie de argumente foarte bune pentru a lua macar in considerare perspectiva unei eventuale
adezionari la asa ceva! Consecintele, din pacate, pot fi grave, iar uneori fatale.
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Retinem din articolul de mai sus faptul ca "Statul roman nu a demarat nici o ancheta" CA RASPUNS LA O
CRIMA PREMEDITATA. Asa zisa neputinta a organelor statului de a proteja si ultimativ a salva viata unei
tinere cercetatoare, precum si de a-i identifica mai tarziu pe cei raspunzatori pentru asasinatul comis este
un lucru posibil tocmai fiindca inrolarea - ca personal lucrativ - in actualele structuri publice de putere de
tip MILITAR, GUVERNAMENTAL, POLITIE, PROCURATURA, SERVICII SECRETE - toate infiltrate de
Masonerie - ajunge sa conditioneze intr-atat de tare individul usuratic si nestiutor, incat sa-l transforme
in partas la crimele altora sau chiar in mijlocitor al acestora. Celor inregimentati in aceste structuri li se va
inocula ideea ca sunt acolo ca sa poata face lucruri grandioase, urmand sa fie recompensati generos
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fiindca se lupta cu dusmanii de neam si de tara, cu indezirabilii, cu infractorii, cu teroristii, cu
incompetentii sau cu sistemul ticalosit. Aceasta este o MINCIUNA grosolana si o MANIPULARE ordinara.
Ceea ce nu ti se spune in calitate de lucrator in
structurile publice mentionate este ca prima
batalie si cea mai importanta ai pierdut-o deja
cand ai semnat in necunostinta de cauza
adeziunea la structura centralizata: batalia
pentru propria individualitate si pentru inaltarea
nivelului de constiinta ca urmare a existentei tale
benefic-orientate in aceasta lume si realitate. Un
alt lucru care nu ti se spune este ca ACEST RAU
pe care urmeaza sa-l combati este insasi creatia
organizatiei mondiale de conspiratie, a
subunitatilor si supraunitatilor sale printre care
si aceea la care tu ai adezionat. Drept urmare, adevarata batalie pe care urmeaza sa o duci din momentul
afilierii conjuncturale si de cele mai multe ori oportuniste la structura centralizata, este batalia pentru
propria influenta, afirmare, pozitie dominanta in cadrul respectivei structuri, din ale carei efective ajungi
sa faci parte prin alipire cu JURAMANT si CONTRACT. Vorbim despre o piramida a controlului a carei unica
ratiune de a fi este puterea dictatoriala si discretionara exercitabila peste intreaga structura de catre cei
aflati la varful ei. O colectivitate sau chiar o societate intreaga organizata astfel ajunge sa functioneze pe
principiul serviciului orientat catre sine, acel principiu in baza caruia viziunea despre lume si viata este de
tip victorie sau infrangere, intr-o lupta acerba a fiecaruia cu toti ceilalti la capatul careia CASTIGATORUL ia
tot in timp ce PIERZATORUL devine sclavul lui sau dispare din existenta.
Oferta cel mai des trambitata a membrilor Ocultei catre oamenii care nu le apartin este ceva de genul:
intrati la noi in structuri, contractati cu noi, dezvoltati-va personal prin intermediul nostru, fiti unul dintre
ai nostri ca sa puteti schimba lumea! Insa nici un moment nu intentioneaza cei ce spun asta sa te lase pe
tine sa schimbi lumea in acord cu ce vrei tu, ci numai in acord cu ce se vrea si se comanda de la varful
structurii centralizate! Scopul castigarii tale de partea organizatiei este acela de a te controla si folosi, de
a-ti compromite darurile si harurile contra unui PRET de comun acord stabilit, adesea unul mic, uneori
insignifiant in raport cu masinaria denaturata care ar urma sa devii in mainile viitorilor stapani. Paradoxal,
nu acolo unde sunt concentrati banii si puterea trebuie sa te afli ca simplu slujbas pentru a schimba
lumea in bine, pentru a restaura echilibrul si aduce armonia in multe dintre contextele dezastruoase care
o reclama. Pentru ca nu vorbim de un sistem distrus, deteriorat, accidental ajuns asa printr-un nefericit
concurs de imprejurari. Vorbim de un sistem care a fost proiectat astfel! Un sistem incarcat cu atata
coruptie si crima, incat, daca vrei sa faci parte din efectivele sale
de lucratori devotati, ori esti si tu corupt si criminal, ori nu ai ce sa
cauti acolo!
