
Pri Ara založbi je pravkar izšla 
knjiga Amedeja – moj retro blog 
Amedeje M. Ličen. Gre za zbirko 

stotih kratkih zgodb, kolumen z naslo-
vom »Med resničnostjo in domišljijo«, 
ki jih je avtorica mesečno nizala v revi-
ji Misteriji, od oktobra 2008 do januarja 
2017. V vsaki od njih se poglobljeno do-
takne zanimive aktualne »misteriozne« 
teme, ki se tiče vseh nas, a jo množični 
mediji (ne)namenoma prezro.

Bežen prelet naslovov njenih kolu-
men pove, da se avtorica loteva zelo raz-
ličnih tematik. Mozartov učinek. Ponov-
no rojeni. Moč naših dlani. Skrivnostne 
luknje. Vsi smo preroki. Umreti kot člo-
vek ali živeti kot stroj. Bančni terorizem. 
Mikročip naš vsakdanji. Moč v laseh. 
Igra z vremenom. Angleščina – jezik pa-
metnih ali neumnih? Satanov žig. Ko 
denar ni vladar. Gluten – skrita past 
naše prehrane. Tretje oko in fluor. 
Kadavri v vaših ustih.

Amedeja M. Ličen živi in dela na 
Bledu, v prostem času pa raziskuje 
zanimive teme. Študirala je tekstilno 
tehnologijo, zaradi zatona te panoge 
pri nas pa jo je nato življenje vodilo v 
turizem, dvanajst let pa je med dru-
gim pisala besedila za radio, gledali-
šče in film. Leta 2008 je izdala znan-
stvenofantastični roman Nasvidenje, 
veličastni svet!.

POGLED PREKO 
URADNIH 

INFORMACIJ
Amedeja pravi, da rada stopi na 

prste, da pogleda čez plot informa-
cijskega bazena. Večina informacij v 

množičnih medijih se namreč napaja iz 
enega vira in širi po sistemu kopiraj–lepi.

»Dejstva so dejstva, za iskanje vzro-
kov, razglabljanja o njih in predvideva-
nje posledic pa bi v normalnem svetu 
morali imeti tisoč različic, pa jih žal ni-
majo. Kar je poslano med ljudi, se nače-
loma podaja od medija do medija in če 
ima prva podana informacija že izraže-
no mnenje o dogodku ali osebi, to kmalu 

postane edina resnica,« pravi Amedeja.
Trudi se, da bralci dobijo informaci-

jo tudi z drugih zornih kotov, zato veliko 
bere, večinoma tuje vire. Prvo informaci-
jo dobi iz različnih virov, potem pa po-
skuša priti do prvega. Za mejna področ-
ja znanosti jo je davnega leta 1986 navdu-
šila srbska revija Tajne, ki je bila v našem 
delu sveta prva revija, ki je pogledala čez 
plot uradne znanosti in resnice.

A Amedeja je glede prihodnosti opti-
mistična: »Ne glede na turbulentna do-
gajanja in pesimistične prognoze vidim 
našo skorajšnjo prihodnost brez vojn, 
pretirane potrošnje, izmozgavanja člo-
veških in drugih virov, ozemeljskih ape-
titov, nerazumnega pohlepa in patokrat-
skih vladavin. Kot so stari ljudje radi rek-
li: Človek obrača, Bog obrne. Če bomo 

imeli v mislih takšen svet, prej ali slej 
takšen tudi bo. Do takrat pa bomo še 
naprej opozarjali na družbene anoma-
lije, gojili zelišča, si pripravljali zdrave 
napitke, zajemali sapo ob nenavadnih 
zgodbicah in usvajali nove, vsem do-
stopne perspektivne tehnologije.«

KO DENAR 
SPREGOVORI

Ena njenih kolumen je »Ko denar 
spregovori«. Denar imamo pred no-
som, a redko opazimo, kaj nam sporo-
čajo podobe na njem in kakšne zgod-
be skrivajo. Amedeji ni ušlo, da je na 
švicarskem desetaku krožnica do-
mnevnega desetega planeta Nibiruja, 
na stotaku pa so nezemljani Anunaki.

