
nad krščanstvom in brez duhovne usme-
ritve, željne ideala, vendar ne vedoč, kam 
usmeriti svoje čaščenje, bodo sprejele pra-
vo luč po univerzalnem izrazu čistega na-
uka Luciferja (Demiurga), ki se bo napos-
led razkril javnosti. Ta izraz bo izšel iz 
splošnega reakcionarnega gibanja, ki bo 
sledilo uničenju krščanstva in ateizma, ki 
bosta oba premagana in iztrebljena soča-
sno.«

Leta 1871, ko naj bi bilo pismo napi-
sano, ni bilo javno organiziranega cioniz-
ma, pojavil pa se je proti koncu 19. stoletja. 
Že dolgo poudarjam [pravi David Icke], 
da je bil arhonski načrt sestavljen že veli-
ko prej, preden so z njim povezani dogod-
ki in organizacije sploh obstajali. Ne gle-
de na podrobno ozadje pisma je jasno, da 
Pikeov opis dogajanja pred tretjo svetov-
no vojno ustreza temu, kar se zdaj dogaja 
na Bližnjem vzhodu. Izraz nihilisti ali nihi-
lizem vsekakor opisuje možgansko mrtvo 
ISIS – »politično prepričanje ali delovanje, 
ki zagovarja ali izvaja nasilje ali terorizem 
brez prepoznavnih konstruktivnih ciljev«. 
ISIS je virus, ki se širi in kaže, kakšno živ-
ljenje je načrtovano za krasni novi svet, v 
katerem država nadzoruje otroke že od 
rojstva, vloga staršev, kot jo poznamo, pa 
ne obstaja več. Jude spodbujam, naj bodo 
tudi pozorni na tisto vrstico v Pikeovem 

pisani leta 1959. Besedilo podrobno opisu-
je prvi dve svetovni vojni.

O TRETJI SVETOVNI VOJNI
Pike naj bi o tretji svetovni vojni re-

kel: »Za izbruh tretje svetovne vojne je 
treba izkoristiti razlike, povzročene za-
radi ›delovanja iluminatov‹ med politič-
nimi cionisti in islamskim svetom. Vojna 
mora potekati tako, da islam (musliman-
ski arabski svet) in politični cionizem uni-
čita drug drugega. Medtem se bodo dru-
ge države, ponovno razdeljene glede tega 
vprašanja, prisiljene bojevati do popolne 
stvarne, moralne, duhovne in gospodar-
ske izčrpanosti. Podžgali bomo nihilis-
te in ateiste in izzvali velikansko družbe-
no kataklizmo, ki bo v vsej svoji grozoti 
narodom jasno pokazala učinek absolu-
tnega ateizma, izvor divjaštva in najbolj 
krvavih nemirov.

Potem bodo državljani, ki se bodo vse-
povsod prisiljeni braniti pred svetovno 
manjšino revolucionarjev, iztrebili te uni-
čevalce civilizacije, in množice, razočarane 

Povzeto iz knjige Fantomski jaz, drugi del

Tretja svetovna vojna?
Sedanje dogajanje v Siriji se lah-

ko razširi kamorkoli, pri čemer 
bodo ZDA in Zahod na eni stra-

ni, Rusija, Kitajska in Iran pa na drugi, 
vsi pa bodo navzoči v isti državi. Ame-
riški prostozidarski junak Albert Pike 
(1809–1891), vrhovni svečenik univer-
zalnega prostozidarstva v 19. stoletju in 
navdih za Ku Klux Klan, je bolj znan po 
pismu, ki naj bi ga leta 1871 poslal čla-
nu italijanskega krvnega rodu in usta-
novitelju mafije Giuseppeju Mazziniju. 
V tem pismu je orisal tri svetovne vojne, 
ki bodo privedle do svetovnega nadzora. 
Za skrito roko je uporabil izraz »ilumi-
nati«. Povzemamo analize Davida Ickea, 
ki o tem podrobneje piše v knjigi Fan-
tomski jaz, 2. del, ki je pravkar izšla pri 
ARA založbi.

Uradno se trdi, da pismo Alberta Pike-
ja nikoli ni obstajalo, toda potem so se po-
javili drugi dokumenti, ki so jih tudi zav-
račali kot ponaredke in izmišljotine, ven-
dar opisujejo zgodovino sveta po času, ko 
so prišli na dan. William James Guy Carr, 
v Angliji rojeni kanadski mornariški ča-
stnik, je vsebino pisma, za katero trdi, da je 
pristno, razkril v svoji knjigi Satan, Prince 
of This World (Satan, knez tega sveta), na-

»Vojna mora potekati tako, 
da islam in politični cionizem 

uničita drug drugega.«
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GEOPOLITIKA, TEORIJE ZAROT

Neizogibne – in načrtovane – posledice po-
četja na Bližnjem vzhodu.