Pentru prima data in istoria omenirii populatiile incep sa
inteleaga ce se petrece, dar inertia e mare, si asta tot datorita
obstacolelor nenumarate puse in calea unei normalizari a situatiei
de catre pionii jocului masonic: regimul de munca pana la
epuizare, taxarea in nestire, nerespectarea drepturilor omului in
baza unor legi comerciale (si nu de drept comun) dupa care judeca
in secret mai toate instantele (vezi Contractul Social instituit pe
ascuns de agentiile guvernamentale la nasterea fiecarei fiinte
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umane intre bancherii lumii si cetatenii deveniti astfel datornici la organisme financiare statale si
suprastatale pana la depunerea pe cale ADMINISTRATIVA si fortarea pe cale JUDICIARA a unei
CONTESTATII CARE SA ANULEZE CONTRACTUL DE SCLAVIE activat pe ascuns), hrana denaturata,
vaccinurile, poluarea si antenele folosite la pachet pentru zombificarea copiilor si adultilor, punerea nonvalorilor obediente in functii cheie sau ca repere de cultura si educatie, dezinformarea care abunda pe
toate canalele media, per ansamblu promovarea si protejarea raului de catre toti cei care au ajuns sa faca
parte din armatele sale, ne mai existand in prezent institutie sau organizatie cat de cat vizibila care sa nu
forfoteasca de masoni si de compromisi. De fapt am ajuns la performanta de a ne intersecta cu ei la tot
pasul - manelisti, bisnitari, interlopi, agenti de tot felul, senatori, deputati, primari, profesori, popi,
manageri de spitale si de scoli, redactori de ziare si reviste, moderatori de radio si tv, jurnalisti de
investigatie, politisti, procurori, magistrati, directori de banci, de fabrici, de corporatii sau de filiale ale
acestora, diplomati, ambasadori, generali de armata, presedinti de tara. Este un apogeu pe care cu greu
ti-l poti imagina, nu atat din perspectiva dimensiunii sale, cat mai ales privind sub aspectul vinderii
sufletului contra unei adeziuni la organizatii despre care habar nu ai ce urmeaza sa ceara de la tine dar
carora te angajezi orbeste sa le faci jocurile pentru niste beneficii ridicole, care nici macar nu-ti rasplatesc
tradarea, ci doar iti arata cat de ieftin esti! Cum altfel ar putea o multime interminabila de personaje
falite moral si adesea intelectual sa fie atat de sincronizata in deturnare si crima, peste tot si in toate
domeniile? De la traficantul de arme Mircea Basescu sau ministrul culturii George Ivascu, pana la guvernatorul BNR Mugur Isarescu sau prim-ministrul Canadei Justin Trudeau, toti sunt "in picioare si la ordin!".
E crucial sa se inteleaga ca Masoneria impreuna cu toate
organismele pe care le controleaza direct (agentii guvernamentale,
armata, carteluri financiare, crima organizata) inseamna in primul
rand OBEDIENȚĂ. Toate lojile masonice din toate tarile sunt referite
sub denumirea generica de OBEDIENȚE. Acest termen are legatura
cu deja cunoscutul caracter piramidal al organizatiei, in care cel de
sus il comanda pe cel de jos, fapt care atesta jocurile de tip "grupuri
de interese", usor de pus in schema in cadrul unor astfel de relatii si
structuri functionand pe baza de servilism, respectiv autoritarism.
Asadar este important ca individul sa ramana liber de structuri
pentru a-si exercita prin gand-cuvant-fapta propria contributie la un
altfel de mers al lucrurilor in aceasta oranduire sociala si planetara.
Doar astfel se pot naste alternativele veritabile si viabile la minciuna,
monopol, sclavie, crima, segregare, marginalizare, diletantism,
mercantilism. Iar pentru asta va trebui sa-ti concepi propriul tau plan de viata pe care sa-l urmezi din
aproape in aproape in loc de a tot astepta sa te potrivesti intr-al altora. Daca nu decizi cu responsabilitate
si asumare in privinta propriilor planuri si actiuni - nutrind speranta ca vei fi incadrat la un moment dat in
planurile si actiunile unor terti - vei descoperi dezamagit, probabil atunci cand va fi prea tarziu, ce au
planificat altii pentru tine: mai nimic, banalitate, uzura si foarte mult control.

Liber de structuri nu inseamna ca nimeni nu poate merge in structurile de stat ca sa schimbe ceva in bine.