»Na švicarskem desetaku je naš 
sončni sistem, v katerem so označe-
na vsa nebesna telesa in njihove poti, 
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(ne)namenoma prezro.
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skica švicarskega matematika Leonharda Eulerja iz 18. stole-
tja. Znanemu je lahkotno dodana še deseta krožnica, ki dvakrat 
preseka Zemljino orbito in se natanko pokriva s potjo Nibiruja 
ali Planeta X. Na švicarskem stotaku pa so podobe velikanov z 
dolgimi ozkimi obrazi in podaljšanimi lobanjami. Različni viri 
jih opisujejo kot domačine s Planeta X, Anunake. Snovalec švi-
carskih bankovcev, morda v službi mogočnežev, ki iz ozadja 
krojijo svetovno ureditev, vsekakor ve več, kot hočemo verjeti. 
Gotovo ni imel namena odkrivati skrivnosti, bolj verjetno je to 
posmeh vsem, ki nam ni dovoljeno vedeti,« pravi Amedeja. 

 T. S. 

nadaljevanje prihodnji~
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Sliki sončnega sistema na švicarskem desetaku, kjer so označena 
vsa nebesna telesa in njihove poti, je nekdo dodal še deseto krožni-
co, ki povsem odgovarja orbiti Nibiruja ali Planeta X.

Knjiga je na voljo na www.misteriji.si ali 051/307 777.
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t »Denar je samo sle-
pilo in namerno 
zavajanje. Vre-

den je le toliko, kolikor nam 
rečejo oziroma kolikor smo 
zmanipulirani, da verjame-
mo, da je vreden. V resnici ni 
vreden nič, če kupec in pro-
dajalec nehata verjeti, da ima 
vrednost. Bili so časi, ko je 
bil denar vreden zaradi dob-
rin, kot je zlato, toda ti časi so 
že zdavnaj minili. Zdaj ima-
mo ›fiat‹ valuto, ki je vredna 
samo zato, ker vlada pravi, da 
je,« v knjigi Fantomski jaz, 2. 
del (izide kmalu) današnji fi-
nančni sistem osvetljuje Da-
vid Icke.

Definicija fiat valute je: 
»Papirnati denar in kovan-
ci, ki imajo sami po sebi malo 
ali nobene vrednosti in nima-
jo podlage v zlatu ali srebru, 
ampak so zakonito menjalno 
sredstvo po ukazu (fiat) vla-
de.« Fiat v latinščini pome-
ni »naj se zgodi« ali »naj bo«. 
Fiat denar nima nobene vred-
nosti razen tega, da vlada pra-
vi »naj bo«, pa vendar mora-
jo ljudje, kadar si sposojajo, 
to reč kupovati v obliki obre-
sti. Če niso sposobni poplačati 
tega »posojila«, ki je samo po 
sebi brez vrednosti, plus obre-
sti, jim lahko posojilodajalec-
-banka vzame njihovo lastni-
no, ki pa ima vrednost – hišo, 
zemljo, podjetje in tako naprej. 
Ves svet kradejo s to globalno 
prevaro, svari Icke.

»Gospodarske recesije in 
depresije se ne zgodijo zato, 
ker se ljudje odločijo, da ne 
želijo delati, imeti doma ali 
skrbeti za svojo družino. Zgo-
dijo se, kadar ni dovolj de-
narja v obtoku ali zadostne 
domnevne vrednosti, ki bi 
ustvarjala prihodek, potreben 
za plačevanje teh stvari. Kdo 
to nadzoruje? Banke. Kdo je 
njihov lastnik? Arhonski krvni 
rodovi. Z narekovanjem, koli-
ko »denarja« naj bo v obtoku 
(s tem, koliko posojil sklenejo 
izdati), banke narekujejo tudi 
koliko gospodarske dejavno-
sti je mogoče,« še pristavlja.

Svojega premoženja torej ne 
moremo zavarovati s fiat de-
narjem, marveč le z zlatom. Do 
zdaj si običajni ljudje tega nis-
mo mogli privoščiti, saj je bilo 
zlato rezervirano za elito. Da-
nes ga, vrhunske kakovosti in 
zaščite in najmanjših vrednos-
ti, lahko kupimo pri nemškem 
podjetju Karatbars, podružnico 
ima tudi v Ljubljani, ki prodaja 
zlato že od 0,1 grama.

Če hočete del svojih pri-
hodkov redno pretapljati v 
zlato, pokličite sodelavca Mis-
terijev Gvida na 031/732 962; 
svetoval vam bo, kako to stori-
ti najbolj gospodarno. A. Š. 

Zlato na zlato

Prava vrednost 
denarja in zlata

ZLATO

Denar je vreden  
le toliko, kolikor 

nam rečejo.