Kjer se spočne in koordinira večina sodob-
nih vojn in terorizma. Vse je že dolgo načrtovano.
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pismu, ki govori, kako se bosta cionizem 
in islam medsebojno uničila. Ste samo fi-
gure v tej igri, tako kot vsi drugi, in že ves 
čas se igrajo z vami kot z marionetami. 
Zbudite se, dokler je še čas, in se skupaj 
postavimo temu po robu.

Vojne so čudovit način za spreminja-
nje sveta s tem, da se uniči obstoječi red 
in se uvede novega. To smo videli s prvi-
ma svetovnima spopadoma, po katerih je 
bila oblast v manj rokah, kot je bila, pre-
den je počil prvi strel. Tretja svetovna voj-
na se načrtuje, da bi se upravičilo svetov-
no vlado in vojsko za »preprečitev še ene 
vojne«, tako kot se načrtuje globalno go-
spodarsko katastrofo, da se upraviči sve-
tovno centralno banko in eno samo brez
gotovinsko globalno valuto. Ko sprevidi-
te, kaj je cilj in kakšne metode se upora-
bljajo, da nas privedejo do tja, so elite kot 
odprta knjiga.

ŠAHOVNICA
Po 11. septembru 2001, ki je bil notranje 

delo, Združene države, Velika Britanija in 
Nato sledijo zahtevam in se lotevajo držav 
(Irak, Libija, Sirija, Iran, Severna Koreja, 
Kitajska) iz dokumenta v okviru Projek-
ta za novo ameriško stoletje iz septembra 
2000 in seznama, ki so ga izročili generalu 
Wesleyju Clarku takoj po napadih 11. sep-
tembra 2001.

Začeli so v Afganistanu z izgovorom, 
da so bili za 11. septembrom Osama bin 
Laden in talibani, čeprav niso bili. Bin La-
den je prišel iz megabogate družine savd-
skih gradbenih mogotcev, ki so bili pri-
jatelji Georgea Busha starejšega in so bili 
z njim povezani prek skupine Carlyle 
 Group, globalne korporacije zasebnega 
kapitala za upravljanje premoženja in fi-

nančne storitve s sedežem v Washingto-
nu DC. Bush je bil svetovalec skupine, Bin 
Ladnova družina pa je bila vlagatelj. Svoje 
premoženje v Carlylu so umaknili mesec 
dni po 11. septembru 2001.

Kar se je zgodilo po 11. septembru, je 
samo nadaljevanje načrta, ki je potekal že 
dolgo prej tako pod republikanskimi kot 
demokratskimi administracijami, ki so 
v bistvu eno in isto. »Al Kaida« pomeni 
»baza« ali »podatkovna baza« in ime iz-
vira iz Ciine podatkovne baze mudžahid
skih borcev, ki so se preoblikovali v veči-
noma mitsko »Al Kaido«, ki je prevzela 
krivdo za 11. september. »Al Kaida« je bila 
v tistem času samo drugo ime za mudža-
hide, ki so jih ustvarile, oborožile in finan-
cirale ZDA. Trditev, da je šlo za globalno 

mrežo, je čista izmišljotina, s katero so že-
leli upravičiti lažno vojno proti terorizmu.

Vpletenost Zbigniewa Brzezinskega 
(1928–2017) je bila zelo pomembna. Bil je 
pomemben član arhonske mreže in je sku-
paj z Davidom Rockefellerjem ustano-
vil Trilateralno komisijo v okviru omrežja 
Okrogla miza/skupina Bilderberg. V svoji 
knjigi Med dvema dobama – vloga Amerike v 
tehnotronski eri (Between Two Ages: Ame-
rica's Role in the Technetronic Era) je leta 
1970 pravilno napovedal »postopni po-
jav bolj nadzorovane družbe«, v kateri bo 
»prevladovala elita, ki je ne bodo omejeva-
le tradicionalne vrednote«, in da bo kmalu 
mogoče »skoraj nenehno opazovati skoraj 
vse državljane in zbirati popolne kartote-
ke o državljanih, ki bodo vsebovale tudi 