Inseamna ca nimeni nu se poate duce acolo pentru a face binele de pe pozitia de beneficiar, ci doar de pe
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cea de luptator, incadrat profesional DOAR pe baza de merite proprii si personale, activind DOAR in
respectul si suprematia legii, NICIODATA prin aliante obscure, intelegeri private si favoruri oferite cu
promisiunea returnarii lor. Cine este nedornic sau incapabil sa faca acest efort nu va putea ramane "în
lumină" odata intrat in respectivele structuri. Asadar, pentru omul obisnuit, "liber de structuri" nu
inseamna doar in afara structurilor de forta PUTERNIC OCULTATE impregnate pana la refuz de Masonerie.
Inseamna in afara oricaror institutii decidente si decisive ale actualului stat. Cine a lucrat sau lucreaza in
banci, ministere, agentii de auditare, organisme de investigatie, stie ca inainte de incadrare si inainte de
prestarea oricarei activitati in cadrul structurii vizate, semnezi un contract de confidentialitate privind
"pastrarea secretului profesional". Asta inseamna ca, in calitate de inspector, auditor, controlor,
investigator, te angajezi sa furnizezi rezultatele anchetelor, investigatiilor, controalelor si auditarilor doar
superiorilor tai pe linie ierarhica din cadrul institutiilor respective si sa te supui deciziilor venite de la
superiori in ceea ce priveste modul de folosire a informatiilor in cauza. Devine astfel evident faptul ca
munca ta in cadrul acestor institutii este pusa in slujba unor grupuri de interese si nu expunerii adevarului
in mod public, pedepsirii coruptiei sau initierii de reforme care sa combata infractiunile semnalate /
documentate. Practic in aceste structuri rolul tau este acela de a oferi formatiunilor oculte, mafiote si
criminale de la varful structurilor de stat (cu precadere carteluri financiare si complexe industriale
militarizate, servicii secrete si francmasonerie) materia prima de care au nevoie in bataliile dintre ele si in
exercitarea de presiuni asupra procesului de guvernare/ ordinii lucrurilor la nivel national si global.

238 / 252

Partea 12 - UNELTIRILE DIABOLICE ALE PREZENTULUI. SPIRITUL SOCIETATII. CE AVEM DE FACUT.

In mod asemanator se intampla si in lumea cercetarii, a inaltelor tehnologii, a savantilor culesi de tineri
de pe bancile facultatilor, adusi in institute prestigioase ca sa lucreze la maximul lor de potential, dar pusi
inainte de toate sa se angajeze cu juramant si contract ca vor pastra "secretul profesional", adica, pe
scurt, ca isi dau acordul utilizarii muncii lor doar de catre cei care ii finanteaza si numai in modurile decise
de acestia. Consecinta imediata si catastrofala a consfintirii unei astfel de ofertari sunt monopolurile
tehnologice si controlarea lor de niste potentati de nimeni stiuti sau verificati, capabili de orice pentru asi conserva statutul / puterea / suprematia.
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E necesara in paralel intelegerea urmatorului aspect ocult legat de posibilitatea implementarii unor
inlesniri si a diseminarii lor la nivelul intregii societati: faptul ca omenirea se afla inca in bezna si ca multe
inventii benefice unei imbunatatiri radicale a nivelului de trai au fost suprimate inca din fașă sau limitate
drastic din a se raspandi pe scara larga are o stransa legatura cu aspectele karmice de generatie pe care
liderii structurilor intunecate le speculeaza din plin. Aceste aspecte indica pana unde putem avea succes
ca indivizi si cat de mult ne putem bucura de succes ca societate atunci cand dorim sa traim mai bine si
facem oarece eforturi in acest sens. Simplul fapt de a dori ceva si de a munci strict pentru a dobandi acel
lucru nu este suficient. Faptul ca un om e preponderent bun in timp ce 1000 sunt fundamental rai sau
indiferenti, legitimeaza ca o buna parte din ceea ce intreprinde cel bun in folosul comunitatii sa fie
deturnat sau suprimat din a se raspandi masiv. Binele in aceasta lume devine astfel o iluzie a binelui,
intrucat meritele care l-ar putea legitima sunt ele insele iluzorii.
Oamenii-paznici ai matricei iluziei sunt, intr-o masura mai mare sau mai mica, aproape toti oamenii,
deoarece iluzia in care se traieste este foarte puternica. Gradul de implicare ca paznic este dat de
intensitatea iluziei care obtureaza campul constiintei celor mai multi dintre cei mulți. Printre practicantii
unor profesii de paznic exista numerosi oameni inteligenti in versiunea matriciala a inteligentei. Este insa
inteligenta detinutului viclean in inchisoarea sa, care joaca si tese cu succes jocul detinutului in limitele si
regulile acestui joc. Ceea ce scapa inteligentei lui sunt zidurile inchisorii, deoarece aceasta inteligenta nu
sesizeaza ca nu este nicidecum libera, autonoma, interconectata prin merite spirituale cu realitatea de
dincolo de gratiile nevazute ale temnitei sale. Pentru a percepe gratiile si pentru a vedea dincolo de ele
este nevoie de o inteligenta aspectata de intelepciune. Cand, in urma unor eforturi semnificative, se
ajunge la o alchimie a simțurilor care include intelepciunea, inchisoarea inceteaza sa mai fie realitatea
ultimativa, implacabila si definitorie a celui care inca mai traieste in ea. Sesizind jocul si vazind iluzia, ni se
deschide calea spre a iesi de aici. Putem exista inca fizic in aceasta realitate fara sa ii mai apartinem si s-o
mai intretinem.
O consecinta punitiva de actualitate a peristentei in matricea iluziei este acumularea colectiva a unor
teribile aspecte negative de predestinare datorita agresivitatii societatilor si nepasarii fata de agresivitate.
Tortura publica a taurilor in Spania, macelariti de vii in arena
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Caini batuti pana la moarte sau fierti de vii in Asia inainte de a fi transformati in mancare

Decapitarea bivolilor in Nepal in cadrul unei sarbatori satanice nationale
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Genocidul israelian si american savarsit asupra populatiilor civile din fasia Gaza, Iraq si Siria

Ritualul satanic al sacrificarii mieilor de Paste in Romania
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Macelul anual al balenelor savarsit pentru divertisment de localnicii danezi si incurajat de autoritati

Mutilarile operate in Congo de armatele belgiene ale regelui Leopold al 2-lea (1835-1909)
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Metoda clasica de preparare a mancarurilor din fructe de mare: prin fierberea de vii a crustaceelor
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Grup de criminali americani rasisti celebrand un act de tortura si crima savarsit in Nebraska, SUA, 1919
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Zdrobirea gainilor vii de ciment in cadrul unei sarbatori satanice la evrei
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Mahatma Gandhi spunea despre Europa: "Nu am nevoie de la voi decat de Isus Christos!". Avand doar
acest model - pe Isus Christos - intr-o lume halucinata de iluzia propriilor merite, oricine poate alege sa se
extraga din tiparul distructiv si sa depuna tot efortul de care este capabil pentru ca la finalul unei vieti
traite cu integritate si virtute, sa moara de-a dreapta crucii, precum talharul marturisit.
Legile karmice care tin de implinirea
scopurilor spirituale ale prezentei
noastre in acest plan al existentei
impun ATESTAREA in cel mai articulat
mod posibil a trasaturilor de caracter si
de personalitate specifice fie
INTUNERICULUI, fie LUMINII din om,
pentru a inclina balanta organizarii
societatii fie preponderent inspre
mecanismele guvernatoare ale raului,
fie preponderent inspre cele ale
binelui. Lipsa cumulata de merite in
planul atestarii compasiunii - fata de
sine, fata de altii, fata de viata si
planeta - prin actiuni constiente, punctuale, concrete, care nu incep azi si se termina maine, legitimeaza
structurile satanice sa ia cu asalt umanitatea si sa o abuzeze in moduri de neimaginat. Pe de alta parte,
lipsa de rezultate in planul atestarii puterii de a manipula si de a subjuga liberul arbitru compasiv al
majoritatii oamenilor, ii impiedica pe liderii acestor structuri sa declanseze actiuni devastatoare de
sclavizare si decimare a societatilor, chiar daca vor si au si mijloacele sa o faca.