SE PRIPRAVLJA NOVA, ZLATA SVETOVNA VALUTA?
Po žvižgačici Svetovne banke, odvetnici Karen Hudes, bo ameriški dolar propa-

del, zamenjala pa ga bo nova, brezobrestna valuta, izražena v zlatu. Za rusko medij-
sko hišo RT (Russia Today) je povedala, da je v trezorju havajske banke shranjenih 
okoli 170.500 ton zlata, v Hong Kongu 130.500 ton zlata, 150.000 ton zlata v razvoj-
ni banki Singapurja, v ameriških bankah pa naj bi bilo okoli 100.000 ton zlata. To zla-
to naj bi leta 1950 za petdeset let dal v varnostne fonde nekdanji filipinski predse-
dnik Ferdinand Marcos (1917–1989), kar se je izteklo leta 2005. Po tem obdobju naj bi 
bilo po zakonu na voljo človeštvu. Hudesova meni, da bi morali to zlato uporabiti za 
dobrobit človeštva, še preden pride od zloma papirnatih valut, kar je neizbežno. Ko 
se bo to zlato pojavilo, bodo bankirji, ki držijo svet v šahu, ostali brez denarja, ker vla-
dajo s papirjem brez vrednosti. Tudi Rusija in Kitajska sta v zadnjih letih kupile og-
romno zlata, osnovane so številne koalicije, med drugim BRICS in Skupina 77, da bi 
te fonde zlata zagotovili človeštvu.

To vodi le v eno smer: dolar bo izgubil svojo moč, Ameriška centralna banka (Fe-
deral Reserve Bank) pa ne bo imela več kaj tiskati. Če papirnata valuta propade, se 
tudi vojne ne bodo izplačale več. Pa bodo bankirji in vladarji sveta to dopustili brez 
svetovne vojne?

Hudesova je dodala, da naj bi to novo zlato valuto, na katero ne bo obresti, iz-
dala Ameriška zvezna zakladnica in ne Ameriška centralna Banka. Ta zlata va-
luta naj bi bila le kratkoročna rešitev, saj naj bi v prihodnosti odpravili ves de-
nar; dokler namreč obstaja denar, smo vsi finančni sužnji obstoječega sistema.  
Več o tem na: goo.gl/sv1P5K.

Ker ne vemo, kdo vse stoji za Hudesovo, vzemimo to novico z zadržkom. Spom-
nimo pa, da smo lani v Misterijih pisali, da bo Ameriška centralna banka, najpo-
membnejša svetovna banka, glede na njen rojstni horoskop – ustanovljena je bila leta 
1913 – kolapsirala leta 2020 ali 2021; s pripombo, da bodo verjetno še pravočasno na-
redili obvode. Ali Hudesova govori o tem obvodu? (A. Š.)

Vojne so čudovit način za 
spreminjanje sveta s tem, da 
se uniči obstoječi red in se 

uvede novega.



Zlato na zlato

Pozlatite svoj skriti 
denar iz tujine

Če imate svoje prihran-
ke za stara leta, šti-
pendiranje vnukov 

ipd. skrite pred državo na 
bančnem računu v tujini, 
vam predlagamo, da jih pre-
tvorite v zlato. Skrivanje de-
narja v tujini namreč ne bo 
več mogoče, saj je septembra 
stekla samodejna izmenjava 
podatkov o finančnih raču-
nih, ki jih imajo odprti drža-
vljani članic EU-ja in OECD-
-ja. FURS, Finančna uprava 
RS, je od večine sodelujo-
čih držav že začela prejemati 
podatke o finančnih računih 
bank in hranilnic, kot so pla-
čilni, depozitni in skrbniški 
računi, ki jih imajo slovenski 
rezidenti odprte v tujini.

FURS bo prejel podat-
ke o vseh finančnih računih, 
vključno s podatkom o sta-
nju ali vrednostjo računa, ki 
jih imajo rezidenti Slovenije 
odprte v tujini. V primeru ka-
terega koli depozitnega raču-
na (poslovnega, čekovnega, 
varčevalnega …) bo prejela 
tudi podatek o skupnem bru-
to znesku obresti, vplačanih 
in pripisanih na finančni ra-
čun med koledarskim letom. 
Trenutno na FURSu vedo za 
obstoj 40.430 računov v tuji-
ni, od tega jih je 28.117 v lasti 
fizičnih oseb, 12.313 pa v las-
ti podjetij.