Sa nu uitam ca lucrurile mari sunt realizabile prin punerea cap la cap a nenumarate lucruri mici. Aceste
lucruri mici ne privesc si ne implica pe fiecare din noi. Cu toate astea, datorita multelor diferentieri dintre
oameni, contributiile nu pot fi niciodata la fel. Tocmai de aceea este important de stiut ca implicarea
facuta fara a raporta propria contributie CANTITATIV si CALITATIV la nivelul de prosperitate, sansa,
educatie si statut pe care fiecare l-a dobandit personal in aceasta viata, DESCALIFICA din punct de vedere
material si spiritual contributia si meritul. E un lucru cert ca un om care are doar 4 clase, un venit de azi
pe maine si pe nimeni care sa-l asculte, nu va putea impacta semnificativ societatea si lumea, oricat de
mult si-ar dori. Insa cel care care a terminat niste studii, care a calatorit, care dispune de resurse
financiare sau detine o pozitie privilegiata in societate, are o responsabilitate infinit mai mare, atat fata
de el cat si fata de semenii sai. Daca aceasta responsabilitate nu se transpune in actiuni proportionale
statutului, de o amploare similara nivelului de dezvoltare atins, oportunitatea de care a beneficiat
personal dar pe care o iroseste atunci cand vine vremea valorificarii ei in serviciu fata de altii se va
constitui in DATORIE KARMICA DE GENERATIE, mai exact intr-un nod de cauzalitati fizice si subtile
actionand asemenea unei plase de conditionari peste viitorul individului si al tuturor celor interconectati
cu el. O astfel de karma va impacta negativ (restrictiv si coercitiv) nu doar planul material al persoanelor,
ci si pe cel emotional, mental, spiritual, in aceasta viata si dincolo de ea. Magicienii caii intunecate sunt
intr-o cautare neobosita a unor astfel de noduri karmice, menite sa le faciliteze planurile de dominatie
globala ca urmare a sansei si legitimitatii providential acordate abuzurilor savarsite contra unei societati
insuficient afirmate pe o paradigma a binelui. Acesti indivizi lucreaza totodata la generarea permanenta
de noduri noi, prin actiuni planuite special cu acest scop, tocmai pentru ca omul de rand, prins in
paienjenisurile consecintelor karmice ale unor decizii neispirate si dezonorabile, golite de integritate si
virtute, asadar fara forta spirituala si protectie providentiala, sa intre pe acea bucla a destinului pe care
uneltirile mijlocitorilor caii intunecate vor fi fost mandatate si ajutate sa isi atinga scopul suprem.
247 / 252

Partea 12 - UNELTIRILE DIABOLICE ALE PREZENTULUI. SPIRITUL SOCIETATII. CE AVEM DE FACUT.

Situatia este cu atat mai complicata cu cat suntem deja impanziti de conditionarile multora dintre cei de
dinaintea noastra care, adesea fara sa se gandeasca prea mult si in ansamblu, au preferat sa-si limiteze
preocuparile si proiectele strict la propria lor persoana si existenta, uitand sa priveasca in jur dincolo de
propriul interes. Datoria noastra este de a ne desface din aceste conditionari si de a nu mai crea in
continuare altele noi. Nu putem face acest lucru fara efort dar il putem face fara conflagratii mondiale
sau drame sfasietoare, prin actiuni corect dozate si atent directionate inspre obiective purtatoare de
compasiune sociala si planetara. Iar educatia facuta in spiritul acestei noi abordari a situatiei reprezinta
unul dintre cele mai importante instrumente reformatoare pe termen mediu si lung.

Prin urmare iti propun sa nu astepti ziua de maine sau pe vecinul ori prietenul pentru a participa la
schimbare. Fiecare zi conteaza, fiecare actiune pozitiv orientata intreprinsa in cunostinta de cauza are ca
efect rescrierea regulilor jocului, in sensul restrangerii raului! Crezi ca iti va fi mai usor maine decat azi,
atunci cand, nefacand nimic, te vei trezi ca ai la indemana jumatate din mijloacele pe care le ai acum?
Crezi ca ai altceva mai important de facut in conditiile in care in fiecare zi ti se reduc drepturile si
libertatile, ti se devalorizeaza munca, ti se taie padurile, ti se contamineaza aerul, ti se otraveste
mancarea si apa, ti se concensioneaza propriul teritoriu de locuit si de trait, ti se desconsidera orice
dorinta de normalitate? Cu siguranta, nu! Partea buna este ca nu esti singur in toata aceasta poveste SI ai
sanse reale sa izbandesti. Insa nu inainte de a pune umarul la treaba - de a te instrui, de a-i capacita si pe
altii sa se instruiasca si de a intreprinde lucruri in acord cu instruirea. Desi poate parea inevident, acesta
este catalizatorul succesului si al implinirii in viata pentru fiecare fiinta umana constienta de sine!
Iar cand vorbim de succes si de implinire ne referim la succesul si implinirea pe termen mediu si lung.
Acestea nu pot fi atinse cu adevarat decat daca intelegem cum functioneaza ele in conexiune cu planul
metafizic, a carui oglindire si reflexie planul fizic este, a fost si va fi.
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In legatura cu evenimentele prezentate pana acum trebuie sa stim ca exista la un anumit nivel in Creatie
(si doar la un anumit nivel) distorsiunea IUBIRII (a serviciului orientat catre altii) cunoscuta drept URA
(serviciul fata de sine si numai pentru sine). Asadar exista bine vs. rau, pozitiv vs. negativ, alb vs. negru. In
dinamicile Creationale de nivel 3D (unde ne aflam noi, oamenii, in acest moment) cele doua polaritati
COEXISTA. Un astfel de fenomen este necesar pe acest nivel ale existentei pentru a genera in structura
fiintelor tridimensionale o intelegere a celor doua ideologii prin puterea contrastului (a ce este una prin
prisma e ceea ce nu e), intelegere finalizata cu o ALEGERE oglindita in conceptele, sentimentele si
actiunile fiecarei fiinte. Alegerea este intre cele doua polaritati, intre lumina si intuneric, intre
compasiune si control, intre libertate si sclavie.
Pentru ca o astfel de alegere sa aiba valoare, sa prezinte importanță si sa produca efecte, ea presupune
CONFRUNTAREA cu alegerea diametral opusa. Daca ai ales Lumina este necesar sa confrunti Intunericul.
Daca ai ales Compasiunea este necesar sa combati Controlul. Daca ai ales Libertatea e necesar sa lupti
contra Sclaviei.
In momentul in care, intr-o lume traind in pace si
coexistand intr-o unitate si armonie de la sine
intelese, fara polaritate si fara contrast (in raport cu
altceva diametral opus), a fost lasata (de insasi
paradigma creationala in baza careia existam) sa se
strecoare ura, controlul si sclavia, toate acestea s-au
instaurat treptat in baza unor ratiuni si reguli care
justificau si alimentau fenomenul SEPARATIEI.
Prezenta unui arhetip metafizic al urii, controlului si
sclaviei, in fapt un DEMON, a fost mandatata din
planurile mai inalte sa se nasca, sa se infiltreze si sa se
dezlantuie in lumile de nivel 3D atata timp cat nimeni
si nimic nu confruntă SUFICIENT DE MULT SI DE BINE
respectiva prezență, nu i se opune, nu sesizeaza si nu
intelege ce se afla dincolo de acest arhetip creator
limitat care isi reclama propria lui lume si creatie
limitata.
Se spune ca cea mai mare realizare a diavolului a fost sa te faca sa crezi ca nu exista. Acesta este exclusiv
meritul lui. Nimeni si nimic din acest Univers nu ii poate lua acest merit si nu poate suprima efectele care
decurg de aici. Ceea ce i se poate lua este insasi puterea lui de a convinge. De a te mai convinge ca nu
poti exista in afara regulilor si limitelor stabilite de el. Ca regulile / limitele lui sunt si ale tale. Ca te afli
oricand si oricum sub controlul si auspiciile lor. Din momentul in care ai inceput batalia cu aceste limitari
si conditionari, insemnand desprinderea si detasarea de ele / afirmarea si atestarea distantarii tale, atunci
forta coercitiva si distructiva a raului isi pierde treptat sustinerea spirituala din planurile mai inalte iar
energia si legitimitatea de a mai actiona in acest plan i se diminueaza din ce in ce mai mult.
Rula candva un film cu vrajitorul Merlin si regele Arthur in care, dupa o lunga batalie cu vrajitoarea cea
rea, Morgana, regina iluziei, aceasta este complet deposedata de puterile sale malefice, nu atat prin
demersurile directe facute de Merlin si Arthur, cat prin cooptarea de partea lor - in gand, cuvant, fapta - a
unei mase critice de oameni care si-au schimbat - prin interventia si cu ajutorul celor doi - optica de viata,
contributia creativa la CEEA CE ESTE si insasi motivatia de a exista. In acest fel s-a destramat puterea
magicianului negru si un intreg imperiu al raului s-a prabusit odata cu el. Intrebarea si laitmotivul filmului
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au fost: de ce credeti ca a murit MAGIA? Raspunsul genial oferit la sfarsit a fost: pentru că OAMENII AU
ALES SA ISI INTOARCA PRIVIREA de la Ea. Practic oamenii si-au schimbat perspectiva.