Zavezanec, ki ima odprt 
plačilni račun v tujini, je že zdaj 

dolžan tega v osmih dneh od 
odprtja prijaviti finančnemu 
uradu. Prve podatke o finanč-
nih računih si je večina sodelu-
jočih držav začela samodejno 
izmenjavati septembra letos za 
leto 2016. Nekatere države so 
si izborile enoletno prehodno 
obdobje, tudi Avstrija in Švi-
ca, ki bosta prvo samodejno 
izmenjavo podatkov izvedli 
šele septembra 2018. Čeprav 
bo Avstrija o teh računih po-
ročala šele po septembru 2018, 
pa bo že sedaj obvestila FURS 
ter finančne urade v vseh dru-
gih sodelujočih državah o tis-
tih računih, ki so bili morebiti 
odprti v zadnjih treh mesecih 
leta 2016. Več o tem na pove-
zavi goo.gl/wxttRH.

Če hočete svoje prihranke 
iz računa v tujini pretopiti v 
zlato, pokličite za več informa-
cij sodelavca Misterijev Gvida 
na telefon 031/732 962. O va-
šem zlatu država ne bo vede-
la nič, pa še obdavčeno ni. Pri-
poročamo vam nakup zlata v 
majhnih enotah, kar omogoča 
nemško podjetje Karatbars In-
ternational, ki je edino na svetu 
specializirano za prodajo zlata 
majhnih vrednosti; podružni-
ce ima v Dubaju, Singapurju in 
Ljubljani. Zlato majhnih vred-
nosti lahko v izrednih razme-
rah zamenjamo za osnovne ži-
vljenjske dobrine.

 A. Š. 
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najbolj osebne podatke«. Rekel 
je, da bodo te kartoteke »vedno 
na vpogled oblastem«. Brze-
zinski je bil lahko tako točen, 
ker je vedel, kaj se načrtuje, in 
enako velja za njegovo knji-
go iz leta 1998 Velika šahovnica 
– prevlada Amerike in njeni geo-
strateški cilji (The Grand Chess
board; American Primacy and 
Its Geostrategic Imperatives), v 
kateri je dejal, da morajo Zdru-
žene države, če želijo nadzoro-
vati svet, najprej prevzeti nad-
zor nad Evrazijo, to je območ-
jem od Evrope do Kitajske in 
od Rusije navzdol do Bližnje-
ga vzhoda. Po naključju ravno 
tu potekajo vojne po 11. sep-
tembru 2001 in drugi spopadi, 
kot je tisti v Ukrajini, kjer ležijo 
države s seznama Projekta za 
novo ameriško stoletje.

BOJ ZA EVRAZIJO
Brzezinski je zapisal: » … 

kako Amerika ›ureja‹ Evrazi-
jo, je ključnega pomena. Sila, 
ki gospoduje Evraziji, ima pod 

nadzorom dve od treh gospo-
darsko najbolj produktivnih 
regij na svetu. Že bežen pog-
led na zemljevid tudi naka-
zuje, da bi nadzor nad Evra-
zijo skoraj samodejno vklju-
čeval tudi podrejenost Afri-
ke, s čimer bi postali zahodna 
polobla in Oceanija (Avstrali-
ja) geopolitično obrobni gle-
de na osrednjo svetovno celino 
… Okoli 75 odstotkov svetov-
nega prebivalstva živi v Evra-
ziji in tam je tudi večina stvar-
nega bogastva, tako v obliki 
tamkajšnjih podjetij kot v ob-
liki naravnih virov pod zem-
ljo. Evrazija ima okoli tri četr-
tine znanih svetovnih energij-
skih virov …«

To je v resnici namen voj-
ne proti terorizmu – priskrbeti 
pretvezo za prevzem Evrazije, 
to pa bo na neki točki nujno po-
menilo spopad med Zahodom 
in Rusijo/Kitajsko, če se bo 
tem neuravnovešenim ljudem 
dovolilo nadaljevati. Doku-
ment iz Projekta za novo ame-
riško stoletje je pozival k zame-
njavi režima na Kitajskem. Že 
od devetdesetih let govorim, 
da je spopad med Zahodom in 
Rusijo/Kitajsko del načrta in 
zdaj je mogoče jasno videti ša-
hovnico Brzezinskega. Izbirali 
so različne izgovore za napa-
de na države s seznama, da bi 
prikrili skupno temo. Po Afga-
nistanu so prišli na vrsto Irak 
(orožje za množično uničeva-
nje, ki ni obstajalo), Libija (pol-
kovnik Gadafi ubija svoje lju-
di) in Sirija (predsednik Asad 
je tiran in ›borci za svobodo‹ in 
›zmerni uporniki‹ potrebujejo 
našo pomoč). 

 R. M. 

Knjiga »Fantomski jaz, 2. del« 
je dosegljiva na misteriji.si 
(24,90 €).