Ca urmare a unor astfel de intelegeri, demersul inceput prin implementarea bazei de cunostinte de pe
FortaSiGratie.ro continua cu amendarea pretentiilor pe care clasa de conducatori care stapaneste pe
Pamant in numele demonului (falsa putere administrativa) le-a emis si le-a folosit pentru a obtine toate
foloasele necuvenite imaginabile. Aceasta continuare se regaseste pe FiintaSuverana.ro. Invit pe aceasta
cale pe fiecare in parte sa se gandeasca in ce fel poate sustine acest demers si cat de important este
pentru el. Si fiindca e mult mai usor sa te conectezi pentru inceput la ceea ce deja exista - alimentand
bulgarele de zapada care se rostogoleste - iata ce poti face acum..
La nivel personal..
1. Poti sa donezi bani pentru promovarea continutului acestei lucrari. 20 de lei investiti in promovare pot
face aceasta informatie accesibila catorva mii de oameni in plus.
DONEAZA PENTRU PROMOVARE »
2. Poti sa distribui acest articol in paginile si grupurile de facebook la care ai acces.
3. Poti sa te inscrii cu adresa de email in comunitatea Forta si Gratie pentru a fi contactat cu ocazia
diferitelor noutati - initiative si evenimente de interes public ce reclama co-participarea ta.
4. Poti sa implementezi conceptele Forta si Gratie in activitatile tale de zi cu zi (cele in care esti deja
implicat), transformand societatea si lumea prin propriul exemplu de gandire si comportament.
La nivel profesional..
1. Poti sa finantezi traducerea literara a continutului de pe Forta si Gratie in limbi de circulatie
internationala. Depasirea granitelor statale este urmatorul pas.
DONEAZA PENTRU TRADUCERE »
2. Poti sa trimiti legaturi catre site-ul Forta si Gratie din paginile site-ului tau.
3. Poti sa promovezi si sa dezvolti acest continut informational sau oricare altul interconectat cu el. Orice
metoda legitima de a face acest lucru, atat online cat si offline, este binevenita si necesara.
4. Poti lucra la implementarea unei platforme sociale Forta si Gratie sau la traducerea lucrarii de faţă
pentru implicarea comunitatilor de pretutindeni in schimbarea de paradigma si de sistem.
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Este foarte important sa intelegi ca exista - in societatea din care si tu faci parte - oameni pozitivi absolut
remarcabili, avand posibilitatea sa schimbe in bine domenii profund cangrenate ale vietii de zi cu zi. Insa
pentru a functiona macar si la un potential decent, ei au nevoie de o minima sustinere din partea
publicului larg. Nu oricine poate sa faca munca de constientizare, de reinventare, de trezire la viata a unei
lumi intregi din actuala ei stare de buimaceala si moarte clinica. Avand in vedere ca sistemul - satanizat
de mii de ani - nu concepe sa aloce resurse pentru ridicarea omului de rand dintr-o conditie precara a
existentei sale catre una cu mult mai stralucitoare, este necesar sa o faci tu, cel care vrei sa traiesti altfel
si intelegi aceste lucruri.
Prin urmare, alege-ti cauzele in care crezi cu adevarat si purcede la sustinerea lor. BOGATIA - ca si
CUNOASTEREA - poate inflori la nivel de societate doar atunci cand este impartasita pentru a produce si
mai multa bogatie, si mai multa cunoastere. Este important sa fii generos cu acele cauze care tin de
calitatea fizica si psihica a existentei fiintelor, pentru ca prezenta calitatii sau lipsa ei se va rasfrange
inevitabil si asupra ta. Foloseste-ti prin urmare atat veniturile cat si cunoasterea in mod intelept,
investind cota parte din ce ai si ce stii in combaterea lipsurilor de orice fel aferente lumii in care te-ai
nascut. Identifica pe acei semeni ai tai care lupta pentru drepturile omului, pentru educatie, pentru acces
la resurse ori pentru scoaterea populatiilor din starea frica si neputinta si sutine-i atat cat poti. Fa-o fara
sa astepti nimic in schimb, doar pentru ca munca lor te inspira. Daca nu o faci tu, cine crezi ca o va face?
Presedintele tarii? Preafericitul? Vedetele care sparg 5000 de Euro pe noapte in cluburi la mare? Nu cred
ca mai vrei sa crezi asta! Dar a crede ca nu se poate face nimic are sens doar atunci cand TU ai facut tot
ce depinde de tine. Pentru majoritatea oamenilor se pune insa intrebarea: MACAR AI INCERCAT? Si daca
da, te-ai straduit suficient? Care ti-au fost ratiunile in baza carora ti-ai permis sa pretinzi vreodata ca nu
se poate? Te vei simti mandru cand va trebui sa le povestesti urmasilor tai ca nu ai fost in stare sa
intreprinzi nimic? Ce vor fi mostenit ei de pe urma ta? Vor crede ca ai fost un stramos demn de toata
admiratia si respectul lor? Vor vedea ei un exemplu in tine? Vor dori macar sa-si aduca aminte ca ai
existat? Dar meritele tale vizavi de lumile spirituale catre care aspiri, care vor fi fost atunci cand vei fi
parasit aceasta existenta, acest cadru de forte, acest context evolutiv doveditor?
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***
Daca ai parcurs cu atentie informatiile oferite, capitol dupa capitol, ajungand astfel pana in acest punct,
esti deja constient ca aceasta lucrare vine cu foarte multa CUNOASTERE catre toti cei care isi doresc si se
predispun sa o capete. Cunoasterea inseamna PUTERE. Folosirea cu succes a puterii presupune
ASUMAREA UNEI RASPUNDERI implicand exercitarea puterii in slujba unor cauze. Pe calea spirituala
pozitiva a serviciului orientat catre altii, aceste cauze vizeaza aducerea bunastarii materiale, afective,
mentale si spirituale in propria viata si in vietile cat mai multor fiinte, prin demersurile si eforturile
personale intreprinse in scopul manifestarii la scara sociala a bunastarii.
Drept urmare, dupa o astfel de lectura nu mai esti omul de dinaintea ei. Ai devenit una dintre
persoanele in masura sa contribuie la transformarea in bine a situatiei generale, acumuland, pe cale de
consecinta, si o RESPONSABILITATE in acest sens. Ce inseamna aceasta RESPONSABILITATE? Inseamna ca
daca o greseala e facuta in necunostinta de cauza, ea poate fi considerata un fapt scuzabil, in timp ce
greseala facuta atunci cand deja cunosti dedesubturile unei probleme - dar alegi sa nu tii cont de ele - nu
mai e o greseala, ci o alegere. In acest Univers esti LIBER SA ALEGI dar nu esti liber de CONSECINTELE
ALEGERILOR tale. Prin urmare poti ALEGE sa-ti continui viata ca si pana acum, pretinzand ca intalnirea ta
cu aceasta informatie nu s-a intamplat niciodata si nu conteaza, sau poti ALEGE sa depui eforturi conform
noilor intelegeri dobandite, contribuind decisiv la o noua stare de fapt. Contributia ta este despre iesirea
din intuneric la lumina a unei lumi intregi. Intr-un astfel de context, cel mai mic pas in directia corecta
poate sa devina cel mai mare pas al existentei tale!

***
Satanele planetei sunt reflexia unui nivel al sinelui nostru intruchipind realitatile noastre interioare si
exterioare nelamurite de vreme, care ne provoaca sa evoluam prin intelegeri tot mai rafinate si prin
asumarea unor alegeri tot mai bine constientizate. Ei sunt pentru noi propria noastra umbra, partea
noastra obscura care se pierde in intuneric si care prin asta ne pune vesnic in dificultate, confruntandu-ne
cu tot ce nu am vrut si nu vrem sa confruntam. Atata timp cat umbra noastra ramane ascunsa,
nelamurita, neinaltata, satanismul va ramane si el ascuns si isi va continua controlul nevazut, prin
mecanisme complet straine perceptiei omenesti nedezvoltate. Recunoscind insa latura intunecata a
proceselor care ne impacteaza existenta, infruntind-o si transformand-o, exponentii curentului satanic
planetar vor fi demascati şi vom realiza cu totii jocul lor murdar, contracarandu-l de la radacina. Cu cat
negam aceasta latura intunecata si provocaile pe care ea ni le adreseaza, cu atat mai mult vom suporta
consecintele negarii ei, caci acestea sunt regulile jocului. Cu cat ignoram si reprimam, cu atat mai
puternice si mai neplacute pe termen lung vor fi limitarile si constrangerile. Este o chestiune de alegere,
de implicare si de inaltare.
Elita intunecata a lumii stie ca timpul sau se va sfarsi curand. Atunci cand raul entitatii masonice
internationale va fi ajuns in punctul critic admisibil, structura va fi distrusa din interior. Aceasta este o
lege a firii. Puterea secreta a Francmasoneriei poarta in ea germenii propriei sale distrugeri, iar germenii
au incoltit deja. E momentul sa grabim acest proces, hranindu-l cu propria noastra participare la tot ce
inseamna o noua viata, inca o data si de la inceput, purtatoare de merite si de armonie in gand-cuvantfapta!
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